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Główne idee zawarte w komunikacie 

W Szwecji istnieje ogromna potrzeba zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Niniejsza 

narodowa strategia cyberbezpieczeństwa stanowi odzwierciedlenie nadrzędnych 

priorytetów szwedzkiego Rządu i ma stanowić platformę dla dalszych prac 

rozwojowych prowadzonych w tym obszarze. Powinna przyczynić się do 

zapewnienia wszystkim podmiotom zainteresowanym długoterminowych 

warunków realizacji efektywnych działań w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz 

zwiększenia wiedzy i świadomości społecznej. Za jej pośrednictwem Rząd pragnie 

również wspierać podejmowane przez społeczeństwo działania i zaangażowanie na 

rzecz zwiększonego cyberbezpieczeństwa. Jest ona zatem adresowana do ogółu 

społeczeństwa i obejmuje swoim zasięgiem centralne organy rządowe, rady 

miejskie i regionalne, przedsiębiorstwa, organizacje i osoby prywatne. 
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1 Kompleksowa strategia cyberbezpieczeństwa 

 
1.1 Potrzeba wdrożenia strategii  

Transformacja cyfrowa jest zjawiskiem ogólnoświatowym, oddziałującym zasadniczo na wszystkie 

aspekty funkcjonowania społeczeństwa. Daje nam ona ogromne możliwości, ale także niesie pewne 

ryzyko. Sposób zarządzania tym ryzykiem nieodłącznie związanym z transformacją cyfrową ma 

ogromny wpływ na zdolność do utrzymania i poprawy zarówno koniunktury gospodarczej, jak i 

naszego bezpieczeństwa. 

W obecnych czasach kwestia cyberbezpieczeństwa dotyczy całego społeczeństwa. Zapewnienie 

efektywnego i bezpiecznego zarządzania informacjami wymaga od każdego z nas przyjęcia 

odpowiedzialnej postawy w tej kwestii. Działając w pojedynkę, nikt nie może skutecznie mierzyć się 

z wyzwaniami w tym obszarze. Przy tak wielu różnych zainteresowanych podmiotach, które 

funkcjonują w różny sposób i w różnym otoczeniu, współpraca i obranie wspólnego kierunku stają 

się niezwykle ważne. W szczególności coraz silniejsza jest potrzeba współpracy pomiędzy sektorem 

publicznym a prywatnym. Rozwój technologiczny napędzany jest w dużej mierze przez podmioty 

działające na rynku prywatnym, które również są w posiadaniu istotnych elementów infrastruktury 

krytycznej i obsługują je. 
 

Wyzwania w obszarze cyberbezpieczeństwa są wspólne dla wielu krajów, co wymaga także 

opracowania rozwiązań strategicznych w oparciu o współpracę międzynarodową i dialog dotyczący 

środków zapobiegawczych zarówno w obrębie UE, jak i innych organów międzynarodowych. 
 

Potrzeby w zakresie zapewnienia społeczeństwom cyberbezpieczeństwa rosną coraz szybciej. 

Rozwój ten, w połączeniu ze zmianami w sposobach użytkowania nowej technologii i innowacji, 

sprawia, że zagrożenia trudniej jest wykrywać, ryzyko trudniej ocenić, a zależności trudniej zbadać. 

Zmiany regulacyjne wdrażane obecnie na szczeblu krajowym i unijnym stanowią sposób zwiększania 

wymogów bezpieczeństwa oraz poprawy istniejących form i struktur podejmowania wspólnych 

działań na rzecz cyberbezpieczeństwa. 
 

Transformacja cyfrowa jest jedną z największych zmian naszych czasów, a błyskawiczny rozwój 

technologii informacyjno-komunikacyjnych wywrze istotny wpływ na naszą przyszłość. Szwecja 

przoduje pod względem rozwoju technologicznego. Obserwowany wzrost zastosowania sieci 

światłowodowych i większy zasięg technologii mobilnych to kolejne kroki w rozwoju sieci 

komunikacji elektronicznej. Cyfrowy rozwój w coraz większym stopniu będzie kształtować 

zatrudnienie, innowacyjność, efektywność i rozwój w Szwecji. 
 

Ustrukturyzowane i uwzględniające ocenę ryzyka działania na rzecz cyberbezpieczeństwa pozwolą 

nam zapewnić dalszą transformację cyfrową społeczeństwa, przy jednoczesnym poszanowaniu 

bezpieczeństwa i narodowych interesów Szwecji, w tym praw i swobód człowieka oraz 

funkcjonowania społeczeństwa. Działania te stanowią również kluczowy aspekt rozwoju i 

konkurencyjności Szwecji, warunkując wzrost i dostarczanie konkurencyjnych towarów i usług w 

sektorze prywatnym. Poprawa cyberbezpieczeństwa wymaga od wszystkich zainteresowanych stron 

coraz większej współpracy na rzecz realizacji wspólnych celów, w związku z czym Rząd podjął 

decyzję o opracowaniu narodowej strategii cyberbezpieczeństwa. Strategia ta jest odzwierciedleniem 

nadrzędnych priorytetów szwedzkiego Rządu i ma stanowić platformę dla dalszych prac 

rozwojowych prowadzonych w tym obszarze. Z założenia ma się ona przyczynić do zapewnienia 

wszystkim podmiotom zainteresowanym długoterminowych warunków realizacji efektywnych 

działań w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenia wiedzy i świadomości społecznej. Za 

pośrednictwem niniejszej strategii Rząd pragnie również wspierać podejmowane przez 

społeczeństwo działania i zaangażowanie na rzecz zwiększonego cyberbezpieczeństwa. Strategia ta 

jest zatem adresowana do ogółu społeczeństwa i obejmuje swoim zasięgiem centralne organy 

rządowe, rady miejskie i regionalne, przedsiębiorstwa, organizacje i osoby prywatne. 
 

W niniejszym komunikacie termin cyberbezpieczeństwo obejmuje szereg środków bezpieczeństwa 
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służących zachowaniu poufności, integralności i dostępności informacji. Poufność oznacza, że 

informacje nie mogą znaleźć się w posiadaniu nieupoważnionych osób. Integralność oznacza, że 

informacje nie mogą być modyfikowane, przeinaczane lub niszczone w sposób nieupoważniony. 

Dostępność oznacza, że upoważnione osoby mogą uzyskać dostęp do informacji w sposób i w 

miejscu zapewnianym przez służby. 

 
 

1.2 Punkty wyjścia dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Szwecji 

Działania na rzecz cyberbezpieczeństwa są nieodzowne dla umożliwienia społeczeństwu 

funkcjonowania i rozwijania się zgodnie z celami przyjętymi w różnych obszarach polityki. 

Transformacja cyfrowa oznacza, że coraz więcej spośród wszystkich działań podejmowanych przez 

społeczeństwo jest w mniejszym lub większym stopniu uzależnionych od sieci i systemów 

informacyjnych, a tym samym od cyberbezpieczeństwa. 

Szwedzka strategia cyberbezpieczeństwa opiera się na celach w zakresie bezpieczeństwa, takich jak: 

ochrona życia i zdrowia ludności, funkcjonowanie społeczeństwa oraz zdolność podtrzymywania 

fundamentalnych wartości, tj. demokracji, litery prawa oraz praw człowieka i swobody działania 

(projekt ustawy 2008/09:140, raport Komisji 2008/09:FöU10, komunikat Riksdag 2008/09:292). 

Strategia wpisuje się także w ogólny cel polityki w obszarze technologii informacyjnej, jakim jest 

objęcie przez Szwecję pozycji światowego lidera pod względem wykorzystywania możliwości, jakie 

niesie z sobą transformacja cyfrowa (projekt ustawy 2011/12:1, raport komisji 2011/12:TU1, 

komunikat Riksdag 2011/12:87). 
 

Strategia cyberbezpieczeństwa uwzględnia i odzwierciedla istotne aspekty cyberbezpieczeństwa 

określone przez Rząd w narodowej strategii bezpieczeństwa i strategii cyfrowej (N2017/03643/D). 
 

W myśl narodowej strategii bezpieczeństwa Szwecja ma w sposób aktywny zabezpieczać interesy 

krajowe i chronić je każdorazowo, gdy zaistnieje ryzyko ich naruszenia, w tym z uwzględnieniem 

zagrożeń i czynników ryzyka w obszarze technologii informacyjnych. 
 

Strategia ta nakłada również obowiązek zapewnienia najlepszych warunków bezpiecznego 

uczestnictwa, przyjmowania odpowiedzialnej postawy i budowania zaufania w społeczeństwie 

cyfrowym. 

Obecnie przepisy dotyczące bezpieczeństwa informacji widnieją w różnych ramach regulacyjnych. 

Bezpieczeństwo informacji jest jednym z trzech fundamentalnych obszarów zabezpieczeń 

ochronnych w myśl Ustawy o zabezpieczeniach ochronnych (1996:627). Przepisy te znajdują 

zastosowanie w obszarach szwedzkich działań o szczególnie istotnym znaczeniu z punktu widzenia 

bezpieczeństwa oraz obejmują daleko idące wymogi odnośnie do różnych środków 

zapobiegawczych. Inne centralne organy rządowe działają zgodnie z wymogami bezpieczeństwa 

informacji zawartymi w Zarządzeniu (2015:1052) w sprawie gotowości do reagowania i działań 

monitorujących odpowiednich władz w sytuacjach zwiększonego zagrożenia. Przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa informacji zawarto również w Ustawie o archiwach (1990:782), Ustawie o danych 

osobowych (1998:204) i Ustawie o środkach komunikacji elektronicznej (2003:389). Oprócz 

wymienionych ustaw istnieją uregulowania władz dotyczące bezpieczeństwa informacji w 

poszczególnych sektorach. 
 

W nadchodzących latach wprowadzone zostaną dodatkowe uregulowania i poprawki do już 

istniejących. Przepisy w sprawie zabezpieczeń ochronnych są obecnie rewidowane, a propozycje ich 

zmian przewidują rozszerzenie zakresu zastosowania w celu zapewnienia szwedzkiemu 

społeczeństwu lepszej ochrony (SOU 2015:25). Dyrektywa (UE) 2016/1148 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa 

sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (dyrektywa NIS), wymagana do wdrożenia na 

gruncie prawa szwedzkiego najpóźniej do maja 2018 r., zakłada spoczywający na wszystkich 

państwach członkowskich obowiązek przyjęcia narodowej strategii bezpieczeństwa sieci i systemów 

informatycznych. Kolejne uregulowanie unijne, a mianowicie Rozporządzenie (UE) 2016/679 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wejdzie w życie w maju 2018 r., nakładając 

zwiększone wymogi w obszarze postępowania z danymi osobowymi. 
 

W ostatnich latach niedobory pod względem reagowania na istniejące zagrożenia i ryzyko zostały 

uwidocznione w licznych badaniach i kontrolach cyberbezpieczeństwa, w tym w audytach 

bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej prowadzonych przez szwedzką Narodową Izbę 

Kontroli (RIR 2016:8, RIR 2014:23). Raport pn. „Cyberbezpieczeństwo w Szwecji” zawiera także 

kilka propozycji z tym obszarze (SOU 2015:23). W projekcie ustawy w sprawie polityki 

bezpieczeństwa Rząd dostrzegł konieczność zwiększenia i umocnienia ogólnych możliwości Szwecji 

w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i aktywnego reagowania na konsekwencje zagrożeń 

cywilnych i wojskowych, zdarzeń i ataków w środowisku cybernetycznym (projekt ustawy 

2014/15:109). 

 
Zakres ochrony 

Otwarte społeczeństwo demokratyczne jest uzależnione od możliwości utrzymania pożądanego 

poziomu poufności, integralności i dostępności informacji. Oznacza to, że zarówno same informacje, 

jak i systemy wykorzystywane w ich przechowywaniu i przesyłaniu muszą być chronione. 

Podejmowanie działań na rzecz cyberbezpieczeństwa jest konieczne dla zapewnienia jakości i 

efektywności funkcji społecznych, stanowiąc nieodzowny element wykorzystywania możliwości, 

jakie niesie z sobą transformacja cyfrowa. Możliwości te obejmują różnorodne aspekty ‒ od 

opracowania cyfrowych usług publicznych do połączonych i zautomatyzowanych pojazdów i fabryk. 

Cyberbezpieczeństwo wiąże się także z zabezpieczeniem fundamentalnych wartości i celów 

społecznych, takich jak demokracja, prawa człowieka i swoboda działania, wolność, bezpieczeństwo 

i prawo do autonomii, wzrost i stabilność gospodarcza Szwecji. 
 

Jeżeli jednostki mają mieć możliwość korzystania ze swoich praw i swobód, muszą mieć dostęp do 

rzetelnych i łatwo dostępnych informacji. Dostęp ten warunkuje możliwość podejmowania opartych 

na rozsądnych przesłankach decyzji oraz podnosi jakość i skuteczność wszelkiego typu działań i 

interakcji społecznych. 
 

Część informacji w obrębie społeczeństwa jest jednak wrażliwa i wymaga ochrony. Utrata, kradzież, 

przeinaczenie lub udostępnienie wrażliwych informacji osobom nieupoważnionym może mieć 

poważne konsekwencje. Istnieje ogrom informacji o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania 

społeczeństwa lub informacji wrażliwych w kontekście prywatności. Część z nich wiąże się z 

utrzymaniem porządku publicznego, produktami technologicznymi, relacjami biznesowymi, obroną 

czy okolicznościami dotyczącymi innych krajów. 
 

W obecnych czasach systemy przetwarzania informacji opierają się głównie na cyfrowych 

technologiach informacyjno-komunikacyjnych. W nie mniejszym stopniu dotyczy to systemów, na 

jakich polega Szwecja w kontekście rządzenia i kierowania krajem w krytycznych okolicznościach, 

jakie mogą być spowodowane kryzysem czy wojną. Systemy te należy zabezpieczać. Ponadto liczne 

działania społeczne opierają się na funkcjonowaniu cyfrowych systemów informacyjno-kontrolnych, 

które nieustannie przetwarzają ogromne ilości wrażliwych informacji na potrzeby kontroli m.in. 

przesyłu energii, dostaw wody, transportu, infrastruktury transportowej czy sprzętu szpitalnego. 

Obecne gałęzie przemysłowe, takie jak inżynieria i przetwórstwo, również polegają na 

funkcjonowaniu cyfrowych systemów informacyjno-kontrolnych. Incydenty i ataki na szwedzki 

handel i przemysł mogą mieć daleko idące konsekwencje zarówno dla poszczególnych firm, jak i 

całych łańcuchów wartości, stanowiąc zagrożenie dla miejsc pracy. 

Zależności i powiązania pomiędzy różnymi systemami technicznymi same w sobie stanowią 

potencjalną słabość, ponieważ wszelkie zakłócenia mogą mieć trudne do przewidzenia  i 

wyeliminowania konsekwencje. W okolicznościach, w których większość sieci i systemów 

informacyjnych jest globalnie powiązana za pośrednictwem Internetu, jest to szczególnie istotne. W 

obecnych czasach Internet tworzy infrastrukturę ogólnoświatową. Również infrastruktura krytyczna 

szwedzkiego społeczeństwa jest silnie zintegrowana z Internetem. Jest to narzędzie tak istotne, że 

każdy atak czy incydent w obrębie tej infrastruktury może powodować poważne konsekwencje dla 

bezpieczeństwa i narodowych interesów Szwecji. 
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Ryzyko i zagrożenia 

Zagrożenia i ryzyko w obszarze technologii informacyjnych można rozpatrywać w skali od mniej 

rozległego ryzyka dla osób prywatnych do dobrze zaplanowanych i precyzyjnych ataków na 

kluczowe aspekty funkcjonowania społeczeństwa. Powszechne są różne formy zakłócania pracy 

oprogramowania, sprzętu i środowiska operacyjnego. Zewnętrzne zdarzenia fizyczne, takie jak 

pożary, przerwanie podziemnych kabli, powodzie czy burze słoneczne, także wpisują się w 

scenariusz zagrożeń. 
 

Z zasady wszyscy, którzy są podłączeni do Internetu, w tym zarówno osoby prywatne, jak i podmioty 

realizujące działalność prywatną i publiczną, są obecnie wystawieni na ryzyko związane z próbami 

włamań do systemów połączonych z Internetem. Masowe ataki tego rodzaju są często podejmowane 

w sposób mniej lub bardziej losowy. Przykładem jest znaczny wzrost skali oszustw i kradzieży 

tożsamości dokonywanych w Internecie. Jak pokazują statystyki Szwedzkiej Rady Narodowej ds. 

Zapobiegania Przestępczości, przestępczość z elementami technologii informacyjnych (oszustwa 

komputerowe, oszustwa popełniane za pomocą Internetu, naruszenie bezpieczeństwa danych czy 

internetowa pornografia dziecięca) wzrosła o 949% w latach 2006-2015 (2016:17). Osoba 

odpowiedzialna za dany system informatyczny musi liczyć się z faktem, że część prób włamaniai 

ataków będzie skuteczna, nawet jeśli wielu z nich da się ostatecznie uniknąć. Ukierunkowane próby 

włamania i ataki mogą być podejmowane przez osoby prywatne, grupy osób, zorganizowane grupy 

pozarządowe, państwa i podmioty przez nie sponsorowane. 
 

Ewentualne działania państw, podmiotów przez nie sponsorowanych i innych podmiotów o 

podobnych możliwościach stanowią najpoważniejsze zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa Szwecji. 

Wykwalifikowani agresorzy posiadają możliwości, zasoby i samozaparcie do tworzenia i stosowania 

zaawansowanych metod. Cyberataki i różne formy włamań do systemów informatycznych mogą 

stanowić odrębne zagrożenie, jak również jedno z licznych narzędzi władzy politycznej i wojskowej. 

Działalność szpiegowska i ataki ze strony państw i podmiotów przez nie sponsorowanych na 

działania o szczególnie istotnym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa w Szwecji lub 

przeciwko interesom szwedzkim zagranicą, mogą mieć na celu m.in. przywłaszczenie informacji na 

temat szwedzkich interesów gospodarczych, szwedzkich spółek, szwedzkich badań, szwedzkich 

możliwości i planów w zakresie obrony, celów polityki bezpieczeństwa, kluczowych funkcji 

społecznych i infrastruktury krytycznej. 
 

Zawoalowane ataki i włamania mogą być stosowane na poczet przyszłego sabotażu skierowanego 

przeciwko infrastrukturze krytycznej w czasach pokoju. Mogą one stanowić również otwarte 

narzędzie przede wszystkim na początkowych etapach działań wojskowych. Cyberataki mogą mieć 

istotne konsekwencje dla kluczowych funkcji społecznych i krytycznych systemów informatycznych, 

podobnie jak konwencjonalne ataki zbrojne, i w niektórych przypadkach są za takowe uważane. 
 

Ataki mogą być również skierowane przeciwko fundamentalnym zasadom i demokratycznym 

funkcjom społeczeństwa, np. poprzez szerzenie dezinformacji czy kampanie ukierunkowane na 

wywieranie wpływu. Dezinformacja może służyć celowemu rozpowszechnianiu nieprawdziwych czy 

wprowadzających w błąd informacji z zamiarem kształtowania w określony sposób postaw, opinii i 

działań ludzi. Kampania ukierunkowana na wywieranie wpływu jest nadzorowana na szczeblu 

centralnym, umożliwiając zastosowanie szerokiego wachlarza metod, zarówno bezpośrednich, jak i 

bardziej zawoalowanych, w tym kradzieży danych i innych cyberataków. Taka kampania może 

obejmować narzędzia władzy politycznej, dyplomatycznej, gospodarczej i wojskowej. 

Rozpowszechnianie nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd informacji wiąże się z ryzykiem 

podważenia zaufania do instytucji publicznych i stanowi wyzwanie dla bezpieczeństwa społecznego. 

Krytyka źródeł i dostęp do różnorodnych niezależnych mediów i agencji informacyjnych wzmacnia 

świadomość i przeciwdziała skutkom dezinformacji i kampanii ukierunkowanych na wywieranie 

wpływu. 

Spodziewany jest wzrost liczby cyberataków służących oddziaływaniu na media. Obejmują one, 

przykładowo, ataki o charakterze odmowy dostępu, które uniemożliwiają dostęp do mediów, ale 

także bardziej zaawansowane ataki wiążące się z kradzieżą informacji czy przejmowaniem stron 

internetowych i transmisji, celem rozpowszechnienia fałszywych lub wprowadzających w błąd 

informacji. 
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Sposoby zapewniania ochrony 

Odpowiedzialność za zapewnienie ochrony spoczywa na ogóle społeczeństwa i jest realizowana 

zarówno przez Rząd, jak i poprzez działania miast, rad regionalnych, organów administracyjnych, 

spółek i organizacji w Szwecji. Podejmowanie uporządkowanych działań na rzecz 

cyberbezpieczeństwa jest konieczne dla umożliwienia podmiotom zainteresowanym utrzymania 

zbilansowanego poziomu cyberbezpieczeństwa – nie wszystko może być chronione przed każdym 

rodzajem ryzyka i zagrożenia. Konieczna jest dalsza poprawa bezpieczeństwa technicznego z 

uwzględnieniem faktu, iż w wielu przypadkach to czynnik ludzki stoi za incydentami lub stanowi cel 

ataków. Z tego względu należy zwiększać świadomość i kompetencje wszystkich użytkowników 

systemów informatycznych, a także tworzyć warunki dla rozwoju kultury bezpieczeństwa w całym 

społeczeństwie. 
 

Aby ograniczyć słabe punkty i promować cele polityki dotyczącej bezpieczeństwa i technologii 

informacyjnych, Rząd uznaje, że działania społeczne na rzecz cyberbezpieczeństwa powinny 

traktować jako priorytetowe następujące kwestie: 
 

− zapewnienie uporządkowanego i kompleksowego podejścia do działań na rzecz 

cyberbezpieczeństwa 

− poprawa bezpieczeństwa sieci, produktów i systemów 

− zwiększenie możliwości zapobiegania, wykrywania i reagowania na cyberataki i inne incydenty 

informatyczne 

− zwiększenie możliwości zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzestępczości 

− pogłębianie wiedzy ogólnej i promowanie wiedzy specjalistycznej 

− zwiększanie zakresu współpracy międzynarodowej. 

 

W kolejnych punktach Rząd wyszczególnia szereg celów wpisujących się w powyższe priorytety, 

wyznaczając kierunek ich realizacji. 
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Cele: 

– Centralne organy rządowe, władze miast, rady regionalne, spółki i inne organizacje będą 

posiadać wiedzę na temat zagrożeń i ryzyka, przyjmą odpowiedzialność za 

cyberbezpieczeństwo i będą podejmować uporządkowane działania na rzecz 

cyberbezpieczeństwa. 

– Ustanowiony zostanie krajowy model wspierania uporządkowanych działań na rzecz 

cyberbezpieczeństwa. 

 

2 Priorytety o znaczeniu strategicznym 

 
2.1 Zapewnienie uporządkowanego i kompleksowego podejścia 

 w zakresie działań na rzecz cyberbezpieczeństwa 

 
Uporządkowane działania na rzecz cyberbezpieczeństwa 

 

Osiągnięcie dobrego poziomu cyberbezpieczeństwa jest ważne w kontekście realizacji wymogów 

dotyczących jakości i skuteczności większości działań. Poprawa cyberbezpieczeństwa jest zatem 

kwestią nie tylko spełnienia wymogów zewnętrznych, ale także środkiem do poprawy danej 

działalności. Jednocześnie cyberbezpieczeństwa nie można postrzegać wyłącznie przez pryzmat 

działalności. Ponieważ przepływ usług i produktów odbywa się etapowo, niedobory w obszarze 

cyberbezpieczeństwa mogą nieść skutki wykraczające dalece poza zakres działalności. 

 

 

 

Odpowiedzialność, świadomość ryzyka i pełny obraz sytuacji 

Skuteczne działania na rzecz cyberbezpieczeństwa implikują jasność w kwestii tego, kto jest za co 

odpowiedzialny. Dotyczy to wszystkich poziomów – zarówno poszczególnych organizacji, jak 

 i ogółu społeczeństwa. 
 

Zarówno publiczne, jak i prywatne podmioty zainteresowane muszą być świadome, że ryzyko 

związane z cyberbezpieczeństwem oddziałuje na cele ich własnych działań, zaś kompetencje w 

zakresie przetwarzania informacji mogą wpływać na innych członków społeczeństwa. Koszty 

inwestycji we wdrażanie i poprawę bezpieczeństwa powinny być zawsze rozpatrywane poprzez 

odniesienie do kosztów powstałych wskutek ich niepodjęcia. Celem jest określenie odpowiednich 

poziomów bezpieczeństwa i zwiększanie świadomości ryzyka wśród odpowiedzialnych podmiotów, 

co umożliwi im podejmowanie w sposób aktywny decyzji o eliminowaniu, ograniczaniu lub 

podejmowaniu tego ryzyka. Świadomość ryzyka stanowi podstawę skutecznego inwestowania w 

cyberbezpieczeństwo. 
 

Aby zarządzanie informacją i korzystanie przez społeczeństwo z technologii informacyjnych mogło 

się rozwijać w sposób bezpieczny, konieczne jest, by wszystkie podmioty zainteresowane zyskały 

pełny obraz sytuacji w złożonym obszarze cyberbezpieczeństwa, którego wielodyscyplinarny 

charakter obejmuje takie dziedziny jak technologia, administracja, ekonomia i prawo. 

Cyberbezpieczeństwo jest naturalną i integralną częścią wszelkich prac na wszystkich szczeblach 

społeczeństwa: w obrębie i pomiędzy organizacjami, oraz w obrębie i pomiędzy różnymi sektorami 

społecznymi. Działania związane z bezpieczeństwem powinny mieć na celu stworzenie 

solidniejszego modelu zarządzania informacjami w normalnych warunkach, umożliwiającego 

jednocześnie reagowanie na poważniejsze zakłócenia i kryzysy. 

 

Krajowy model uporządkowanych działań na rzecz cyberbezpieczeństwa 

Obecnie sposoby realizacji działań na rzecz cyberbezpieczeństwa różnią się u poszczególnych 

podmiotów zainteresowanych, uwzględniając różne uwarunkowania i potrzeby, ramy regulacyjne 

oraz sposoby postrzegania zagrożeń i ryzyka. W poszczególnych organizacjach stosowane są różne 

poziomy ochrony tych samych informacji, a wiele podmiotów posiada niedostateczną wiedzę na 
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temat odpowiednich środków ochrony w konkretnych przypadkach, dostępnych dla określonych 

rodzajów informacji. 

Kiedy wiele podmiotów jest uzależnionych od siebie nawzajem w procesie zarządzania 

informacjami, konieczne jest dodatkowe skoordynowanie działań w celu zmniejszenia ryzyka i 

utrzymania poziomu bezpieczeństwa. Podmioty, u których poziom cyberbezpieczeństwa jest 

zaniżony, mogą rzutować negatywnie na bezpieczeństwo innych. Jest to ważne w kontekście 

potencjału administracji opartej na cyfrowej współpracy, ale także w kontekście planowania obrony 

cywilnej, która jest uzależniona od zapewnienia dobrych warunków dzielenia się wrażliwymi 

informacjami w administracji publicznej. 
 

Chociaż poszczególne organizacje są ostatecznie odpowiedzialne za zarządzanie informacjami 

znajdującymi się w ich posiadaniu, w ocenie Rządu ważna jest poprawa warunków realizacji 

uporządkowanych i w większym stopniu skoordynowanych działań na rzecz cyberbezpieczeństwa. 

Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest podjęcie takich zamierzeń jak ocena ryzyka, mapowanie 

aktywów o szczególnie istotnym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i ocena poziomów 

ochrony wraz z powiązanymi środkami bezpieczeństwa, w oparciu o wspólny model działań na rzecz 

cyberbezpieczeństwa. Tego typu model ma stanowić wspólną platformę uporządkowanych działań na 

rzecz cyberbezpieczeństwa oraz umożliwiać koordynowanie i powiązanie uregulowań, metod, 

narzędzi, szkoleń itd. na szczeblu administracyjnym, z możliwością ich bezpośredniego 

zastosowania. Zakłada się, że krajowy model ułatwi podmiotom zainteresowanym dokonywanie 

spójniejszych ocen zagrożeń, ryzyka i środków bezpieczeństwa, pozwalając tym samym osiągnąć 

zbliżony i odpowiedni poziom ochrony w obrębie podobnych systemów informacji i danych u 

różnych operatorów. 
 

Istnieje szereg korzyści płynących z przyjęcia krajowego modelu uporządkowanych działań na rzecz 

cyberbezpieczeństwa. W przypadku, gdy na danym organie spoczywa określona odpowiedzialność w 

obszarze cyberbezpieczeństwa, zaś inne organy, które (przykładowo) odgrywają rolę regulacyjną lub 

nadzorczą w tym obszarze, wnoszą aktywny wkład w tworzenie modelu krajowego, może to 

przeciwdziałać fragmentacji nadzoru i zwiększać zakres współpracy. To z kolei ułatwi organizacjom 

sprostanie właściwym wymogom i nadzorowanie własnych działań na rzecz cyberbezpieczeństwa, 

przy skuteczniejszym wykorzystaniu kompetencji eksperta i organów nadzorczych. Jako że krajowy 

model będzie oparty na uznanych standardach, do tego będzie elastyczny i skalowalny, jego 

stosowanie będzie możliwe w ramach działań prowadzonych w różnych warunkach. 
 

Oczekuje się także, że spójniejsze oceny środków bezpieczeństwa umożliwią osiągnięcie 

korzystnych efektów zarówno dla podmiotów zamawiających, jak i dostarczających rozwiązania z 

zakresu bezpieczeństwa. Opracowanie dużej liczby unikatowych, lecz podobnych rozwiązań nie 

wydaje się racjonalne ani dla klienta, ani dla dostawcy. Potencjał krajowego modelu w zakresie 

rozszerzania opartej na doświadczeniu znajomości stosownych wymogów może przyczynić się do 

pogłębienia ogólnej wiedzy na temat zamówień. 
 

Głównym założeniem krajowego modelu uporządkowanych działań na rzecz cyberbezpieczeństwa 

jest poprawa najniższego poziomu cyberbezpieczeństwa. Pierwszy etap powinien skupić się na 

modelu dla centralnych organów rządowych, jednak model ten powinien zostać opracowany w taki 

sposób, aby przynosić korzyści dla całego sektora publicznego, innych organizacji i spółek. Zgodnie 

z zamierzeniem Rządu krajowy model uporządkowanych działań na rzecz cyberbezpieczeństwa 

będzie mógł rozwijać się w taki sposób, aby ułatwić Rządowi monitorowanie tego rodzaju działań w 

obrębie administracji publicznej. 

 

Rząd podejmie działania na rzecz: 

− zwiększenia przejrzystości modelu zarządzania i podkreślenia wagi zadowalających działań na 

rzecz cyberbezpieczeństwa realizowanych wewnętrznie, w obrębie administracji, 

− poprawy warunków realizacji uporządkowanych działań na rzecz cyberbezpieczeństwa przez 

różne podmioty zainteresowane i dokonywania spójniejszych ocen zagrożeń, ryzyka i środków 

bezpieczeństwa poprzez opracowanie krajowego modelu uporządkowanych działań na rzecz 

cyberbezpieczeństwa. 
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Cel: 

Zwiększony zostanie zakres współpracy i przekazywania informacji na temat 

cyberbezpieczeństwa. 

Współpraca i przekazywanie informacji 

 

Złożoność, wielodyscyplinarny charakter i gwałtowny rozwój cyberbezpieczeństwa wymaga 

efektywnej współpracy. Dobra współpraca w obszarze cyberbezpieczeństwa społeczeństwa jest 

ważna w normalnych warunkach, ale konieczne jest także stworzenie odpowiedniego potencjału 

operacyjnego na potrzeby reagowania na poważne zakłócenia. Współpraca na potrzeby działań 

zapobiegawczych często stanowi podstawę do współpracy niezbędnej w razie zaistnienia poważnych 

incydentów, która obejmuje swoim zasięgiem różne podmioty zainteresowane w Szwecji, takie jak 

centralne organy rządowe, rady miejskie i regionalne, sektor handlu i przemysłu oraz grupy interesu, 

a także współpracę międzynarodową (rozdział 2.6). 
 

Można przytoczyć szereg dobrych przykładów współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa w 

Szwecji. Grupa Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Informacji (SAMFI) odgrywa ważną rolę 

dzięki staraniom, jakie podejmuje na rzecz bezpiecznych zasobów informacyjnych w społeczeństwie. 

W skład SAMFI wchodzą liczne centralne organy rządowe, które wypełniają określone zadania w 

obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym: Szwedzka Agencja Gotowości Cywilnej (MSB), Szwedzka 

Administracja ds. Materiałów Obronnych, Instytut Obrony Radiołączności (FRA), Siły Zbrojne 

Szwecji, szwedzka policja, szwedzki Urząd Poczty i Telekomunikacji (PTS) i Szwedzka Służba 

Bezpieczeństwa. Nadzór administracyjny nad grupą sprawuje MSB. Krajowa Rada ds. 

Przeciwdziałania Poważnym Zagrożeniom Informatycznym (NSIT), stanowiąc forum oparte na 

współpracy, analizuje i ocenia zagrożenia i słabe punkty w kontekście poważnych i kwalifikowanych 

cyberataków ukierunkowanych na interesy krajowe o szczególnie istotnym znaczeniu z punktu 

widzenia bezpieczeństwa. W skład NSIT wchodzą: Szwedzka Służba Bezpieczeństwa, FRA i Siły 

Zbrojne Szwecji za pośrednictwem Wojskowej Służby Wywiadu i Bezpieczeństwa (MUST). 
 

Rząd dostrzega potrzebę rozwijania i pogłębiania współpracy pomiędzy organami administracji 

państwowej, celem zwiększenia cyberbezpieczeństwa społeczeństwa. Jednym z przykładów będzie 

oddelegowanie kolejnym organom nowych zadań w obszarze cyberbezpieczeństwa w ramach 

wdrożenia dyrektywy NIS na gruncie szwedzkiego prawa. Istotne jest, aby współpraca była 

rozwijana w szerokiej perspektywie. 
 

Współpraca publiczno-prywatna odbywa się na zasadzie dobrowolnej i stanowi współpracę 

pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi. W obszarze cyberbezpieczeństwa istnieje kilka 

form współpracy publiczno-prywatnej. Jedną z nich są fora ustanowione przez MSG na potrzeby 

dzielenia się informacjami (FIDI) w różnych sektorach i obszarach:, w tym forum telekomunikacyjne 

(FIDI Telecom), szwedzkie forum CERT, forum finansowe (FIDI Finance), forum dotyczące 

zdrowia i opieki społecznej, forum operacyjne (FIDI Operations) oraz forum kontroli nadzorczej i 

pozyskiwania danych (SCADA). W obszarze komunikacji elektronicznej działa także Krajowa Grupa 

Koordynująca ds. Telekomunikacji (NTSG). NTSG to oparte na dobrowolnej współpracy forum, 

którego celem jest wspieranie odnowy krajowej infrastruktury komunikacji elektronicznej podczas 

nadzwyczajnych zdarzeń społecznych. Konieczne jest dalsze rozwijanie modelu przekazywania 

informacji dotyczących zagrożeń, ryzyka i środków bezpieczeństwa, celem szybkiego dostosowania 

ochrony u większej liczby podmiotów zainteresowanych. 

 

Rząd podejmie działania na rzecz 

− zwiększania zakresu współpracy pomiędzy organami administracji państwowej, które 

realizują określone działania w obszarze cyberbezpieczeństwa, 

− zapewnienia odpowiedniego modelu przekazywania informacji i współpracy pomiędzy 

podmiotami publicznymi i prywatnymi. 
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Cel: 

Ustanowiony zostanie odpowiedni nadzór, który umożliwi stworzenie warunków dla zwiększania 

cyberbezpieczeństwa społeczeństwa. 

Nadzór w obszarze cyberbezpieczeństwa 

 

Warunkiem koniecznym dla zapewnienia pożądanego oddziaływania zasad cyberbezpieczeństwa jest 

ustanowienie efektywnego i odpowiedniego nadzoru. W raporcie na temat bezpieczeństwa 

informacyjnego w cywilnej administracji publicznej (RIR 2014:23) szwedzka Narodowa Izba 

Kontroli wskazała na konieczność sprawowania nadzoru i zaleciła podjęcie szeregu środków, w tym 

rozszerzenia bezpieczeństwa informacyjnego w cywilnej administracji publicznej. W ocenie Rządu 

konieczne jest podjęcie różnorodnych środków. W pierwszej kolejności konieczne będzie 

ustanowienie nadzoru nad działaniami objętymi przepisami w sprawie zabezpieczeń ochronnych i 

infrastrukturą krytyczną w obrębie sektorów, o których mowa w dyrektywie NIS. 

 

Nadzór w świetle przepisów w sprawie zabezpieczeń ochronnych 

Ustawa o zabezpieczeniach ochronnych zawiera przepisy dotyczące zabezpieczeń ochronnych 

względem działalności szpiegowskiej, sabotażu i innych przestępstw, które mogą zagrozić 

bezpieczeństwu królestwa, ochrony tajnych informacji dotyczących bezpieczeństwa królestwa i 

ochrony przed terroryzmem, nawet jeśli nie zagraża on bezpieczeństwu królestwa. 
 

W myśl przepisów dotyczących zabezpieczeń ochronnych funkcjonują dwa organy nadzorcze o 

zasadniczym zakresie odpowiedzialności w tym obszarze, tj. Szwedzka Służba Bezpieczeństwa i Siły 

Zbrojne Szwecji. W porozumieniu z odpowiedzialnymi organami (takimi jak: Svenska kraftnät, PTS, 

Szwedzka Agencja Transportu oraz regionalny zarząd administracyjny) mogą one sprawować 

również nadzór nad organami w ww. sektorach. Odpowiedzialne organy sprawują również własny 

nadzór nad podległymi im sektorami. Wszystkie organy nadzorcze mają prawo wydawać 

rozporządzenia. 
 

W raporcie pn. „Nowa ustawa o zabezpieczeniach ochronnych” (SOU 2015:25) stwierdzono m.in., 

że rozwój społeczny implikuje coraz częstsze podejmowanie przez podmioty prywatne działań o 

szczególnie istotnym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa. Można rozsądnie wnioskować, 

jak stwierdzono w raporcie, że częstość występowania prywatnych form działalności będzie 

prawdopodobnie rosnąć w obszarze nadzoru, jednak nadzór ten będzie nadal w dużej mierze 

ograniczony do organów administracji państwowej i innych podmiotów publicznych. Podkreślono 

również, że efektywny i odpowiedni nadzór będzie charakteryzować się dostępem do uprawnień 

interwencyjnych, m.in. w formie sankcji. Na chwilę obecną nie istnieją żadne tego typu uprawnienia 

w zakresie zabezpieczeń ochronnych. Stwierdzono jednak, że w momencie realizacji badania nie 

było dostatecznych podstaw dla zmiany punktu zainteresowania i ustanowienia nadzoru. Z tego 

względu nie zaproponowano wprowadzenia sankcji. Jednocześnie w badaniu wykazano, że dokładne 

monitorowanie rozwoju sytuacji jest niezbędne, a kwestię tę należy ponownie rozpatrzyć w 

niedalekiej przyszłości. 
 

W dniu 23 marca 2017 r. Rząd zlecił przeprowadzenie badania opinii publicznej m.in. w celu 

przeanalizowania i zaproponowania systemu sankcji w przepisach dotyczących zabezpieczeń 

ochronnych (ToR 2017:32). W ramach badania opinii publicznej zrewidowane zostaną także 

przepisy dotyczące nadzoru zawarte w ustawie o zabezpieczeniach ochronnych oraz przedstawione 

zostaną propozycje w kwestii zaprojektowania odpowiedniego nadzoru nad działaniami o 

szczególnie istotnym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa. Raport z badania zostanie 

przedstawiony w maju 2018 r. 

 

Wdrożenie dyrektywy NIS 

Dyrektywa NIS ustanawia środki służące osiągnięciu powszechnie wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych w obrębie UE. W świetle przepisów dyrektywy 

każde państwo członkowskie wyznaczy jeden lub kilka krajowych organów odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych dla określonych usług we wskazanych sektorach. 

Należą do nich sektor: energetyki, transportu, bankowości, infrastruktury rynku finansowego, 
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Cele: 

− Komunikacja elektroniczna będzie efektywna, bezpieczna i solidna, a także sprosta potrzebom 

użytkowników. 

− Komunikacja elektroniczna w Szwecji będzie dostępna niezależnie od funkcji umiejscowionych 

poza granicami kraju. 

− Zrealizowana zostanie potrzeba umożliwienia organowi nadzorczemu podjęcia odpowiednich 

środków. 

zdrowia, dostawy i dystrybucji wody pitnej, infrastruktury cyfrowej. Organy te będą monitorować 

wdrażanie dyrektywy NIS na szczeblu krajowym. 
 

W marcu 2016 r. Rząd zlecił przeprowadzenie badania opinii publicznej w celu zaproponowania 

sposobu wdrażania dyrektywy NIS na gruncie szwedzkiego prawa (Ju 2016:11). Wnioski 

sformułowane na tej podstawie zostały niedawno przedstawione w raporcie pn. 

„Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” [Cyberbezpieczeństwo dla 

fundamentalnych i cyfrowych usług] (SOU 2017:36). Propozycje zawarte w badaniu opinii 

publicznej dotyczą m.in. sposobów wdrażania wymogów dyrektywy dotyczących wyznaczania 

organów odpowiedzialnych za określone funkcje, ze szczególnym uwzględnieniem przypisania MSB 

koordynującej roli w przedmiotowym obszarze, oraz przypisania innym organom odpowiedzialności 

za nadzorowanie poszczególnych sektorów. W ramach badania zaproponowano także sposób 

identyfikowania operatorów ujętych w dyrektywie oraz egzekwowania właściwych im wymogów w 

oparciu o pojedyncze ramy regulacyjne, uwzględniając istniejące przepisy, odpowiedzialność sektora 

i najskuteczniejsze rozwiązania wskazane w różnych ujęciach. 

 

Rząd podejmie działania na rzecz: 

− zapewnienia, by przepisy dotyczące zabezpieczeń ochronnych skuteczniej odpowiadały na 

zmieniające się zapotrzebowanie na zabezpieczenia ochronne w obszarze cyberbezpieczeństwa, 

częściowo przez odpowiedni system sankcji, a częściowo przez skuteczny nadzór, 

− zapewnienia skutecznego wdrożenia dyrektywy NIS i ustanowienia odpowiedniej kontroli i 

nadzoru nad bezpieczeństwem sieci i systemów informacyjnych w obrębie infrastruktury 

krytycznej dla określonych operatorów we wskazanych sektorach, 

− monitorowania zapotrzebowania na kolejne środki służące rozszerzeniu nadzoru nad 

cyberbezpieczeństwem w całym społeczeństwie. 

 
 

2.2 Poprawa bezpieczeństwa sieci, produktów i systemów 

 
Bezpieczna infrastruktura komunikacji elektronicznej 

 

Osoby prywatne, centralne organy rządowe, władze miast, rady regionalne, spółki i inne organizacje 

są obecnie zależne od niezawodnych usług komunikacji elektronicznej funkcjonujących w każdych 

warunkach. Komunikacja elektroniczna cechująca się wysoką niezawodnością operacyjną i silną 

ochroną jest również ogromnie istotna w kontekście funkcjonowania i bezpieczeństwa 

społeczeństwa, a także możliwości reagowania na różnorodne sytuacje kryzysowe. Bezpieczeństwo i 

solidność powinny stanowić nadrzędne cechy infrastruktury krytycznej dla porządku publicznego, 

bezpieczeństwa, zdrowia i obrony. 
 

Operatorzy komunikacji elektronicznej stanowią niejednorodną grupę, która działa obecnie na 

konkurencyjnym rynku. Niektórzy z nich posiadają własne sieci, podczas gdy część dzierżawi je od 

innych operatorów. Inne struktury własnościowe mogą cechować duże spółki notowane na giełdzie, 

sieci miejskie i operatorów działających na obszarach wiejskich. To samo w sobie oznacza różne 

warunki zapobiegania i reagowania na incydenty i poważne zdarzenia. 

Zapewnienie poufności, integralności i dostępności sieci i usług komunikacji elektronicznej zarówno 

w normalnych warunkach, jak i w przypadku poważnych kryzysów i stanów zwiększonego 

zagrożenia wymaga podejmowania nieustannych działań na podstawie analiz ryzyka i słabych 

punktów operatorów, a także analiz bezpieczeństwa w myśl Ustawy o zabezpieczeniach ochronnych. 
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Wszyscy operatorzy ponoszą także odpowiedzialność za ustanowienie możliwości zapobiegania, 

wykrywania i reagowania na incydenty. 

 

Zewnętrzne zmiany rzutują na potrzeby związane z bezpieczeństwem 

Zakres zarządzania danymi zwiększa się we wszystkich obszarach społeczeństwa. Rosną też 

potrzeby związane z przepustowością, zasięgiem, dostępnością i bezpieczeństwem w obrębie 

systemów komunikacji elektronicznej. Stare sieci wykonane z miedzi są wycofywane i zastępowane 

światłowodowymi i mobilnymi sieciami komunikacyjnymi. Aby stymulować rozwój cyfrowy i 

korzystać z możliwości, jakie z sobą niesie, Rząd przyjął następujące strategie: „Szwecja w pełni 

połączona do roku 2025 − Strategia Internetu szerokopasmowego” (N2016/08008/D) w grudniu 2016 

r. oraz „Zrównoważona transformacja cyfrowa w Szwecji − Strategia cyfrowa” (N2017/03643/D) w 

maju 2017 r. UE dokonuje obecnie rewizji ram regulujących komunikację elektroniczną, zaś OECD 

podjęło się realizacji obszernego projektu transformacji cyfrowej. Ramy polityczne i regulacyjne 

wymagają częstszych nowelizacji w świetle rozwoju technologicznego i zewnętrznych zmian. 
 

Zmiany w obrębie polityki bezpieczeństwa skutkowały wznowieniem opracowywania ogólnych 

planów obrony. Jeżeli podmioty zainteresowane w obszarze porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

zdrowia i obrony mają wypełniać ciążące na nich zobowiązania, muszą mieć możliwość 

bezpiecznego komunikowania się ze sobą zarówno w normalnych warunkach, jak i w przypadku 

kryzysów. Pożądana jest możliwość utrzymania w możliwie najszerszym zakresie komunikacji 

elektronicznej w obrębie kraju, także w sytuacjach, gdy sąsiadujący region czy niektóre obszary 

Szwecji staną się celem różnego rodzaju ataków. Oznacza to, że komunikacja elektroniczna powinna 

być w stanie funkcjonować niezależnie od funkcji zlokalizowanych w innych krajach. Oznacza to 

również wzrost potrzeb związanych z niezawodnością operacyjną i stabilnością, które pomogą nam 

w większym stopniu odpierać ataki, a w ostateczności również działania wojenne. 

 
Należy rozszerzyć wsparcie w procesie zamówień na bezpieczne usługi komunikacji elektronicznej i 
inne usługi informatycze 

W przypadku działań wymagających zapewnienia wysokiej niezawodności operacyjnej w ramach 

sieci komunikacyjnych i usług informatycznych ważne jest ustanowienie odpowiednich wymogów 

na etapie zamówień. Może to dotyczyć m.in. zdolności szybkiego i efektywnego zapewnienia 

alternatywnych połączeń. Ważna jest również możliwość określania i zamawiania odpowiedniego 

poziomu niezawodności operacyjnej dla danych działań. To z kolei wymaga posiadania 

specjalistycznej wiedzy. PTS jest organem nadzorującym obszar usług pocztowych i komunikacji 

elektronicznej. Jego prace obejmują wspieranie podmiotów zainteresowanych w obrębie sektora w 

budowaniu zdolności reagowania na poważne zakłócenia operacyjne, m.in. poprzez udzielanie 

wsparcia w procesie pozyskiwania zewnętrznych usług komunikacji elektronicznej. MSB także 

udziela wsparcia służącego zabezpieczeniu zamówień na usługi informatyczne. W obydwu 

przypadkach konieczne jest jednak rozszerzenie wsparcia. W tym kontekście warto również dodać, 

że Krajowa Agencja Zamówień Publicznych ponosi ogólną odpowiedzialność za rozwijanie, 

administrowanie i wspieranie procesów zamówień realizowanych przez organy ds. zamówień. 

 

Potrzeba lepszego dokumentowania procesów decyzyjnych i wdrażania ukierunkowanych środków 

Warunkiem koniecznym dla podejmowania efektywnych prac na rzecz zapobiegania zagrożeniom i 

słabym punktom w komunikacji elektronicznej jest koordynacja i współpraca pomiędzy 

odpowiednimi podmiotami zainteresowanymi w procesie identyfikowania tego, co należy chronić i 

wskazywania dalszych środków bezpieczeństwa wymagających podjęcia. Możliwość analizowania 

bieżących zagrożeń i słabych punktów wymaga dostępu do odpowiednich informacji, w tym 

informacji od operatorów komunikacji elektronicznej w ramach raportowania oraz informacji o 

incydentach od organów eksperckich. W świetle przepisów dyrektywy NIS na wielu dostawcach 

usług komunikacji elektronicznej spoczywać będzie obowiązek szerszego raportowania o 

incydentach. Wynika on z dyrektywy NIS, co zostało szerzej opisane w rozdziale 2.3. Niemniej 

jednak konieczne może być także podjęcie dalszych środków w celu poprawy jakości informacji 

niezbędnych w procesie wspierania prac prewencyjnych. 
 

Jako organ nadzorczy PTS musi mieć możliwość uzyskiwania, koordynowania i przesyłania dalej 

informacji, a w pewnych okolicznościach także podejmowania działań na rzecz zwiększenia 

dostępności bezpiecznej komunikacji elektronicznej dla społeczeństwa. Ponadto, aby ocenić wszelkie 
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Cel: 

Dostęp do bezpiecznych systemów szyfrowania danych na potrzeby rozwiązań informatycznych i 

komunikacyjnych będzie spełniać potrzeby społeczne. 

konsekwencje dla całego społeczeństwa, PTS musi uzyskać informacje od operatorów, dotyczące 

zdarzeń oddziałujących na bezpieczeństwo sieci czy cyberbezpieczeństwo. Dotyczy to także 

możliwości tworzenia i przesyłania dalej odpowiednich i aktualnych raportów o statusie w sytuacjach 

kryzysowych. Istnieje również potrzeba, aby PTS mogło stosować określone środki bezpieczeństwa 

względem jednego lub pewnej grupy operatorów w ramach zarządzania słabymi punktami lub 

niedoborami, które mogą powodować poważne ryzyko dla komunikacji elektronicznej, tak istotnej 

dla społeczeństwa. W takich przypadkach zwykłe uregulowania nie są odpowiednie, ponieważ 

znajdują zastosowanie ogólnorynkowe i nie są ograniczone do konkretnych podmiotów 

zainteresowanych. Tym samym zwykle nie obejmują one szczegółowych wymogów dla danych sieci 

czy usług. 

 

Potrzeba wzmocnienia współpracy 

Aby wskazać odpowiednie środki na rzecz ograniczenia ryzyka i słabych punktów w sektorze 

komunikacji elektronicznej, PTS musi posiadać dostęp do odpowiedniej wiedzy specjalistycznej. 

Wiedzę tę można uzyskać m.in. od podmiotów zainteresowanych działających w sektorze i od 

organów eksperckich. Z tego względu dogłębna i systematyczna współpraca zarówno z podmiotami 

zainteresowanymi, jak i pomiędzy właściwymi organami w obszarze cyberbezpieczeństwa i nadzoru 

stanowi dobrą podstawę do zwiększania wsparcia eksperckiego na rzecz działań z zakresu 

cyberbezpieczeństwa, podejmowanych przez organy, na których spoczywa odpowiedzialność. 

 

Rząd podejmie działania na rzecz: 

− zapewnienia, by sieci komunikacji elektronicznej były tworzone w taki sposób, aby działać 

niezależnie od funkcji zlokalizowanych w innych krajach, 

− zapewnienia, by podmioty zainteresowane w obszarach porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

zdrowia i obrony posiadały dostęp do nowoczesnych, bezpiecznych i solidnych rozwiązań 

komunikacyjnych, 

− pogłębiania specjalistycznej wiedzy na temat zamówień na sieci, produkty i systemy oraz 

zapewnienia, że odpowiednie organy zagwarantują uwzględnienie aspektów bezpieczeństwa 

podczas realizacji zamówień, 

− poprawy warunków zapewniania przez PTS wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i 

cyberbezpieczeństwa w sektorze komunikacji elektronicznej. 

 
Bezpieczne systemy szyfrowania danych 

 

Szyfrowanie danych stanowi powszechny środek bezpieczeństwa umożliwiający poprawę 

cyberbezpieczeństwa. Informacje wymagające ochrony za pomocą szyfrowania, oprócz informacji 

kluczowych dla bezpieczeństwa królestwa, mogą obejmować m.in.: dane służby zdrowia, analizy 

ryzyka i słabych punktów, wstępne badania czy wnioski o azyl. 
 

Rozwiązania z zakresu szyfrowania danych są obecnie stosowane nie tylko na potrzeby komunikacji 

w tradycyjnym sensie ochrony informacji zastrzeżonych lub z innych względów wrażliwych z 

punktu widzenia bezpieczeństwa. Szyfrowanie danych stosuje się również na potrzeby 

zabezpieczenia m.in. podpisów (weryfikacja autentyczności), automatycznych procesów w obrębie 

kluczowych funkcji społecznych, takich jak infrastruktura krytyczna (dostępność), oraz 

monitorowania, w jaki sposób i kiedy miało miejsce przetwarzanie lub przekazanie danej informacji. 

Niektóre organizacje muszą chronić informacje zastrzeżone w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

królestwu, co z kolei wymaga bezpieczeństwa komunikacji. Termin bezpieczeństwo komunikacji 

oznacza obowiązkową ochronę elektronicznego przekazywania informacji zastrzeżonych istotnych 

dla bezpieczeństwa królestwa. Stopień ochrony systemów bezpieczeństwa komunikacji jest 

dostosowany do scenariusza zagrożeń ze strony służb wywiadu innych krajów, co z kolei wiąże się z 

koniecznością stosowania szeroko zakrojonych środków ochrony. Szwecja potrzebuje dostępu do 

wiedzy technicznej w obszarze szyfrowania danych, aby zagwarantować wymagane bezpieczeństwo 
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Cel: 

Zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przemysłowych systemów informacyjno-kontrolnych. 

komunikacji w zwykłych warunkach i w sytuacjach napiętych. Utrzymanie odpowiedniego stanu 

krajowej wiedzy specjalistycznej jest zatem istotne dla zabezpieczenia szwedzkich interesów 

związanych z bezpieczeństwem. 
 

Wraz z postępującą transformacją cyfrową zwiększa się zapotrzebowanie na bezpieczne rozwiązania 

z zakresu szyfrowania danych. Wznowienie planów obrony cywilnej spowoduje również zwiększone 

zapotrzebowanie na bezpieczne systemy szyfrowania danych, szczególnie w kontekście 

bezpieczeństwa komunikacji, wśród podmiotów zainteresowanych pozostających pod wpływem prac 

planistycznych. Coraz bardziej istotne jest również to, by bezpieczeństwo komunikacji umożliwiało 

rozwiniętą współpracę z innymi krajami i organizacjami międzynarodowymi, szczególnie w obrębie 

UE i NATO. 
 

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na rozwiązania z zakresu szyfrowania danych, Rząd uznał 

potrzebę opracowania narodowej strategii i planu działania na rzecz bezpiecznych systemów 

szyfrowania danych. W perspektywie asygnowania środków na rok 2016 r. szwedzka Administracja 

ds. Materiałów Obronnych została zobligowana do przedłożenia szczegółowej propozycji narodowej 

strategii i planu działania w tym obszarze, po konsultacji z Siłami Zbrojnymi Szwecji, FRA i MSB. 

 

Rząd podejmie działania na rzecz: 

− wdrożenia narodowej strategii i planu działania na rzecz bezpiecznych systemów szyfrowania 

danych. 

 
Bezpieczeństwo w obrębie przemysłowych systemów informacyjno-kontrolnych 

Przemysłowe systemy informacyjno-kontrolne, często określane mianem sterowników 

programowalnych (PLC) lub SCADA, są stosowane w obrębie infrastruktury krytycznej na potrzeby 

kontroli i monitorowania centralnych procesów fizycznych. Systemy kontroli (oprogramowanie i 

sprzęt komputerowy) są zintegrowane i współdziałają z obiektami fizycznymi. W związku z 

pojawieniem się Internetu Rzeczy nastąpił również gwałtowny wzrost liczby połączonych systemów 

kontroli w wielu obszarach. 
 

W raportach pn. „Cyberbezpieczeństwo w Szwecji” (SOU 2015:23) i „Nowa ustawa o 

zabezpieczeniach ochronnych” (SOU 2015:25) podkreślono głęboką zależność infrastruktury 

krytycznej od przemysłowych systemów informacyjno-kontrolnych, a także znaczenie utrzymania 

odpowiedniego poziomu krajowej wiedzy specjalistycznej w obszarze kontroli systemów. 

Zapewnienie funkcjonalności i bezpieczeństwa przemysłowych systemów informacyjno-kontrolnych 

stanowi niezwykle ważny aspekt zarówno działań prewencyjnych, jak i reagowania na zakłócenia w 

obrębie centralnych funkcji społecznych, takich jak dostawy energii elektrycznej czy wody pitnej. 

Zakłócenia w takich obszarach jak systemy transportu, produkcja przemysłowa czy służba zdrowia 

również stanowią przykłady zdarzeń, w kontekście których prace prewencyjne są istotne. Zakłócenia 

mogą wynikać z błędów operacyjnych czy awarii sprzętu lub oprogramowania, ale także z wrogich 

działań. 

Przemysłowe systemy informacyjno-kontrolne charakteryzują się złożonością techniczną oraz bardzo 

zróżnicowaną strukturą własnościową i warunkami operacyjnymi. Reagowanie na wyzwania w tym 

obszarze wymaga podjęcia kompleksowych działań obejmujących swym zasięgiem sektor prywatny i 

publiczny. Prace należy prowadzić w sposób oszczędny i sektorowy. Dla zapewnienia 

odpowiedniego stopnia ochrony niezbędne jest szersze współdziałanie i współpraca pomiędzy 

dostawcami systemów, konsultantami technicznymi, zamawiającymi, operatorami, odpowiednimi 

organami i środowiskami akademickimi. 
 

Wyższy poziom cyberbezpieczeństwa w obrębie przemysłowych systemów informacyjno-

kontrolnych posiada potencjał w zakresie umocnienia konkurencyjnej pozycji Szwecji. Jeśli Szwecja 

będzie zdolna opracowywać produkty oferujące wysoki poziom bezpieczeństwa, staną się one 

konkurencyjne na polu międzynarodowym, przyczyniając się tym samym do wzrostu zatrudnienia w 
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Cele: 

− Zwiększone zostaną możliwości zapobiegania, wykrywania i reagowania na cyberataki i inne 

incydenty związane z technologią informacyjną. 

− Odpowiednie podmioty zainteresowane będą mieć możliwość podejmowania 

skoordynowanych działań w kontekście reagowania na cyberataki i inne poważne incydenty 

informatyczne. 

− Zapewniona zostanie obrona cyberprzestrzeni dla działań o szczególnie istotnym znaczeniu z 

punktu widzenia bezpieczeństwa w Szwecji, przy wzmocnionym potencjale militarnym w 

zakresie reagowania na ataki ze strony wykwalifikowanych oponentów w cyberprzestrzeni. 

kraju. 

Obecnie znaczna część szkoleń i prac badawczo-rozwojowych w tym obszarze realizowana jest pod 

nadzorem Krajowego Ośrodka ds. Bezpieczeństwa Systemów Kontroli Infrastruktury Krytycznej 

(NCS3), prowadzonego wspólnie przez MSB i Szwedzką Agencję Badań Obronnych (FOI). 

Działania NCS3 mają na celu zmniejszenie ryzyka, jakie niesie użytkowanie przemysłowych 

systemów informacyjno-kontrolnych dla współczesnego społeczeństwa, szczególnie związanego z 

celowymi zakłóceniami. Szwedzka Agencja Rządowa ds. Systemów Innowacji (Vinnova) oraz 

Instytuty Badawcze Szwecji (RISE) również aktywnie pracują nad projektami na rzecz zwiększonego 

bezpieczeństwa przemysłowych systemów informacyjno-kontrolnych. 

 

Rząd podejmie działania na rzecz: 

− zapewnienia, że spółki i władze posiadające lub użytkujące infrastrukturę krytyczną, w której 

skład wchodzą przemysłowe systemy informacyjno-kontrolne, uzyskają wsparcie w swoich 

wysiłkach na rzecz poprawy cyberbezpieczeństwa, 

− zapewnienia, że spółki funkcjonujące w takich obszarach jak inżynieria czy przetwórstwo, w 

których przemysłowe systemy informacyjno-kontrolne odgrywają istotną rolę, posiadają 

warunki sprzyjające podejmowaniu działań na rzecz poprawy cyberbezpieczeństwa. 

 
 

2.3 Zwiększenie możliwości zapobiegania, wykrywania i reagowania na 

cyberataki i inne incydenty informatyczne 
 

 

Podstawą ograniczenia cyberataków i innych incydentów informatycznych jest możliwość 

zapobiegania, wykrywania i reagowania na nie. 

Dużą część prac prewencyjnych opisano w rozdziale 2.1 poświęconym zapewnieniu 

systematycznego i rozległego podejścia do działań na rzecz cyberbezpieczeństwa oraz w rozdziale 

2.2, dotyczącym poprawy bezpieczeństwa sieci, produktów i systemów. Kolejnym ważnym 

elementem prac prewencyjnych jest raportowanie o incydentach informatycznych, które pomaga 

wyciągać lekcje ze zdarzeń, które już miały miejsce. Od kwietnia 2016 r. centralne organy rządowe 

mają obowiązek raportowania do MSB o incydentach informatycznych, które mogą mieć poważne 

skutki dla bezpieczeństwa zarządzania ich informacjami. Aby zwiększyć świadomość odnośnie do 

sytuacji krajowej, wytyczne MSB zakładają przedkładanie Rządowi rocznych raportów o 

incydentach, o których organ ten został poinformowany. Przed sporządzeniem raportu MSB uzyska 

od Szwedzkiej Służby Bezpieczeństwa i Sił Zbrojnych Szwecji informacje o incydentach, które 

zostały zgłoszone organom w myśl przepisów w sprawie zabezpieczeń ochronnych. Kolejny krok w 

rozszerzaniu raportowania o incydentach IT zostanie podjęty na gruncie dyrektywy NIS i będzie 

obejmować nałożenie na podmioty zainteresowane w sektorach, do których stosuje się dyrektywę, 

obowiązku raportowania o incydentach mających istotny wpływ na ciągłość funkcjonowania 

niezbędnych usług. Podsumowując, raportowanie o incydentach informatycznych zwiększy wiedzę 

ogólną na temat incydentów, które miały miejsce, oraz skutecznych środków bezpieczeństwa. Aby 

wspierać podejmowanie przez podmioty zainteresowane działań prewencyjnych na rzecz 

cyberbezpieczeństwa, Rząd uznaje za istotne opracowanie metod przekazywania im informacji 

zwrotnych o incydentach informatycznych, które miały miejsce. 
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Jeśli wykrywanie ataków ma być możliwe, konieczny jest dostęp do czujników i innych 

mechanizmów wykrywania prowadzących do nich zdarzeń i ruchów. FRA dostarcza techniczny 

system wykrywania i ostrzegania (TDV) dla działań o szczególnie istotnym znaczeniu z punktu 

widzenia bezpieczeństwa realizowanych przez centralne organy rządowe i spółki państwowe. Wiosną 

2017 r. Rząd przekazał do rozpatrzenia porozumienie w sprawie technicznych systemów 

czujnikowych (Ju2017/02002/L4), w którym zawarto możliwość wspierania przez MSB 

cyberbezpieczeństwa operatorów w obrębie infrastruktury krytycznej poprzez dostarczanie im 

systemów czujnikowych zwiększających możliwości wykrywania i reagowania na incydenty 

informatyczne w społeczeństwie. Systemy czujnikowe MSB nie będą dostępne dla tych organizacji, 

którym zaoferowano dostęp do systemu TDV. Specjalnie zaprojektowane sieci mogą stanowić 

kolejną metodę zabezpieczenia działań o szczególnie istotnym znaczeniu z punktu widzenia 

bezpieczeństwa przed atakiem. Sieci te mogą być wspólne dla kilku organów, umożliwiając im 

wykrywanie i powstrzymywanie ataków w sposób oszczędny i wydajny pod względem zasobów. 
 

Reagowanie na incydenty informatyczne wymaga umiejętności radzenia sobie z konsekwencjami 

zdarzenia oraz umiejętności przywrócenia systemów. Aby być w stanie reagować na poważne 

cyberataki i inne incydenty informatyczne, każdy podmiot zainteresowany, który realizuje działania o 

szczególnie istotnym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa lub stanowiące element 

infrastruktury krytycznej, jest odpowiedzialny za opracowanie planów awaryjnych i związanych z 

ciągłością działania w oparciu o odpowiednie analizy ryzyka, w tym analizy ryzyka i słabych 

punktów oraz analizy zabezpieczeń ochronnych. Organizacja dotknięta incydentem informatycznym 

może wymagać wsparcia w usunięciu jego skutków. Wsparcie można uzyskać od firm prywatnych 

lub od MSB za pośrednictwem CERT-SE, który stanowi szwedzka jednostkę CSIRT (Zespół 

Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego). Niektóre spośród centralnych organów 

rządowych, które realizują działania o szczególnie istotnym znaczeniu z punktu widzenia 

bezpieczeństwa, mogą uzyskać wsparcie od FRA. Odpowiedzialność za reagowanie na incydenty 

informatyczne istotne w kontekście bezpieczeństwa królestwa przejmuje Szwedzka Służba 

Bezpieczeństwa i Siły Zbrojne Szwecji. Jeśli dane zdarzenie wynikło z działań przestępczych, 

szwedzka policja lub Służba Bezpieczeństwa przeprowadza dochodzenie. 
 

W ocenie Rządu konieczna jest poprawa zdolności działania przez społeczeństwo w sposób 

skoordynowany, aby odpierać cyberataki i inne poważne incydenty informatyczne. Potencjał w tym 

zakresie stanowi istotny element wzmacniania szwedzkiego potencjału obronnego w ujęciu ogólnym. 
 

Obrona cyberprzestrzeni 

Szwedzka obrona cyberprzestrzeni, która ma być dostatecznie solidna, aby umożliwić poradzenie 

sobie i reagowanie na cyberataki, a jednocześnie bezzwłoczne wdrożenie aktywnych środków, 

wymaga skoordynowania kompetencji, a także wyznaczonych i przetestowanych ścieżek 

decyzyjnych pomiędzy różnymi organami i funkcjami społecznymi. Szwedzki potencjał w zakresie 

obrony cyberprzestrzeni w ujęciu ogólnym opiera się zatem na dogłębnym zrozumieniu istnienia i 

charakteru zależności m.in. pomiędzy środkami wdrożonymi w celu poprawy najniższego poziomu 

cyberbezpieczeństwa oraz prac służących zabezpieczeniu społeczeństwa przed cyberatakami. 

Podstawą solidnego potencjału w zakresie obrony cyberprzestrzeni jest zabezpieczenie kluczowych 

funkcji społecznych i ochrona działań o szczególnie istotnym znaczeniu z punktu widzenia 

bezpieczeństwa, w tym systemów, które są kluczowe dla szeroko pojętej obrony przed wrogimi 

atakami ze strony państw, podmiotów przez nie sponsorowanych i innych podmiotów o podobnych 

możliwościach. W ocenie Rządu rozwinięta obrona cyberprzestrzeni stanowi oszczędny sposób 

podnoszenia poprzeczki wrogim podmiotom rozważającym atak na Szwecję lub jej interesy, bądź 

wywierającym presję za pomocą wojskowych lub innych narzędzi władzy. 
 

Skuteczna narodowa obrona cyberprzestrzeni jest rozwijana i umacniana w czasach pokoju, w 

ramach ogólnych planów obrony, oraz musi być funkcjonalna w czasach pokoju, kryzysu i wojny. 

Podmioty korzystające z systemów informacyjnych, które muszą być zdolne do wytrzymywania 

ataków ze strony państw i podmiotów przez nie sponsorowanych, muszą budować ochronę w 

czasach pokoju. Narodowa obrona cyberprzestrzeni opiera się na silnym potencjale narodowej służby 

bezpieczeństwa i wywiadu obronnego w zakresie identyfikowania zagrażających działań, w tym 

wrogich podmiotów i metod, ochronie infrastruktury społecznej o szczególnie istotnym znaczeniu z 

punktu widzenia bezpieczeństwa, wysokiej zdolności rozpoznawania, ostrzegania i reagowania na 
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Cele: 

− Organy ochrony porządku publicznego będą wykazywać gotowość i zdolność do efektywnego 

i odpowiedniego przeciwdziałania cyberprzestępczości.   

− Rozwijane będą prace na rzecz zapobiegania cyberprzestępczości. 

włamania i ataki, a także solidnym potencjale w zakresie podejmowania aktywnych działań w 

środowisku cybernetycznym. 
 

Siły Zbrojne Szwecji utrzymają i będą rozwijać potencjał obrony wojskowej, który może w którymś 

momencie okazać się niezbędny do odparcia ataku zbrojnego. Cyberprzestrzeń stanowi jeden z 

obszarów, w których od Sił Zbrojnych Szwecji oczekuje się zdolności działania. Siły Zbrojne 

Szwecji będą brać udział we wszystkich aspektach operacji komputerowych i sieciowych, wykazując 

zdolność reagowania na konflikty wyższego rzędu. Konieczne jest wsparcie ze strony innych 

istotnych organów. 
 

Współpraca międzynarodowa jest istotna dla budowania potencjału, w tym także narodowej obrony 

cyberprzestrzeni, i należy ją ustanawiać tam, gdzie to właściwe. 

 

Rząd podejmie działania na rzecz: 

− zapewnienia modelu planowania skoordynowanego pomiędzy poszczególnymi organami, na 

wypadek cyberataku lub innego poważnego incydentu informatycznego, 

− zapewnienia, iż podmioty wymagające nieustannego monitorowania i szczególnej ochrony 

posiadają dostęp do systemu czujnikowego lub systemu wykrywania i ostrzegania, 

− zapewnienia nieustannego rozwoju i wzmacniania skutecznej i niezakłóconej obrony 

cyberprzestrzeni, w tym potencjału w zakresie zapobiegania, wykrywania i reagowania na 

cyberataki zarówno w ramach działań wojskowych, jak i cywilnych, co zakłada również 

rozwijanie potencjału przez Siły Zbrojne Szwecji w zakresie obrony Szwecji przed 

kwalifikowanymi atakami w cyberprzestrzeni. 

 
 

2.4 Zwiększenie możliwości zapobiegania i przeciwdziałania 

cyberprzestępczości 
 

 

Brå zauważa, że udział technologii informacyjnych w zgłaszanych przestępstwach gwałtownie 

wzrasta (2016:17). Są to przestępstwa popełniane za pomocą Internetu, takie jako oszustwa i 

przestępstwa wiążące się z przekazywaniem nielegalnych treści za pośrednictwem Internetu, np. 

pornografia dziecięca czy wrogość w stosunku do grupy narodowej lub etnicznej. Kolejny przykład 

stanowią ataki na systemy informatyczne same w sobie, m.in. kradzież czy odmowa dostępu. 

Szczególną kategorię cyberprzestępczości stanowią również naruszenia praw własności 

intelektualnej. Przez Internet dokonywane są także inne rodzaje przestępstw, w tym groźby i 

pomówienia. 

Ponadto w toku wstępnego dochodzenia za pośrednictwem Internetu czy systemu informacyjnego 

można często uzyskać istotne informacje lub dowody, nawet jeśli samo wykroczenie nie nastąpiło w 

tym środowisku. 

Charakterystyczną cechą cyberprzestępczości jest jej transgraniczny charakter, na przykład ataki 

związane z odmową dostępu dokonywane są z serwera w innym kraju, gdzie czynności 

dochodzeniowe są znacznie utrudnione. Istnieje również szereg przykładów przestępstw, w 

przypadku których nie występują żadne powiązania z krajami innymi niż Szwecja, lecz informacje 

kluczowe dla śledztwa znajdują się w posiadaniu firmy działającej poza jej granicami. Mogą być to 

groźby czy wykroczenia za pośrednictwem mediów społecznościowych. 
 

W raporcie Brå pn. „Elementy technologii informacyjnych w działaniach przestępczych” (2016:17) 

zawarto ogólne stwierdzenie, że wymiar sprawiedliwości stanie przed poważnymi wyzwaniami, a 

inwestycje zrealizowane dotychczas w tym obszarze nie sprostały zapotrzebowaniu. Brå dostrzega 
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między innymi ogromną potrzebę szkoleń w obrębie szwedzkiej policji i organów ścigania, a także 

zapewnienia służbom dochodzeniowym wyspecjalizowanej wiedzy, zwiększenia liczby personelu 

wykonującego badania kryminalistyczne w obszarze technologii informacyjnych i szerszego 

zastosowania wiedzy ekspertów. 
 

W ramach audytu służącego określeniu gotowości szwedzkiej policji i organów ścigania do 

odpowiedniego i skutecznego dochodzenia i badania cyberprzestępczości szwedzka Narodowa Izba 

Kontroli sformułowała wnioski częściowo spójne z wnioskami Brå ((RIR 2015:21). 
 

Modyfikacje przepisów prawnych 

Aby poprawić warunki przeciwdziałania cyberprzestępczości, Rząd wdrożył szereg środków 

służących lepszemu dopasowaniu przepisów prawnych. W ostatnich latach wprowadzono szereg 

poprawek do prawa karnego, w tym uznanie nowego rodzaju przestępstwa w szwedzkim kodeksie 

karnym, mianowicie kradzieży tożsamości. Ponadto z dniem 1 lipca 2017 r. w kodeksie karnym ujęto 

kolejne przestępstwo, tj. poważne oszustwo fakturowe w odpowiedzi na problem oszustw z użyciem 

„lewych” faktur. 
 

 Prowadzone są także prace w kierunku opracowania propozycji zwiększenia ochrony prywatności w 

przepisach prawa karnego. We wniosku legislacyjnym przekazanym do zaopiniowania Radzie w 

dniu 8 czerwca 2017 r. Rząd zaproponował zwiększenie i zmodernizowanie ochrony przed groźbami 

i wykroczeniami. We wniosku zaproponowano, by rozpowszechnianie określonego rodzaju 

wizerunku i danych wrażliwych z punktu widzenia prywatności było karalne. Ponadto formułowane 

są propozycje zmian do przepisów w sprawie nawiązywania kontaktu z dziećmi w celach 

seksualnych (tzw. grooming), co często odbywa się drogą internetową. Podjęto również rewizję 

przestępczości związanej z pornografią dziecięcą. Prace prowadzone są też w kierunku ratyfikowania 

Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości (ETS 185). 
 

Obecnie badany jest także szereg kwestii związanych z modernizowaniem przepisów prawa 

dotyczących środków przymusu. Dla przykładu, warunki zajęcia mienia w toku śledztwa zostały w 

dużej mierze określone przed pojawieniem się technologii informacyjnych w społeczeństwie, dlatego 

nie są dostosowane do środowiska informatycznego. Kolejną analizowaną kwestią są rosnące 

trudności w egzekwowaniu decyzji w kwestii niejawnego przechwytywania komunikacji 

elektronicznej, ponieważ podejrzani coraz częściej stosują techniki szyfrowania. 
 

Dostęp do komunikacji elektronicznej jest bardzo istotny dla organów ochrony porządku publicznego 

w kontekście możliwości badania zarówno cyberprzestępczości, jak i innej przestępczości. Jednakże 

w orzeczeniu z dnia 21 grudnia 2016 r. wydanym w trybie prejudycjalnym (powiązane sprawy C-

203/15 i C-698/15) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawarł konkluzję, że powszechne i 

masowe zatrzymywanie danych przekazywanych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej nie 

jest zgodne z prawem unijnym. 

Badanie opinii publicznej ma zatem służyć zaproponowaniu niezbędnych poprawek do szwedzkiego 

prawa, które będą współmierne do potrzeb i zapewnią równowagę pomiędzy ochroną prywatności 

osób indywidualnych a potrzebą dostępu do informacji w celu zapobiegania, powstrzymywania, 

wykrywania, badania i ścigania przestępstw. 

Rząd uważa, że przepisy te powinny być skuteczne i odpowiednie, zaś ustawodawstwo należy 

zaprojektować w taki sposób, aby umożliwiało przeciwdziałanie nowym rodzajom przestępstw. 

 

Rozszerzenie zakresu działań odpowiednich organów 

Większa zdolność zapobiegania, wykrywania, badania i ścigania cyberprzestępczości wymaga nie 

tylko odpowiedniego ustawodawstwa, ale także rozszerzenia zakresu niezbędnej wiedzy i organizacji 

organów ochrony porządku publicznego. W perspektywie asygnowania środków na rok 2016 r. 

szwedzka policja i organy ścigania zostały zobligowane przez Rząd do zabezpieczenia odpowiedniej 

wiedzy i gotowości reagowania na cyberprzestępczość. Wzięto tym samym pod uwagę wnioski z 

rewizji przeprowadzonych przez Narodową Izbę Kontroli i Szwedzką Radę Narodową ds. 

Zapobiegania Przestępczości. 
 

Jeśli chodzi o przestępstwa seksualne wobec dzieci, Rząd zobligował szwedzką policję do wskazania 
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obszarów, w których konieczne jest opracowanie i wdrożenie odpowiednich środków. Położono przy 

tym nacisk na dokonywane przez Internet przestępstwa seksualne wobec dzieci i udokumentowane 

przypadki molestowania seksualnego dzieci. Zadanie to będzie realizowane przez krajowy ośrodek 

ds. cyberprzestępczości ustanowiony w obrębie szwedzkiej policji w dniu 1 października 2015 r., pod 

nazwą Szwedzki Ośrodek ds. Cyberprzestępczości (SC3). Organ ten powołano do życia z zamiarem 

wykorzystania jego wiedzy specjalistycznej na potrzeby zapewnienia i rozszerzenia wsparcia 

dochodzeniowego, metod pracy, jednorodności i współpracy międzynarodowej w odniesieniu do 

wszystkich form cyberprzestępczości. 
 

Gwałtowny rozwój cyberprzestępczości stawia przed organami ochrony porządku publicznego 

ogromne oczekiwania w zakresie możliwości dalszego rozszerzania ich działań. Prace w tym 

obszarze powinny być, w opinii Rządu, prowadzone w sposób ciągły. 

 

Zapobieganie przestępczości 

W przypadku cyberprzestępczości, podobnie jak w przypadku innych przestępstw, istotne jest 

zredukowanie w pierwszej kolejności obciążenia dla wymiaru sprawiedliwości i zapobieganie 

przestępczości we wczesnej fazie. Konieczne jest, aby większa liczba zainteresowanych podmiotów, 

nie zaś wyłącznie organy ochrony porządku publicznego, zaangażowała się w działania prewencyjne; 

ważną rolę odgrywa tu handel i przemysł. Podmioty niebędące organami ochrony porządku 

publicznego oraz branża przemysłowa mogą, dla przykładu, przyczyniać się do wzmacniania funkcji 

kontrolnych w obrębie społeczeństwa i tworzyć rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo. Dążąc do 

zapewnienia lepszych warunków ustrukturyzowanego i długofalowego zapobiegania przestępczości 

w obrębie całego społeczeństwa, w marcu 2017 r. Rząd skierował do Riksdag komunikat zawierający 

krajowy program zapobiegania przestępczości (komunikat 2016/17:126). 

 

Międzynarodowa współpraca na rzecz zapobiegania cyberprzestępczości 

Wyraźny transgraniczny wymiar cyberprzestępczości oznacza zarówno zwiększenie zakresu, jak i 

wagi współpracy międzynarodowej. Z punktu widzenia szwedzkich organów ochrony porządku 

publicznego najważniejsze są możliwości współpracy z organizacjami unijnymi, Eurojust i Europol. 

W ramach działań Eurojust utworzono specjalną sieć dla prokuratorów specjalizujących się w 

cyberprzestępczości, z kolei Europol kilka lat temu powołał do życia ośrodek ds. 

cyberprzestępczości. Oba mechanizmy współpracy są ważne z punktu widzenia pomocy prawnej, w 

tym warunków zajęcia mienia i wymiany informacji. 

Na szczeblu politycznym państwa członkowskie UE w czerwcu 2016 r. przyjęły konkluzje Rady w 

sprawie poprawy współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych w cyberprzestrzeni. W 

trzech odrębnych częściach konkluzji poruszono kwestie nawiązania dobrowolnej współpracy z 

dostawcami usług, usprawnienia wzajemnej pomocy prawnej oraz kompetencji wykonawczych 

(prawa organów do niezależnego zabezpieczenia materiału dowodowego) w cyberprzestrzeni w 

sytuacjach, gdy istniejące ramy odniesienia nie są wystarczające. 
 

Ponadto we wrześniu 2016 r. dokonano oceny szwedzkiego potencjału w zakresie przeciwdziałania 

cyberprzestępczości, w ramach unijnego mechanizmu wzajemnej oceny. Raport zawierający 

zalecenia zostanie opracowany wiosną 2017 r., zaś 18 miesięcy po jego przyjęciu Szwecja przedłoży 

sprawozdanie z działań podjętych w celu usunięcia stwierdzonych braków. 
 

Jako że wiele spośród problemów, z jakimi zmagają się szwedzkie organy ochrony porządku 

publicznego, występuje także w innych krajach, Rząd dostrzega wyraźną potrzebę dalszego 

rozszerzania współpracy międzynarodowej w tym obszarze, szczególnie w obrębie UE. 

 

Rząd podejmie działania na rzecz 

− ustawodawstwa umożliwiającego skuteczne przeciwdziałanie cyberprzestępczości, 

− zapewnienia organom ochrony porządku publicznego warunków niezbędnych do utrzymania 

zdolności pozyskiwania informacji w kontekście ochrony prywatności osób indywidualnych 

oraz pewności prawa, 

− dopilnowania, by organy ochrony porządku publicznego zapewniały właściwą organizację i 

odpowiednie zasoby służące skutecznemu zapobieganiu i zwalczaniu cyberprzestępczości, 

− zapewnienia systematycznej pracy organów ochrony porządku publicznego na rzecz pogłębiania 
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Cele: 

− Pogłębiona zostanie wiedza dotycząca najistotniejszych słabych punktów i potrzeb w zakresie 

wdrożenia środków bezpieczeństwa w przekroju całego społeczeństwa. 

− Pogłębiona zostanie wiedza poszczególnych użytkowników technologii cyfrowych dotycząca 

najistotniejszych słabych punktów i potrzeb w zakresie wdrożenia środków bezpieczeństwa. 

wiedzy specjalistycznej i skutecznych metod zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości, 

− zwiększania świadomości i wiedzy organów niezwiązanych z ochroną porządku publicznego na 

temat tego, w jaki sposób mogą wnosić swój wkład w zapobieganie cyberprzestępczości, 

− wzmacniania współpracy międzynarodowej na rzecz zapobiegania cyberprzestępczości, celem 

zwiększenia zasięgu procedur prawnych w Szwecji. 

 
 

2.5 Pogłębianie wiedzy ogólnej i promowanie wiedzy specjalistycznej 

 
Mapowanie słabych punktów i potrzeb w zakresie wdrożenia środków 

 

Istnieje ogromny potencjał rozwoju cyberbezpieczeństwa w Szwecji zarówno na szczeblu ogółu 

społeczeństwa, jak i poszczególnych użytkowników. Jednocześnie wiedza na temat 

cyberbezpieczeństwa i powiązane zasoby, w których posiadaniu znajdują się organizacje, a tym 

bardziej osoby prywatne, są często ograniczone. Ważne jest zatem skupienie się na najpilniejszych 

potrzebach. Rząd uważa za kluczowe, by działania podejmowane w obszarze cyberbezpieczeństwa 

były wydajne pod względem kosztów. 
 

We współpracy z zainteresowanymi podmiotami MSB dokonuje mapowania i analizy działań z 

zakresu cyberbezpieczeństwa podejmowanych w obrębie społeczności. Między innymi, w ścisłej 

współpracy ze Szwedzkim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionalnych (SALAR) MSB 

przeprowadziło analizę systematycznych działań podejmowanych przez rady miejskie na rzecz 

cyberbezpieczeństwa (MSB943). W wyniku przedmiotowej analizy opracowano osiem zaleceń dla 

rad miejskich (MSB1045). W ocenie Rządu ważne jest dalsze rozwijanie i zwiększanie zakresu, prac 

służących analizie słabych punktów, braków i potrzeb związanych z cyberbezpieczeństwem Szwecji, 

w celu wspierania i zwiększania świadomości długofalowych wysiłków na rzecz 

cyberbezpieczeństwa w przekroju całego społeczeństwa. 

Podobnie jak funkcjonowanie społeczeństwa jest uzależnione od systemów i usług informatycznych, 

tak i osoby prywatne polegają na nich w coraz większym stopniu w czynnościach dnia codziennego, 

takich jak płatności, edukacja, kontakty z odpowiednimi organami i radą miejską, itd. Obecnie 

prawie każdy w Szwecji posiada dostęp do Internetu szerokopasmowego o wysokiej przepustowości 

zarówno w pracy, jak i w domu. 
 

Strategia cyfrowa (N2017/03643/D) podkreśla, że osoby prywatne, przedsiębiorstwa i organizacje 

powinny z założenia z ufnością i przekonaniem podchodzić do korzystania z usług cyfrowych. Osoby 

prywatne zawsze ponoszą odpowiedzialność za chronienie własnych informacji i urządzeń 

połączonych z siecią, ale ważne jest także, by społeczeństwo odniosło się do tych zagrożeń i 

czynników ryzyka, które są przede wszystkim skierowane przeciwko osobom prywatnym 

korzystającym z systemów informatycznych i usług cyfrowych. Obecnie podejmowane są różne 

inicjatywy na rzecz cyberbezpieczeństwa osób prywatnych, w tym m.in. przez Szwedzką Fundację 

na rzecz Internetu, MSB, szwedzką policję i inne zainteresowane podmioty. Inicjatywy te są ważne i 

należy je rozwijać. 

 

Rząd podejmie działania na rzecz: 

− zapewnienia, iż odpowiednie organy realizują prace w kierunku wdrożenia i wspierania procesu 

mapowania i analizy słabych punktów i odpowiednich środków bezpieczeństwa w obrębie 

społeczeństwa, 

− pogłębienia wiedzy na temat słabych punktów i odpowiednich środków bezpieczeństwa, które 

może zastosować każdy, aby się chronić. 
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Cel: 

Szkolnictwo wyższe, badania i rozwój cechujące się wysoką jakością prowadzone będą 
w obszarach cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa informatycznego i telekomunikacyjnego 

w Szwecji. 

 
Szkolnictwo wyższe, badania i rozwój 

 

Rozwój informatyczny i telekomunikacyjny stanowi naturalny etap postępującej globalizacji 

infrastruktury, która jest aktualnie budowana. Otwiera on szereg nowych możliwości, ale także 

wymaga rozszerzenia badań nad bezpieczeństwem cyfrowym dla utrzymania otwartej, swobodnej i 

bezpiecznej cyberprzestrzeni. 
 

W obecnym czasie badania nad cyberbezpieczeństwem prowadzone są z różną intensywnością na 

kilku szwedzkich uczelniach. Badania stosowane nad cyberbezpieczeństwem podejmowane są także 

przez inne instytucje, takie jak Szwedzka Agencja Badań Obronnych, Szwedzki Uniwersytet Obrony 

i Szwedzki Instytut Informatyczny (RISE SICS). 
 

Działania służące zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w społeczeństwie należy prowadzić w sposób 

długofalowy i efektywny oraz spójny z fundamentalnymi wartościami społecznymi, takimi jak 

ochrona prywatności osobowej. Z założenia powinny one opierać się na dogłębnej i szerokiej wiedzy 

na temat potrzeb, czynników ryzyka, słabych punktów, zagrożeń i szans. Ogromne jest również 

zapotrzebowanie na wyszkolony personel w obszarze cyberbezpieczeństwa. Brak najnowszej wiedzy 

specjalistycznej rzutuje zarówno na sektor prywatny, jak i publiczny. Wskazanie długofalowych 

rozwiązań w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wyszkolonych pracowników powinno 

zatem leżeć w interesie wszystkich zainteresowanych podmiotów. 
 

W obszarze cyberbezpieczeństwa postawiono szereg złożonych pytań badawczych, które często 

wymagają przyjęcia wielodyscyplinarnego podejścia. Badania w takich obszarach jak szyfrowanie 

danych są skomplikowane pod względem technicznym, podczas gdy badania ukierunkowane na 

użytkowników indywidualnych wpisują się w nauki behawioralne czy organizacyjne. Z rozwojem 

samochodów bezzałogowych czy inteligentnych miast wiążą się pewne aspekty socjotechniczne, 

prawne czy etyczne, mające bezpośredni związek z cyberbezpieczeństwem. 

Projekt ustawy rządowej pn. Współpraca dla wiedzy – wyzwania społeczne i zwiększona 

konkurencyjność (Projekt ustawy 2016/17:50) przewiduje szereg strategicznych inwestycji w badania 

skupione na poszczególnych obszarach. Jedną z inwestycji jest utworzenie Ośrodka Badań 

Technologii Transformacji Cyfrowej Przyszłości. W projekcie ustawy Rząd podkreśla, jak ważne 

jest, aby nowa technologia stanowiąca podstawę infrastruktury krytycznej była solidna i bezpieczna, 

ponieważ odpowiednie zabezpieczenia należy wbudowywać we właściwe systemy już na etapie ich 

powstawania. Dla zapewnienia sprawniejszego rozwoju bardzo ważny jest łatwy dostęp do wyników 

badań. Rząd twierdzi, że wyniki badań, w tym dane z badań i publikacje akademickie uzyskane 

dzięki środkom publicznym, powinny być możliwie jak najszerzej dostępne. 
 

W dniu 1 czerwca 2016 r. Rząd przedstawił pięć programów strategicznego partnerstwa na rzecz 

innowacji, które mają pomóc w realizacji szeregu wyzwań społecznych, przed którymi stoi Szwecja. 

Piąty program partnerstwa na rzecz innowacji, pn. „Połączona branża i nowe materiały”, skupia się 

na stymulowaniu szerokiej transformacji cyfrowej szwedzkiego przemysłu poprzez mobilizację w 

formie współpracy pomiędzy podmiotami. Należy wzmacniać relacje partnerskie pomiędzy 

podmiotami przemysłowymi o ugruntowanej pozycji, przedsiębiorstwami informatycznymi i 

telekomunikacyjnymi, przedsiębiorstwami usługowymi, młodymi przedsiębiorstwami 

innowacyjnymi na pierwszej linii frontu w procesie cyfryzacji i różnymi środowiskami badawczymi, 

aby bardziej wspierać i zwiększać konkurencyjność Szwecji. Specjalna grupa robocza w ramach 

programu partnerstwa na rzecz innowacyjności prowadzi działania służące zaproponowaniu 

rozwiązań w obszarze cyberbezpieczeństwa. Programy strategicznego partnerstwa na rzecz innowacji 

stanowią ważne narzędzie zwiększania jakości i korzyści płynących ze szkolnictwa wyższego, badań 

i rozwoju. Jednym z aspektów jest potencjał w zakresie koordynowania inwestycji podejmowanych 

przez różne zainteresowane podmioty i tworzenia efektów synergii. 
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Cel: 

Regularne prowadzenie międzysektorowych i technicznych szkoleń z zakresu 

cyberbezpieczeństwa ma na celu wzmocnienie potencjału Szwecji w zakresie 

zarządzania konsekwencjami poważnych incydentów informatycznych. 

 

W ocenie rządu długofalowe partnerstwo i współpraca pomiędzy odpowiednimi podmiotami 

wymagają dalszego rozwijania w obszarze cyberbezpieczeństwa. 
 

 Rząd podejmie działania na rzecz: 

− wzmacniania partnerstwa pomiędzy uczelniami, instytutami badań przemysłowych oraz 

sektorem prywatnym i publicznym w celu zwiększonego wykorzystania i innowacyjności w 

obszarze cyberbezpieczeństwa, 

− uwzględnienia aspektów cyberbezpieczeństwa we wszystkich programach strategicznego 

partnerstwa na rzecz innowacji. 

 
Działania szkoleniowe 

 

Edukacja i szkolenia stanowią ważny element pogłębiania wiedzy i zwiększania możliwości 

realizacji działań związanych z zarządzaniem poważnymi incydentami informatycznymi. Regularne 

szkolenia krajowe i międzynarodowe są niezbędne dla rozwoju i oceny struktur zarządzania 

poważnymi incydentami informatycznymi oraz dla identyfikowania organizacyjnych, technicznych i 

administracyjnych potrzeb związanych z rozwojem. Szkolenia mogą służyć: 
 

− walidacji strategii politycznych, planów, procedur, sprzętu i porozumień pomiędzy 

organizacjami, 

− przeszkoleniu pracowników pod kątem ich funkcji i zakresu obowiązków, 

− poprawie koordynacji i komunikacji pomiędzy organizacjami, 

− identyfikowaniu niedoboru zasobów, 

− identyfikowaniu możliwości wprowadzania ulepszeń na szczeblu indywidualnym i 

organizacyjnym. 

 

Rząd dostrzega pilną potrzebę, by odpowiednie organy i inne organizacje traktowały priorytetowo 

udział w szkoleniach z zakresu cyberbezpieczeństwa. MSB we współpracy z innymi odpowiednimi 

organami utrzymuje potencjał w zakresie długofalowego planowania i koordynacji działań 

szkoleniowych służących budowaniu wiedzy specjalistycznej i zapewnieniu dobrych możliwości 

zarządzania poważnymi incydentami informatycznymi w obrębie społeczeństwa. Szwedzkie Siły 

Zbrojne utrzymują potencjał w zakresie przypisanych im obowiązków. 
 

Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa powinny obejmować różne typu szkoleń w celu osiągnięcia 

wszystkich poziomów i kompetencji niezbędnych dla zarządzania poważnymi incydentami 

informatycznymi. Mówimy tu o szerokim spektrum działań szkoleniowych, począwszy od 

seminariów, a skończywszy na współpracy międzysektorowej. Dostęp do wirtualnego środowiska 

szkoleniowego znacznie zwiększa możliwości realizacji technicznych szkoleń z zakresu 

cyberbezpieczeństwa. Środowisko to umożliwia realizację ćwiczeń związanych z zarządzaniem 

symulowanymi problemami technicznymi w warunkach odzwierciedlających realistyczne systemy 

czy infrastrukturę techniczną. Umożliwia ono także uczestnikom testowanie ich procesów i 

możliwości technicznych związanych z zarządzaniem incydentami, a także nawiązywanie 

współpracy z innymi zainteresowanymi podmiotami. Planowanie działań szkoleniowych powinno 

być długofalowe, dzięki czemu poszczególne elementy będą wspólnie przyczyniać się do 

zwiększania i utrzymania potencjału. Systematyczne zarządzanie doświadczeniem staje się istotnym 

elementem wdrażania wyników szkoleń w obrębie istniejących planów, metod roboczych i innych 

działań. W stosownych przypadkach w szkoleniach należy uwzględnić inne zagrożenia i czynniki 

ryzyka, które mogą być ściśle związane z obszarem cyberbezpieczeństwa. Dezinformacja i kampanie 

ukierunkowane na wywieranie wpływu stanowią tu jeden z przykładów. Scenariusz szkoleniowy w 
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Cel: 

Współpraca międzynarodowa w obszarze cyberbezpieczeństwa będzie wzmacniana w ramach 

realizacji celu, jakim jest zapewnienie globalnego, dostępnego, otwartego i stabilnego internetu, 

charakteryzującego się wolnością i poszanowaniem praw człowieka.                                

obszarze cyberbezpieczeństwa, obejmujący dezinformację i kampanie ukierunkowane na wywieranie 

wpływu, może ułatwić zwiększanie ogólnych społecznych możliwości przeciwdziałania tym 

zagrożeniom, zarówno w planach obrony Szwedzkich Sił Zbrojnych, jak i w ogólnych planach 

obrony. Obecnie wiele spośród ogólnokrajowych i ukierunkowanych na dany organ szkoleń 

technicznych jest realizowanych za pośrednictwem platformy CRATE (zasięg cybernetyczny i 

środowisko szkoleniowe) administrowanej przez FOI. 

 

Rząd podejmie działania na rzecz: 

− utrzymania potencjału w zakresie zarządzania poważnymi incydentami informatycznymi 

poprzez skoordynowane działania szkoleniowe, 

 

 

2.6 Zwiększanie zakresu współpracy międzynarodowej. 

 
Polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa 

 

Cyberbezpieczeństwo – element polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa 

Transformacja cyfrowa i globalizacja mają coraz większe znaczenie dla ogólnych relacji 

międzynarodowych, otwierając nowe możliwości. Jednocześnie na ich gruncie powstają nowe 

konflikty i napięcia, pojawiają się też słabe punkty. Cyberbezpieczeństwo, które początkowo 

stanowiło ograniczoną kwestię techniczną, istotną dla niezawodności systemów i operacji, stało się 

aspektem o fundamentalnym znaczeniu dla pokoju, bezpieczeństwa i globalnego rozwoju. Działania 

krajów w cyberprzestrzeni znajdują coraz szersze i wyraźniejsze odzwierciedlenie w polityce 

zagranicznej i polityce cyberbezpieczeństwa. 

W ujęciu globalnym pomiędzy krajami powstają napięcia związane z zarządzaniem aspektami 

cyberbezpieczeństwa. Jednym z głównych obszarów napięć jest postrzeganie roli krajów i ich prawa 

do monitorowania, ograniczania i kontrolowania zarówno infrastruktury, jak i przepływu informacji. 

Obecnie kwestie cyberbezpieczeństwa rozpatrywane są pod różnymi kątami w wielu organizacjach i 

formatach, np. w obrębie ONZ, UE, OBWE, Rada Europy, OECD, NATO, współpracy nordycko-

bałtyckiej, a także w wielu wyspecjalizowanych organizacjach międzynarodowych i procesach (np. 

ICANN, IETF, ITU i IGF), które zajmują się kwestiami obsługi, kontroli i administrowania 

Internetem. Ponadto podejmowane są inicjatywy i procesy istotne dla międzynarodowej dyskusji na 

temat zasad i standardów, takie jak „London Process”, Koalicja Freedom Online (FOC) oraz 

szwedzka inicjatywa Sztokholmskie Forum Internetowe (SIF). 
 

Rząd podkreśla znaczenie dalszego rozwoju szwedzkiego potencjału związanego z podejmowaniem 

spójnych i skutecznych działań w procesach międzynarodowych. Wymaga to lepszego wglądu, jeżeli 

długofalowe interesy Szwecji mają być zabezpieczone w kontekście dużej liczby procesów 

obejmujących aspekty polityczne, prawne i techniczne. Konieczna jest także lepsza koordynacja i 

dialog pomiędzy odpowiednimi podmiotami krajowymi. 

 

Wolność i bezpieczeństwo 

Celem Rządu w kontekście rozwoju Internetu jest zapewnienie globalnego, dostępnego, otwartego i 

solidnego Internetu, charakteryzującego się wolnością i poszanowaniem praw człowieka. 

Wiarygodna i skuteczna promocja aspektu wolności wymaga rozwiniętej współpracy 

międzynarodowej, która umożliwia skuteczne podejmowanie wyzwań związanych z 

bezpieczeństwem. Zdarzenia o charakterze zewnętrznym, w tym w regionach sąsiadujących ze 

Szwecją, uwypuklają tę potrzebę. Odpowiednie środki bezpieczeństwa będą niezbędne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i przeciwdziałania cyberprzestępczości. 
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Jednocześnie istnieje ryzyko, że pragnienie kontrolowania przepływów informacji wysunie się w 

działaniach wielu krajów na pierwszy plan. Tendencje w kierunku fragmentacji i ograniczenia 

Internetu są sprzeczne z fundamentalnymi wartościami Szwecji i jej długofalowymi interesami 

gospodarczymi i założonymi w polityce bezpieczeństwa. Rząd uważa, że rozwój w tym obszarze 

wymaga rozbudowanej współpracy międzynarodowej. 
 

Występują także fundamentalne napięcia pomiędzy krajami, wynikające z ich odmiennego 

postrzegania funkcji i zakresu obowiązków podmiotów niepaństwowych. Rząd pragnie 

neutralizować kontrolowaną przez państwo administrację Internetu i podkreśla centralną funkcję i 

zakres obowiązków podmiotów niepaństwowych w kontekście wolnego i bezpiecznego Internetu - 

płaszczyzny, w której sektor prywatny i społeczeństwo cywilne mogą wykazać swoje uzasadnione 

interesy. Oczywiste jest, że zarówno słabe punkty, jak i środki bezpieczeństwa dotyczą i angażują 

sektor prywatny i społeczeństwo jako całość. Współpracę i dialog z podmiotami niepaństwowymi 

należy dalej rozwijać na szczeblu międzynarodowym. 

 

Prawo i standardy międzynarodowe 

W strukturach ONZ istnieje zasadnicza zgoda co do tego, że chociaż międzynarodowe prawo 

znajduje zastosowanie w cyberprzestrzeni, występują istotne trudności i wyzwania związane z 

dopilnowaniem, by właściwe zasady były interpretowane w sposób spójny. Na tym gruncie 

podejmowane są międzynarodowe dyskusje na temat interpretacji i stosowania międzynarodowego 

prawa w cyberprzestrzeni oraz możliwości ustanowienia dobrowolnych standardów 

międzynarodowych i środków budowania zaufania w odniesieniu do odpowiedzialnych zachowań 

krajów. Prowadzone są także dyskusje dotyczące możliwości wykorzystania uregulowań, standardów 

i porozumień międzynarodowych w celu zweryfikowania, określenia i oczekiwań związanych z 

odpowiedzialnością społeczną. Rząd podkreśla znaczenie przyjęcia przez Szwecję aktywnej roli w 

tych dyskusjach i procesach, celem zapobiegania konfliktom i wspierania międzynarodowego 

konsensusu w kwestii standardów odpowiedzialnych zachowań krajów. 

Zagrożenia i słabe punkty 

Cyberataki stanowią coraz większe wyzwanie. Kraje, w tym te należące do UE i NATO, będą starały 

się zatem nawiązać współpracę międzynarodową, mając na celu zredukowanie słabych punktów i 

zwiększenie odporności w kontekście cyberbezpieczeństwa i obrony cyberprzestrzeni. 
 

Cyberbezpieczeństwo należy także wziąć pod uwagę w pojawiających się scenariuszach zagrożeń, 

które charakteryzują się kombinacją otwartych i ukrytych narzędzi wykorzystywanych w sposób 

antagonistyczny i destabilizujący, obejmując w sposób bezpośredni społeczeństwo cywilne jako 

całość. Współpraca międzynarodowa w coraz większym zakresie obejmuje także szerszą kwestię 

kampanii ukierunkowanych na wywieranie wpływu i dezinformację, które mogą rzutować na procesy 

demokratyczne, media tradycyjne i społecznościowe. 
 

Rząd prowadzi rozwiniętą współpracę w obrębie UE, OBWE i NATO, a także z wybranymi krajami 

będącymi partnerami strategicznymi, którzy podzielają interesy Szwecji. Szczególny priorytet 

przypisuje się współpracy z regionami sąsiadującymi ze Szwecją, m.in. współpracy szwedzko-

fińskiej, nordyckiej i nordycko-bałtyckiej. 
 

Standardy międzynarodowe odgrywają istotną rolę w obszarze cyberbezpieczeństwa. Opracowywane 

i negocjowane w obrębie Europy i w innych kontekstach międzynarodowych, standardy te są 

niezbędne dla stworzenia rozwiązań transgranicznych. 
 

Prawa człowieka i globalny rozwój 

Prawa człowieka mają charakter uniwersalny i obowiązują także w sieci internetowej. Rząd 

utrzymuje, że podejście oparte na prawach powinno stanowić punkt wyjścia dla wszelkich dyskusji 

dotyczących możliwości i wyzwań, jakie niesie transformacja cyfrowa. Prywatność i bezpieczeństwo 

w cyberprzestrzeni stanowią element niezbędny dla umożliwienia osobom prywatnym korzystania z 

przysługujących im praw i wolności, a także z możliwości, jakie oferują technologie informacyjne. 
 

Dostęp do otwartego, wolnego i bezpiecznego Internetu stanowi ważne narzędzie globalnego 

wzmacniania praw człowieka, demokracji, zasady prawa i rozwoju. Internet dostarcza nowych 
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Cel: 

Cyberbezpieczeństwo będzie promowane w ramach realizacji celu, jakim jest zabezpieczenie 

swobodnych przepływów promujących innowację, konkurencyjność i rozwój społeczny. 

kanałów komunikacji, interakcji i wyrażania opinii oraz promowania interesów w zglobalizowanym 

świecie, w zakresie, jaki poprzednio był nieosiągalny. Szerszy dostęp do informacji i wiedzy sprzyja 

także równości płci. Transformacja cyfrowa i rozwój technologii informacyjnych coraz intensywniej 

napędzają wzrost gospodarczy i społeczny, nie tylko poprzez zapewnianie niezależności osobom 

ubogim i kobietom, ale także poprzez tworzenie szans zatrudnienia i innowacyjnych rozwiązań 

problemów związanych z rozwojem w obszarach edukacji, finansów, rolnictwa, zdrowia i 

środowiska. 

 

Rząd podejmie działania na rzecz: 

− wzmacniania ogólnych działań Szwecji jako podmiotu zaangażowanego w procesy 

międzynarodowe (w tym w obrębie ONZ, UE, OBWE i w partnerstwie z NATO) i 

współpracującego z krajami o podobnych poglądach (w regionie nordyckim, w sąsiednich 

regionach, w obrębie UE i z partnerami globalnymi), 

− przeciwdziałania tendencjom w kierunku fragmentacji Internetu i ograniczaniu globalnych 

przepływów, 

− przeciwdziałania kontrolowanej przez państwo administracji Internetu i zabezpieczenia funkcji i 

zakresu obowiązków podmiotów niepaństwowych, 

− wzmacniania współpracy międzynarodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa i obrony 

cyberprzestrzeni, w celu zarządzania zagrożeniami i słabymi punktami, 

− wzmacniania międzynarodowej współpracy w stosowaniu prawa międzynarodowego i 

zapobieganiu konfliktom, np. poprzez ustanawianie dobrowolnych standardów i środków 

budowania zaufania, 

− promowania otwartego, wolnego i bezpiecznego Internetu, promującego prawa człowieka i 

globalny rozwój. 

 
Współpraca handlowa i gospodarcza 

 

Swobodny handel wykorzystujący w pełni możliwości, jakie niesie transformacja cyfrowa, posiada 

ogromny potencjał w kontekście tworzenia nowych szans zatrudnienia, zwiększonej 

konkurencyjności i zrównoważonego wzrostu. Niezależnie od sektora większość przedsiębiorstw jest 

obecnie uzależniona od swobodnego, transgranicznego przepływu danych. Jednocześnie 

transformacja cyfrowa oznacza większe zainteresowanie zabezpieczeniem praw własności 

intelektualnej oraz bezpieczeństwem przedsiębiorstw w perspektywie konkurencji międzynarodowej. 

Jest to szczególnie istotne dla krajów takich jak Szwecja, gdzie przedsiębiorstwa ukierunkowane na 

innowację i wiedzę działają na rynku globalnym. Solidna infrastruktura i właściwie rozwinięte 

cyberbezpieczeństwo są także istotne dla możliwości przyciągania przez Szwecję inwestycji w 

ramach konkurowania z innymi krajami. Rząd podkreśla konieczność zapewnienia 

cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji nadrzędnego celu, jakim jest promowanie innowacji, 

konkurencyjności i rozwoju społecznego. 
 

Swobodne przepływy danych stanowią niezbędny element efektywnego wspólnego rynku cyfrowego 

i wymiany handlowej z resztą świata. Unijna strategia wspólnego rynku cyfrowego ma na celu 

wzmocnienie i pogłębienie tego rynku, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów działań, na 

które oddziałuje transformacja cyfrowa w perspektywie transgranicznej. Swobodne przepływy 

danych stanowią także ważny ofensywny interes UE w relacjach handlu zagranicznego pomiędzy UE 

a resztą świata. Rząd podkreśla konieczność kontynuowania prac służących zapewnieniu, iż nie 

istnieją żadne bariery przepływów danych czy to na wspólnym rynku, czy też pomiędzy UE a resztą 

świata. Barierę mogą stanowić m.in. niesprawiedliwe lub niewspółmierne wymogi lokalizacyjne, 

których celem jest wymuszenie na przedsiębiorstwach ulokowania w ich własnym kraju tych danych, 

które w innym wypadku zostałyby ulokowane gdzie indziej. Bariery tego typu należy eliminować 

przy jednoczesnym umożliwieniu uwzględnienia pewnych wymogów lokalizacyjnych 

podyktowanych bezpieczeństwem narodowym lub innymi interesami publicznymi. 
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Rząd podejmie działania na rzecz: 

− utrzymania wysokiej pozycji cyfrowej Szwecji w obrębie UE oraz kształtowania agendy 

cyfrowej poprzez uzupełnianie wspólnego rynku cyfrowego i inspirowanie dyskusji nad 

przyszłymi problemami, 

− zapewnienia, że EU podejmuje aktywne i ofensywne działania przeciwko protekcjonalizmowi 

cyfrowemu, jednocześnie respektując uzasadnione interesy publiczne, takie jak ochrona danych i 

bezpieczeństwo narodowe. 
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3 Działania następcze 

Celem Rządu w ramach niniejszej strategii jest stworzenie dedykowanej platformy na potrzeby 

podejmowania długofalowych działań w obszarze cyberbezpieczeństwa Szwecji. Strategia wskazuje 

nadrzędne obszary, którym Rząd nadaje priorytet, oraz cele dla poszczególnych obszarów. Rząd 

określa również nadrzędny kierunek realizacji tychże celów. W następstwie strategii, w razie 

konieczności opracowywane będą konkretne zalecenia i środki sterowania skierowane do 

odpowiednich organów, które ułatwią im realizację przyjętych celów. 
 

Wyzwań związanych z bezpieczeństwem nie da się wyeliminować raz na zawsze. Rozwój 

technologii i zagrożeń oznacza, że obszar cyberbezpieczeństwa zmienia się i ewoluuje w 

gwałtownym tempie. Znajduje to odzwierciedlenie m.in. w poprawkach do zasad i wymogów na 

szczeblu unijnym i międzynarodowym. Strategia musi być odpowiednio elastyczna, aby można ją 

było dostosowywać do gwałtownych zewnętrznych zmian, dlatego nie określono sztywnego terminu 

jej realizacji. Konieczne też będą jej okresowe aktualizacje, stosownie do potrzeb. Pierwszą taką 

aktualizację Rząd zamierza wprowadzić w 2018 r., w celu dostosowania strategii do nowych zapisów 

i konsekwencji wdrożenia Dyrektywy NIS na gruncie szwedzkiego prawa. 
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Ministerstwo Sprawiedliwości 

 
 

Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Gabinetowej z dn. 22/06/2017 

 

 

Obecni: Minister M Johansson, przewodniczący, oraz Ministrowie Lövin, Hultqvist, 

Andersson, Hellmark Knutsson, Ygeman, A Johansson, Bolund, Damberg, Bah 

Kuhnke, Strandhäll, Fridolin, Eriksson, Linde, Skog, Ekström 

 

 
Protokolant: Minister Ygeman 

 

 

 
 

 

 

 

Rząd zatwierdza komunikat dot. Narodowej strategii cyberbezpieczeństwa (Nationell strategi för 

samhällets informations- och cybersäkerhet). 


