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Przedmowa 

  

Podobnie do innych krajów świata, postęp technologiczny w Danii jest coraz bardziej 

dynamiczny. Ponadto Dania w coraz większym zakresie korzysta z rozwiązań cyfrowych, 

przy czym organy publiczne, przedsiębiorstwa i obywatele obecnie bardzo często polegają na 

Internecie i możliwościach, które stwarza sieć. 

Dania jest krajem o jednym z najwyższych poziomów cyfryzacji na świecie, a rozwiązania 

cyfrowe są kluczem do rozwoju sektora publicznego oraz poprawy tempa wzrostu i 

konkurencyjności przedsiębiorstw prywatnych. 

Mieszkańcy kraju przyzwyczaili się do komunikacji z przedsiębiorstwami i organami 

publicznymi za pośrednictwem rozwiązań cyfrowych i mają zaufanie, że wymiana danych i 

informacji odbywa się w odpowiedzialny i bezpieczny sposób z poszanowaniem prywatności 

jednostki. 

Zaufanie w bezpieczeństwo rozwiązań cyfrowych jest istotne dla dalszej cyfryzacji 

społeczeństwa Danii. Zaobserwowano potrzebę ochrony naszych danych i zapewnienia, że 

rozwiązania cyfrowe, na których polega nasze społeczeństwo opiekuńcze są chronione przed 

szkodliwymi atakami z zewnątrz. 

Rząd obecnie intensyfikuje swoje działania na rzecz cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa 

informacji i planuje przeznaczyć 1,5 mld DKK na cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo 

informacji w okresie kolejnych kilku lat. 

Na mocy Porozumienia w sprawie obrony na lata 2018-2023, rząd i strony odpowiedzialne za 

porozumienie znacznie umocniły działania podejmowane na rzecz ochrony Danii przed 

cyberzagrożeniami. Prace te obecnie są konsolidowane poprzez wprowadzenie narodowej 

strategii cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji, która stanowi połączenie działań 

różnych podmiotów. 

Rząd Danii rozpocznie wdrażanie 25 inicjatyw i sześciu strategii kierunkowych na rzecz 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w najbardziej krytycznych sektorach w celu 

poprawy odporności technologicznej infrastruktury cyfrowej, poszerzania wiedzy i 

umiejętności obywateli, przedsiębiorstw i organów publicznych, oraz umocnienie koordynacji 

i współpracy w tym zakresie. Strategia ta jest ukierunkowana na konsolidację 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w Danii i zapewnienie systematycznych i 

skoordynowanych działań w okresie najbliższych czterech lat. 

Wyeliminowanie zagrożenia płynącego z wrogich cyberataków nie jest możliwe. Jednak przy 

pomocy nowej strategii cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji, Rząd dołoży 

starań, żeby społeczeństwo nadal korzystało z możliwości jakie przynoszą nowe technologie, 

a obywatele zachowali ufność w rozwój technologii cyfrowych. 

 

/Rząd Danii 
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Możliwości, jakie przynoszą technologie cyfrowe i ich słabe 

punkty 

 

Dania jest krajem o jednym z najwyższych poziomów cyfryzacji na świecie. Odnosi się to 

zarówno do sektora publicznego, gdzie większość zadań i komunikacji z obywatelami została 

poddana cyfryzacji, jak również do przedsiębiorstw prywatnych, które czerpią pełnymi 

garściami z możliwości jakie przynoszą technologie cyfrowe w celu rozwoju i 

opracowywania nowych modeli biznesowych. Można to również powiedzieć o ogóle 

społeczeństwa duńskiego, które znajduje się w grupie społeczeństw przygotowanych najlepiej 

na cyfryzację. Wysoki stopień  dostępności rozwiązań cyfrowych zapewnia ogromne korzyści 

i wiele nowych perspektyw dla obywateli, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa. Między 

innymi, przyciąga inwestycje zagraniczne i pozwala na zachowanie konkurencyjności 

społeczeństwa. 

W najbliższych latach transformacja cyfrowa będzie kontynuowana, zarówno w sektorze 

publicznym, jak i prywatnym. Rozwój nowych technologii nabierze rozpędu, przy czym gama 

dostępnych rozwiązań cyfrowych będzie nieustannie powiększana. Organy publiczne będą w 

dalszym ciągu korzystać z rozwiązań cyfrowych w celu zapewnienia lepszych i bardziej 

skutecznych usług oferowanych obywatelom, a przedsiębiorstwa wykorzystają te rozwiązania 

jako sposób na generowanie wzrostu i tworzenie nowych miejsc pracy. 

Transformacja cyfrowa społeczeństwa skutkuje jednak większą zależnością od rozwiązań 

cyfrowych, powiązaną z podatnością na incydenty, które prowadzą do awarii systemów 

informacyjno-komunikacyjnych lub naruszeń poufności, integralności i dostępności danych. 

Takie incydenty mogą być skutkiem ataków lub niezamierzonym naruszeniem 

bezpieczeństwa informacji. Podstawowym obowiązkiem organów publicznych i 

przedsiębiorstw jest zapewnienie, że bezpieczeństwo jest dopasowane do wyzwań, które 

niesie za sobą rozwój technologii cyfrowych. 

W ramach narodowej strategii cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji, w tym 

szeregu strategii szczegółowych ukierunkowanych na kluczowe sektory społeczeństwa, Rząd 

Danii opracował ambitny plan działania na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego Danii na 

nadchodzące lata. W latach następnych, władze centralne Danii, współpracując z sektorami o 

kluczowym znaczeniu dla społeczeństwa, takimi jak energetyka, transport, telekomunikacja, 

finanse, opieka zdrowotna i gospodarka morska, musi zwiększyć wysiłki na rzecz 

zapewnienia niezbędnego poziomu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji na 

całym obszarze kraju. Te wysiłki muszą opierać się na działaniach krajowych 

podejmowanych w ostatnich latach, które przyczyniły się do poprawy poziomu 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji, lecz rząd obecnie planuje przyspieszenie 

tego procesu. Zagrożenia szerzą w zastraszającym tempie, co sprawia, że niezbędna jest 

intensyfikacja wysiłków, które umożliwią sprostanie tym wyzwaniom. 
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„Podstawowym obowiązkiem organów publicznych i przedsiębiorstw jest 

zapewnienie, że bezpieczeństwo jest dopasowane do wyzwań”. 

 

Bezpieczeństwo informacji  

Bezpieczeństwo informacji jest szerokim 

pojęciem obejmującym ogół działań  na 

rzecz ochrony informacji pod względem 

poufności, integralności (zmiany danych) i 

dostępności. Bezpieczeństwo danych 

obejmuje pozyskanie środków 

bezpieczeństwa, wpływ na zachowania, 

procedury przetwarzania danych, 

zarządzanie dostawcami i techniczne środki 

bezpieczeństwa. 

 

Cyberbezpieczeństwo 

Cyberbezpieczeństwo obejmuje ochronę 

przed naruszeniami bezpieczeństwa w  

wyniku ataków, których celem są dane lub 

systemy za pośrednictwem połączenia do 

sieci zewnętrznej lub systemu 

zewnętrznego. Cyberbezpieczeństwo 

ukierunkowane jest zatem na słabe punkty 

nieodłącznie związane z połączeniami 

systemów, w tym połączenie z Internetem. 

 

 

Większa zależność i powiększająca się liczba słabych punktów 

W miarę poszerzania się zakresu łączności za pośrednictwem rozwiązań cyfrowych, zwiększa 

się liczba informacji i danych przesyłanych w formie cyfrowej. Z kolei konsekwencje awarii 

lub ataku stają się coraz poważniejsze. Jednocześnie obywatele, przedsiębiorstwa i organy 

publiczne są coraz częściej celem wyrafinowanych ataków przypuszczanych przez wrogie 

strony trzecie działające z zamiarem kradzieży i wykorzystania danych. 

Wraz z intensyfikacją integracji systemów i infrastruktur, w przypadku gdy wiele urządzeń 

jest podłączonych do Internetu, związane z tym wyzwania w zakresie bezpieczeństwa stają się 

bardziej złożone. Zdarzenie, które początkowo może być uznane za odosobniony incydent o 

względnie niewielkim znaczeniu może w szybkim tempie rozprzestrzenić się na wszystkie 

organy publiczne, przedsiębiorstwa i sektory. 

Ponadto wiele organów publicznych staje przed wyzwaniem spowodowanym dużymi i 

złożonymi, i w wielu przypadkach przestarzałymi, systemami informacyjno-

komunikacyjnymi, co sprawia, że utrzymanie niezbędnego poziomu bezpieczeństwa jest 

trudne i kosztowne. Ponadto duża część informacyjno-komunikacyjnej infrastruktury 

krytycznej w wielu sektorach, jak transport, finanse czy opieka zdrowotna, jest objęta 

wsparciem podmiotów prywatnych. Należy tutaj jeszcze wspomnieć o licznych małych i 

średnich przedsiębiorstwach, które są filarem duńskiego systemu gospodarczego. Jeśli 

przedsiębiorstwa prywatne nie zapewnią odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, mogą stać 

się celem ataków, naruszeń, wycieków danych i przyczynić się do narażenia pozostałej części 

społeczeństwa na tego rodzaju incydenty. 

Z tego powodu zapewnienie odporności i bezpieczeństwa społeczeństwa stało się złożonym 

wyzwaniem. Jako społeczeństwo, musimy nie tylko chronić siebie przed różnego rodzaju 

atakami, lecz również przed awarią systemu, niewypełnieniem zobowiązań przez dostawców, 

umyślnymi i nieumyślnymi naruszeniami cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji i 

naruszeniem poufności danych osobowych. 
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„Wraz z intensyfikacją integracji systemów i infrastruktur, związane z tym 

wyzwania w zakresie bezpieczeństwa stają się coraz bardziej złożone”. 

 

Więcej słabych punktów 

 

Niedostateczna kultura bezpieczeństwa  

Brak umiejętności i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa stanowi poważną lukę w 

zabezpieczeniach, która może być wykorzystana prze strony trzecie działające w złej 

wierze. Bezpieczne postępowanie przełożonych i pracowników organów publicznych i 

przedsiębiorstw jest bardzo ważne do osiągnięcia odpowiedniego poziomu ochrony. 

 

Duża zależność od infrastruktury cyfrowej 

Kluczowa infrastruktura cyfrowa jest warunkiem niezbędnym do prowadzenia działalności 

w sektorze publicznym i prywatnym. Brak dostępności, integralności i poufności danych w 

ramach infrastruktury cyfrowej może wywołać poważne reperkusje dla społeczeństwa.  

 

Większa liczba połączonych urządzeń 

Liczba urządzeń połączonych z Internetem wzrasta. Tworzy to nowe możliwości, lecz 

również zwiększa podatność na ataki z powodu potencjalnego przyspieszenia 

rozprzestrzeniania się incydentów bezpieczeństwa. 

 

Wysoki poziom złożoności systemów informatycznych 

Wiele podmiotów publicznych i prywatnych opiera się na złożonych, często przestarzałych 

systemach informacyjno-komunikacyjnych. Oprogramowanie wykorzystywane przez te 

systemy w wielu przypadkach nie jest poddawane odpowiedniej konserwacji,  przy czym 

systemy nie mają wymaganego poziomu bezpieczeństwa. 

 

Cyberataki mogą być przeprowadzanie tanio i łatwo 

Łatwa dostępność narzędzi hakerskich w Internecie oznacza, że każda osoba, która chce 

włamać się do systemu może to zrobić względnie łatwo i tanio. 

 

 

 

Zmieniający się scenariusz zagrożeń 

Na przestrzeni ostatnich lat, rozwój technologii cyfrowych udostępnił grupom wspieranym 

przez państwa, innym państwom, aktywistom i przestępcom nowe metody ataków w 

cyberprzestrzeni przeciwko innym krajom, przedsiębiorstwom lub obywatelom. Jest to 

wyzwanie na skalę globalną, przed którym stoją wszystkie otwarte społeczeństwa cyfrowe, i 

które może w nadchodzących latach stać się jeszcze bardziej poważne. 

Cyberataki mogą przybrać wiele form i obejmują incydenty, w których strony trzecie próbują 

zakłócić funkcjonowanie lub pozyskać nieuprawniony dostęp do danych, systemów, sieci 

cyfrowych lub usług cyfrowych. Przykładowo są to ataki na strony internetowe organów 

publicznych lub przedsiębiorstw lub bardziej wyrafinowane ataki w formie próby uzyskania 

dostępu do informacji i danych poufnych należących do przedsiębiorstw i podmiotów 

publicznych, bądź nawet próby wywołania awarii lub zakłóceń. 
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Zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwem informacji wpływają na 

wszystkie obszary społeczeństwa. Konsekwencje dla ofiar tych ataków oscylują pomiędzy 

utratą niewielkich kwot pieniędzy do utraty informacji i danych istotnych dla działalności 

gospodarczej. Takie ataki mogą wywołać reperkusje dla bezpieczeństwa władz centralnych i 

doprowadzić do utraty integralności rządu centralnego, znacznych strat materialnych i 

finansowych, a w ekstremalnych przypadkach, nawet do utraty życia. Dla rządu Danii 

niezwykle ważne jest nieustanne dostosowywanie działań w tym zakresie do zmieniających 

się scenariuszy zagrożeń. 

  

„Zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwem informacji 

wpływają na wszystkie obszary społeczeństwa”. 

 

  

Kontekst strategiczny:  Narodowa strategia cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji 

na lata 2015-2016 

Celem pierwszej duńskiej strategii cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji na 

lata 2015-2016 było wsparcie działań  rządu Danii w zakresie cyberbezpieczeństwa i 

bezpieczeństwa informacji jak również podnoszenie świadomości obywateli i 

przedsiębiorstw w tym obszarze. Strategia wyszczególniała wymogi niezbędnie do 

wdrożenia międzynarodowej normy ISO27001 regulującej zarządzanie bezpieczeństwem 

informacji oraz wymogi systematycznego i profesjonalnego monitorowania bezpieczeństwa 

informacji w ramach działań rządu centralnego. 

 

Strategia zawierała kilka inicjatyw ukierunkowanych na podnoszenie świadomości w 

obszarze cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji wśród obywateli i 

przedsiębiorców. W Centrum Cyberbezpieczeństwa powołano jednostkę ds. oceny 

zagrożeń i ośrodek doradczy zajmujący się bezpieczeństwem technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Ponadto Agencja Cyfryzacji organizowała kampanie skierowane do 

ogółu społeczeństwa w okresie realizacji strategii. Rozszerzono kompetencje śledcze 

duńskiej policji w zakresie bezpieczeństwa informacji, oraz skonsolidowano wytyczne 

dotyczące tej tematyki. Na koniec Duński Urząd ds. Przedsiębiorczości opracował 

narzędzie do kontroli cyberbezpieczeństwa, w szczególności skierowane do małych i 

średnich przedsiębiorstw, a Gospodarcza Rada Doradcza ds. Bezpieczeństwa Technologii 

Informacyjno-Komunikacyjnych (Virksomhedsrådet for It-sikkerhed) została powołana w 

celu promowania długofalowego dialogu w sprawie umocnienia ram bezpieczeństwa 

przedsiębiorstw. W marcu 2017 r. Rada przedstawiła rekomendacje w sprawie poprawy 

bezpieczeństwa teleinformatycznego i promowania bezpiecznego zarządzania danymi, w 

szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

 

Strategia ta również wskazywała na potrzebę poprawy dialogu pomiędzy placówkami 

edukacyjnymi a pracodawcami, którzy zatrudniają ich absolwentów. Na tej podstawie 

rozpoczęto współpracę opartą na trzech sieciach innowacji charakteryzujących się 

rozległymi kompetencjami w zakresie  cyberbezpieczeństwa w badaniach i środowisku 

biznesowym. Jednym z rezultatów tej współpracy było opracowanie nowego 

specjalistycznego programu studiów w zakresie bezpieczeństwa technologii informacyjno-
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komunikacyjnych. 
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Systematyczne i trwałe działania 

 

Wizja działań na rzecz cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w Danii 

przedstawiona przez rząd 

• Obywatele, przedsiębiorstwa i organy publiczne muszą znać ryzyka płynące ze 

stosowania technologii cyfrowych i wiedzieć, jak nimi zarządzać, co pozwoli władzom Danii 

na wspieranie rozwiązań cyfrowych w celu zapewnienia dalszego rozwoju społeczeństwa. 

 

Rosnąca społeczna i gospodarcza rola rozwiązań cyfrowych tworzy całkowicie nowe 

zapotrzebowanie na bezpieczeństwo informacji, przy czym  brak usystematyzowanego 

podejścia do bezpieczeństwa może wywołać daleko idące negatywne skutki. Obecnie istnieje 

potrzeba systematycznych i skoordynowanych działań i z tego względu rząd Danii aktualnie 

w większym stopniu koncentruje się na tym obszarze. 

Społeczeństwo Danii musi mieć możliwość funkcjonowania w sposób bezpieczny i 

odpowiedzialny. Wymaga to odporności infrastruktury cyfrowej na cyberzagrożenia i 

nieustannego rozwijania umiejętności cyfrowych przez obywateli, przedsiębiorstwa i organy 

publiczne. Dotyczy to specjalistów ds. bezpieczeństwa, którzy będą poszukiwani na rynku 

pracy w nadchodzących latach. Odnosi się to również do osób prywatnych, które będą 

musiały na bieżąco poszerzać wiedzę w zakresie poruszania się po cyfrowym świecie, co 

przyczyni się do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji w Danii. 

 

Wspólna odpowiedzialność 

Podniesienie poziomu krajowego cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji jest 

naszym wspólnym obowiązkiem. Rząd centralny odpowiada za ochronę bezpieczeństwa 

narodowego. Przedsiębiorstwa i organy publiczne są odpowiedzialne za ochronę 

bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych. Ponadto wszyscy obywatele będą 

musieli zrozumieć w jaki sposób ich działania wpływają na ich własne bezpieczeństwo w 

cyfrowym świecie i bezpieczeństwo innych. 

W ramach Duńskiej strategii cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji na lata 2018-

2021, rząd Danii stawia następny krok w kierunku bezpieczniejszej cyfrowej Danii. Strategia 

koncentruje się na trzech obszarach: na gotowości technologicznej; podnoszeniu świadomości 

w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji wśród mieszkańców kraju, 

przedsiębiorstw i organów publicznych; zacieśnieniu współpracy i poprawie koordynacji 

pomiędzy odpowiedzialnymi organami publicznymi. Ponadto strategie szczegółowe na rzecz 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w kluczowych sektorach zapewnią, że 

poszczególne sektory podejmą stosowne działania, jeżeli okażą się niezbędne. 

Przedsiębiorstwa prywatne są właścicielami dużej części infrastruktury udostępnianej w 

sektorach odpowiedzialnych za funkcje o kluczowym znaczeniu dla społeczeństwa. Z tego 

powodu, konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy sektorem publicznym, sektorem 

prywatnym i społeczeństwem obywatelskim, policją i siłami zbrojnymi. Inicjatywy 
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wymienione w strategii ukierunkowane są głównie na cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo 

informacji w sektorze energetyki, transportu, telekomunikacji, finansów, opieki zdrowotnej i 

w sektorze gospodarki morskiej, jak również w jednostkach organizacyjnych rządu 

centralnego.  

Rząd Danii uruchomi 25 inicjatyw mających na celu umocnienie cyberbezpieczeństwa i 

bezpieczeństwa informacji w Danii. Niektóre z tych inicjatyw oparte są na działaniach, które 

już realizowano, podczas gdy inne są całkowicie nowe. Strategia również służy tworzeniu 

powiązań pomiędzy licznymi działaniami przekrojowymi realizowanymi w organach 

publicznych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacji w Danii. 

  

Część szerszej inicjatywy 

Duńska strategia cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji jest częścią inicjatywy 

zakrojonej na szerszą skalę. Rząd kładzie duży nacisk na cyberbezpieczeństwo, a na mocy 

Porozumienia w sprawie obrony na lata 2018-2023, środki ochrony cyberprzestrzeni zostaną 

zasilone kwotą 1,4 mld DKK w okresie następnych sześciu lat. Obejmie to lepszą ochronę 

przed wyrafinowanymi cyberatakami poprzez rozszerzenie sieci czujników Centrum 

Cyberbezpieczeństwa obejmującej organy publiczne i przedsiębiorstwa. Ponadto ustanowione 

zostanie krajowy ośrodek ds. sytuacji cyberbezpieczeństwa. Ośrodek ten, prowadząc działania 

całodobowo, będzie przedstawiał zarys sytuacji bezpieczeństwa narodowego poprzez 

informowanie o istniejących lub potencjalnych zagrożeniach dotykających najważniejsze 

sieci cyfrowe Danii. Centrum Cyberbezpieczeństwa, krajowy organ ds. bezpieczeństwa 

teleinformatycznego, rozszerzy również swoje kompetencje w zakresie doradztwa i 

wspierania prywatnych przedsiębiorstw i organów publicznych. 

  

Dyrektywa UE w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na 

terytorium Unii (Dyrektywa NIS) 

 

Dania obecnie przeprowadza implementację Dyrektywy UE w sprawie bezpieczeństwa 

sieci i systemów informatycznych (Dyrektywy NIS) do krajowego porządku prawnego. 

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej dyrektywy, na operatorów usług, które są 

podstawą utrzymania usług i funkcji o kluczowym znaczeniu dla społeczeństwa, nałożono 

wymóg podejmowania kroków w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów 

informatycznych wykorzystywanych do świadczenia usług. 

Kolejnym wymogiem wyszczególnionym w dyrektywie jest obowiązek opracowania przez 

państwa członkowskie krajowej strategii w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów 

informatycznych. Uwzględniono to w Duńskiej strategii cyberbezpieczeństwa i 

bezpieczeństwa informacji. 

 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) 

 

Nowe Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. 

Rozporządzenie zostanie uzupełnione o nową Ustawę o ochronie danych, która w chodzi w 

życie w tym samym terminie, zapewniając dodatkową ochronę danych osobowych w Danii. 
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W ramach połączonych wspólnych wysiłków ze strony centralnych władz rządowych, 

działania podejmowane przez Duńską Służbę Wywiadu Obronnego zyskają dodatkowe 

wsparcie w odniesieniu do operacji o dużym znaczeniu. Między innymi, rozszerzone zostaną 

możliwości analityczne Służby Wywiadu Obronnego. W końcu, nadal rozwijane będą 

możliwości Duńskich Sił Zbrojnych w zakresie przeprowadzania operacji w cyberprzestrzeni. 

Sygnatariusze Porozumienia w sprawie obrony przeznaczyli część funduszy przewidzianych 

w tym dokumencie na cele rozwiązywania przyszłych wyzwań związanych z 

cyberprzestrzenią poprzez dodatkowe inicjatywy, w tym badania i szkolenia.  Zapewni to 

Danii możliwość sprostania przyszłym wyzwaniom. 

Pełniąc funkcję krajowego organu bezpieczeństwa Duńska Służba Bezpieczeństwa i 

Wywiadu planuje również zacieśnić współpracę z odnośnymi organami publicznymi i 

przedsiębiorstwami prywatnymi w celu wsparcia państwa w możliwie najlepszym reagowaniu 

na zagrożenia bezpieczeństwa. 

W styczniu 2018 r. Rząd przedstawił Strategię rozwoju cyfrowego Danii, której celem jest 

zapewnienie wiodącej pozycji Danii w dziedzinie technologii cyfrowych. Strategia zawiera 

wiele inicjatyw ukierunkowanych na bezpieczeństwo teleinformatyczne w przedsiębiorstwach 

i odpowiedzialne zarządzanie danymi w celu zapewnienia zaufania do środowiska cyfrowego 

podczas korzystania z nowych możliwości technologicznych. 

Równocześnie, w ramach wspólnej Strategii cyfrowej w sektorze publicznym na lata 2016-

2020, uzgodniono, że należy jeszcze bardziej skonsolidować działania na rzecz 

bezpieczeństwa informacji na szczeblu gmin i regionów. Rząd planuje rozpocząć dialog z 

gminami i regionami dotyczący kontynuacji inicjatyw w tym obszarze w oparciu o Duńską 

strategię cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji.  
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Punkty odniesienia 

Rząd Danii wyznaczył trzy wyraźne punkty odniesienia na drodze do 

umocnienia kraju i zwiększenia jego cyberbezpieczeństwa w okresie 

najbliższych czterech lat. 

 

Bezpieczeństwo na co dzień dla obywateli i przedsiębiorstw 

Rząd centralny, współpracując z kluczowymi sektorami, umacnia gotowość technologiczną w 

miarę postępowania ewolucji scenariuszy zagrożeń w celu uzyskania możliwości 

zabezpieczenia kluczowych dla społeczeństwa funkcji przed cyberatakami i innymi 

poważnymi incydentami zagrażającymi bezpieczeństwu informacji. 

Lepsze kompetencje 

Obywatele, przedsiębiorstwa i organy publiczne mają dostęp do niezbędnej wiedzy, przy 

czym mają umiejętności przydatne do sprostania coraz poważniejszym wyzwaniom 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji. 

 Wspólne działania 

Zarządzanie bezpieczeństwem oparte na ryzyku jest integralną częścią działań zarządczych 

rządu centralnego i zarządzania kluczowymi sektorami. Należy ustanowić wyraźny podział 

funkcji i zakresu odpowiedzialności w obszarze cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa 

informacji dla organów publicznych i przedsiębiorstw spełniających funkcje o kluczowym 

znaczeniu dla społeczeństwa. 

  

Inicjatywy 

 

Bezpieczeństwo na co dzień 

1.1 Utworzenie narodowego ośrodka ds. sytuacji cyberbezpieczeństwa 

1.2. Minimalne wymogi nakładane na organy publiczne w zakresie ich działań  na rzecz 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji. 

1.3. Inicjatywy regulacyjne w obszarze cyberprzestrzeni 

1.4. Monitorowanie krytycznych systemów informacyjno-komunikacyjnych 

wykorzystywanych przez rząd centralny 

1.5. Wspólna cyfrowy portal sprawozdawczy 

1.6. Narodowy ośrodek ds. badania spraw dotyczących przestępczości teleinformatycznej 

1.7. Ściślejsza współpraca w zakresie zapobiegania atakom na systemy informacyjno-

komunikacyjne i środki przymusu w odpowiedzi na takie ataki 
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1.8. Wyższy poziom bezpieczeństwa dokumentów tożsamości 

1.9. Poprawa hierarchii krajowej infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej 

1.10 Bezpieczna komunikacja w jednostkach rządu centralnego 

 

Lepsze kompetencje 

2.1. Ocena technologii cyfrowych i kompetencje cyfrowe pozyskane w ramach systemu 

edukacji 

2.2. Portal informacyjny 

2.3. Badania w zakresie nowych technologii 

2.4. Partnerstwa biznesowe ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa 

teleinformatycznego w duńskim środowisku biznesowym. 

2.5. Współpraca w zakresie rozwoju kompetencji i promowania kultury bezpieczeństwa w 

jednostkach rządu centralnego 

2.6. Kampanie na rzecz podnoszenia świadomości obywateli i przedsiębiorstw 

 

Wspólne wysiłki 

3.1. Strategie szczegółowe na szczeblu sektorów i zdecentralizowane jednostki 

odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo. 

3.2. Międzysektorowe działania mające na celu wspieranie cyberbezpieczeństwa i 

bezpieczeństwa informacji w kluczowych sektorach.  

3.3. Zarządzanie dostawcami usług informacyjno-komunikacyjnych 

3.4. Ściślejsza koordynacja na szczeblu krajowym 

3.5. Wyższy poziom zaangażowania we współpracę międzynarodową  

3.6 Ocena aktualnego stanu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji 

3.7 Zarys informacji, które należy chronić 

3.8 Architektura bezpieczeństwa informacji 

3.9 Działania na szczeblu krajowym i międzynarodowym ukierunkowane na zapewnienie 

etycznego postępowania z danymi i ochronę danych osobowych. 
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1. Bezpieczeństwo na co dzień 

 

Inicjatywy 

1.1 Utworzenie narodowego ośrodka ds. sytuacji cyberbezpieczeństwa 

1.2. Minimalne wymogi nakładane na organy publiczne w zakresie ich działań  na rzecz 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji. 

1.3. Inicjatywy regulacyjne w obszarze cyberprzestrzeni 

1.4. Monitorowanie krytycznych systemów informacyjno-komunikacyjnych 

wykorzystywanych przez rząd centralny 

1.5. Wspólna cyfrowy portal sprawozdawczy 

1.6. Narodowy ośrodek ds. badania spraw dotyczących przestępczości teleinformatycznej 

1.7. Ściślejsza współpraca w zakresie zapobiegania atakom na systemy informacyjno-

komunikacyjne i środki przymusu w odpowiedzi na takie ataki 

1.8. Wyższy poziom bezpieczeństwa dokumentów tożsamości 

1.9. Poprawa hierarchii krajowej infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej 

1.10 Bezpieczna komunikacja w jednostkach rządu centralnego 

  

 

  

Bezpieczeństwo na co dzień dla obywateli i przedsiębiorstw 

 

Punkt odniesienia: Rząd centralny, współpracując z kluczowymi sektorami, umacnia 

gotowość technologiczną w miarę postępowania ewolucji scenariuszy zagrożeń w celu 

uzyskania możliwości zabezpieczenia kluczowych dla społeczeństwa funkcji przed 

cyberatakami i innymi poważnymi incydentami zagrażającymi bezpieczeństwu informacji. 

 

W celu bezpiecznej realizacji funkcji kluczowych dla społeczeństwa i ochrony ważnych 

systemów informacyjno-komunikacyjnych i danych, Rząd Danii: 

● ustanowi lepszy zarys zagrożeń i poprawi monitorowanie systemów i danych, które są 

istotne dla społeczeństwa, 
● podwyższy poziom cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji organów 

rządowych, 

● zintensyfikuje wysiłki w zakresie doradztwa na szczeblu krajowym. 
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Zamierzeniem Rządu Danii jest konsolidacja odporności Danii na cyberataki. Świadomość 

zagrożeń,  identyfikacja słabych punktów i ocena ryzyka są ważnymi czynnikami w tym 

kontekście. Poszczególne przedsiębiorstwa i organy publiczne są odpowiedzialne za 

zarządzanie cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwem informacji wewnątrz organizacji i za 

dostosowywanie swoich działań na podstawie oceny ryzyka i analiz słabych punktów. Każda 

organizacja jest odpowiedzialna za zapewnienie wdrożenia niezbędnych środków 

bezpieczeństwa i za odpowiednią ochronę systemów informacyjno-komunikacyjnych i 

danych. 

Wymaga to świadomości i ogólnego zarysu potencjalnych zagrożeń. Możliwości Danii w 

zakresie identyfikacji zagrożeń związanych z Internetem dla państwa i kluczowych sektorów 

muszą być rozszerzone i  wzmocnione. 

  

Lepszy ogólny zarys i wzmocniony monitoring 

W celu ochrony systemów informacyjno-komunikacyjnych i danych o kluczowym znaczeniu 

dla społeczeństwa, organy centralne muszą mieć pełny zarys poszczególnych systemów i 

danych wymagających ochrony, przy czym musi być prowadzony monitoring 

najważniejszych systemów i danych. Monitoring ten musi uwzględniać powiadamianie 

organów publicznych i przedsiębiorstw o potencjalnych lub istniejących zagrożeniach. Musi 

również wspierać organy publiczne i przedsiębiorstwa w zapewnieniu ochrony i uzyskaniu 

możliwości utrzymania funkcji o kluczowym znaczeniu dla społeczeństwa. 

W celu zagwarantowania monitoringu prowadzonego na bieżąco, Rząd ustanowi narodowy 

ośrodek ds. sytuacji cyberbezpieczeństwa przy Centrum Cyberbezpieczeństwa. Ośrodek ds. 

sytuacji cyberbezpieczeństwa, prowadzący działania całodobowo, będzie dostarczać 

aktualizowany na bieżąco zarys sytuacji cyberbezpieczeństwa, identyfikować istniejące i 

potencjalne zagrożenia dla najważniejszych duńskich sieci cyfrowych, i przyczyni się do 

pozyskania kompleksowego zarysu sytuacji organów publicznych w ramach narodowego 

systemu zarządzania kryzysowego. 

Organy publiczne, współpracując z pewnymi rodzajami przedsiębiorstw, są zobowiązane do 

zgłaszania incydentów cyberbezpieczeństwa do właściwych organów. Raporty składane przez 

organy publiczne i przedsiębiorstwa są warunkiem koniecznym do niezbędnego dzielenia się 

wiedzą i budowania doświadczenia oraz do nieustannej aktualizacji danych o liczbie 

incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego, rodzajach incydentów i związanych z nimi 

reperkusjach. W celu usprawnienia procedury raportowania, Rząd Danii wprowadzi 

zintegrowane rozwiązanie cyfrowe służące do zgłaszania incydentów bezpieczeństwa 

teleinformatycznego. Rozwiązanie to musi mieć również funkcję przekazywania 

zgłaszającemu ukierunkowanych na podejmowanie działań informacji dotyczących 

zapobiegania incydentom i postępowania w przypadku ich wystąpienia. Z jednej strony to 

zintegrowane rozwiązanie cyfrowe umożliwi przedsiębiorstwom i organom publicznym 

zgłaszanie możliwie największej liczby incydentów bezpieczeństwa, a z drugiej strony 

pomoże w uzyskaniu bardziej szczegółowego i uwzględniającego niuanse zrozumienia 

incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego, na które są narażone duńskie 

przedsiębiorstwa i organy publiczne.  

Zwiększone wysiłki państwa na rzecz cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji 
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Od 2016 r. Rząd Danii podjął zobowiązanie do przestrzegania wymogów międzynarodowej 

normy bezpieczeństwa ISO27001, wyszczególniającej najlepsze praktyki w zakresie 

zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wyniki ostatniej kontroli wdrożenia przez organy 

rządowe normy ISO27001 wykazały, że nie wypełniono jeszcze wszystkich zadań  

ukierunkowanych na uzyskanie pełnej zgodności z przedmiotową normą. Na przykład, organy 

publiczne muszą poprawić umiejętności przeprowadzania ocen ryzyka i bieżącej oceny 

swoich działań. W ramach niniejszej strategii, Rząd Danii kładzie większy nacisk na 

zapewnienie wysokiego minimalnego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla 

wszystkich organów publicznych. 

W przyszłości wszystkie organy rządowe będą podlegały minimalnym wymogom w zakresie 

pracy na rzecz cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji. Te minimalne wymogi będą 

obejmować zarówno techniczne jak i organizacyjne aspekty i zapewnią spójne podejście do 

realizacji zadań i odpowiednio wysoki poziom ochrony przed incydentami 

cyberbezpieczeństwa i incydentami bezpieczeństwa informacji 

Obejmie to również poprawę działań organów rządowych na rzecz zarządzania 

bezpieczeństwem informacji opartego na ryzyku z wykorzystaniem normy ISO 27001, 

opracowanie planów działania na rzecz zarządzania i stworzenia pakietu technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (w tym wyzwania związane z następstwami problemów z 

przeszłości i bezpieczeństwo informacji), aktywnego podejmowania udokumentowanych 

decyzji w sprawie wydawania instrukcji w tym obszarze i wdrożenia sprawdzonej technologii 

do ochrony przez atakami. 

W celu zapewnienia pełnej zgodności z normą ISO 27001 w jednostkach organizacyjnych 

rządu centralnego, Rząd Danii będzie w przyszłości kontrolować działania wdrożeniowe 

swoich jednostek organizacyjnych raz na sześć miesięcy. Rząd zwróci się do organów, które 

jeszcze nie wdrożyły tej normy o przedłożenie planu działania opisującego środki, które 

planują wdrożyć w celu uzyskania pełnej zgodności z przedmiotową normą. 

 

Intensyfikacja wysiłków w zakresie doradztwa na szczeblu krajowym 

Centrum Cyberbezpieczeństwa jest krajowym organem ds. bezpieczeństwa 

teleinformatycznego odpowiedzialnym za działania prewencyjne obejmujące doradztwo i 

informowanie  w sprawie cyberbezpieczeństwa zarówno w sektorze publicznym jak i 

prywatnym, jak również kierunkowe działania podejmowane w przypadku wystąpienia 

poszczególnych incydentów. 

Porozumienie w sprawie obrony na lata 2018-2023 znacznie umocni działania prewencyjne 

Centrum poprzez spotęgowanie działań obejmujących doradztwo i opracowywanie 

wytycznych, w szczególności adresowanych do kluczowych sektorów. 

Jednocześnie, Centrum zyska większe możliwości identyfikacji konkretnych incydentów. W 

połączeniu z usługami doradczymi Centrum, zwiększone możliwości będą wsparciem dla 

realizacji zadań organów publicznych i przedsiębiorstw odpowiedzialnych za przywrócenie 

bezpieczeństwa po cyberataku na jeden z kluczowych sektorów. 
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Podejście oparte na ryzyku 

 

Praca na rzecz bezpieczeństwa informacji musi być oparta na ocenie ryzyka. Obejmuje to 

ocenę czynników ryzyka gospodarczego i finansowego związanego z nieprzerwaną 

realizacją celów biznesowych w przypadku potencjalnych incydentów bezpieczeństwa, w 

tym cyberataków i ocenę odpowiednich środków bezpieczeństwa ukierunkowanych na 

ograniczenie ryzyka do dopuszczalnego poziomu. 

  

Ocena ta zakłada przegląd systemów organizacji, w tym zastosowanych rozwiązań 

technicznych i słabych punktów. W oparciu o hierarchię ustaloną na podstawie oceny 

ryzyka, podjęte zostaną odpowiednie środki ukierunkowane na przeciwdziałanie 

zidentyfikowanym słabym punktom. 
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Inicjatywy 

Bezpieczeństwo na co dzień 

  

Inicjatywa 1.1. 

Utworzenie narodowego ośrodka ds. sytuacji cyberbezpieczeństwa 

Narodowy ośrodek ds. sytuacji cyberbezpieczeństwa zostanie utworzony prze Centrum 

Cyberbezpieczeństwa. Ośrodek ds. sytuacji cyberbezpieczeństwa, prowadzący działania 

całodobowo, będzie dostarczać aktualizowany na bieżąco zarys aktualnego stanu 

bezpieczeństwa sieci cyfrowych pełniących funkcje o kluczowym znaczeniu dla 

społeczeństwa. Ośrodek ten będzie prowadzić monitoring techniczny sieci i przeszukiwać 

źródła wywiadowcze, media i fora pod kątem informacji dotyczących nowych zagrożeń i 

pojawiających się cyberataków o potencjalnie poważnych skutkach. Ponadto ośrodek będzie 

pełnił funkcję krajowego punktu kontaktowego zajmującego się transgranicznymi 

incydentami cyberbezpieczeństwa. 

Inicjatywa 1.2. Minimalne wymogi nakładane na organy publiczne w zakresie ich działań na 

rzecz cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji. 

Należy zapewnić odpowiedni minimalny poziom wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa 

i bezpieczeństwa informacji w jednostkach organów rządowych. Wszystkie organy rządowe 

muszą  stosować się do wymogów wyszczególnionych w normie bezpieczeństwa informacji 

ISO 27001 i ocenić potrzebę certyfikacji. Organy publiczne, które nie uzyskały pełnej 

zgodności z normą muszą przedłożyć Rządowi plan działania wyznaczający drogę do 

uzyskania pełnej zgodności z normą. Ponadto organy publiczne muszą podjąć 

udokumentowaną decyzję w sprawie stosowania instrukcji cyberbezpieczeństwa i 

bezpieczeństwa informacji, ocenić potrzebę wdrożenia sprawdzonych technologii do ochrony 

przed wystąpieniem incydentów cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji i spełnić 

wymogi określone w Strategii zarządzania systemami informacyjno-komunikacyjnymi w 

jednostkach rządu centralnego. 

Inicjatywa 1.3. Inicjatywy regulacyjne w obszarze cyberprzestrzeni 

Dynamiczne tempo zmian scenariuszy zagrożeń powoduje konieczność dostosowania 

przepisów prawa w celu uwzględnienia aktualnych scenariuszy zagrożeń i rozwoju 

technologicznego, w taki sposób, żeby Centrum Cyberbezpieczeństwa było lepiej 

przygotowane do reagowania na cyberataki skierowane przeciwko infrastrukturze krytycznej. 

Ministerstwo Obrony Danii przedstawi odpowiedni projekt nowelizacji przepisów 

regulujących kwestie cyberprzestrzeni, tym samym zapewniając Centrum 

Cyberbezpieczeństwa większy zakres identyfikacji cyberataków i przeciwdziałania im, przy 

jednoczesnym umocnieniu zadań analitycznych Centrum. 

Inicjatywa 1.4. Monitorowanie krytycznych systemów informacyjno-komunikacyjnych 

wykorzystywanych przez rząd centralny 

W wyniku zmian scenariuszy zagrożeń, konieczne jest rozszerzenie aktywnych działań  

monitorujących w celu zabezpieczenia krytycznych systemów informacyjno-
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komunikacyjnych wykorzystywanych przez rząd centralny. W związku z tym, utworzony 

zostanie ośrodek monitorowania w strukturach Agencji ds. Rządowych Usług Informacyjno-

komunikacyjnych, z możliwością całodobowego monitoringu systemów obsługiwanych przez 

Agencję ds. Rządowych Usług Informacyjno-Komunikacyjnych. Inicjatywa będzie 

realizowana stopniowo, przy czym ośrodek monitorowania podejmie wszystkie swoje funkcje 

już w 2020 r. Organy publiczne, których systemy nie są obsługiwane przez Agencję ds. 

Rządowych Usług Informacyjno-Komunikacyjnych muszą podjąć kroki zmierzające do 

całodobowego monitorowania, jeśli wyniki oceny ryzyka wskazują, że jest to niezbędne. 

Inicjatywa 1.5 Wspólny cyfrowy portal sprawozdawczy 

Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa musi być bezproblemowe zarówno dla 

przedsiębiorstw jak i organów publicznych. Z tego powodu stworzone zostanie wspólne 

rozwiązanie cyfrowe stosowane do zgłaszania incydentów bezpieczeństwa. Rozwiązanie to 

musi zapewnić przedsiębiorstwom możliwość zgłaszania incydentu tylko jeden raz i w 

jednym miejscu. Rozwiązanie to musi również umożliwić pozyskanie przez zgłaszającego 

informacji dotyczących zapobiegania incydentom i podejmowania odpowiednich kroków. 

Portal cyfrowy do zgłaszania incydentów bezpieczeństwa będzie dostępny za pośrednictwem 

strony Virk.dk, która obecnie pełni funkcję portalu cyfrowego dla przedsiębiorstw i organów 

publicznych zgłaszających incydenty odpowiednim organom. 

Inicjatywa 1.6. Narodowy ośrodek ds. badania spraw dotyczących przestępczości 

teleinformatycznej 

W celu zapewnienia spójnych i skonsolidowanych działań ukierunkowanych na zwalczanie 

przestępczości teleinformatycznej, utworzony zostanie krajowy ośrodek pod auspicjami 

duńskiej policji, którego zadaniem będzie odbiór i wstępne przetwarzania zgłoszeń  

przestępstw teleinformatycznych. Ośrodek będzie wspierał policję w zakresie szerszego 

zastosowania podejścia opartego na danych w pracy służb zwalczających przestępczość i 

prowadzących działania prewencyjne. 

Inicjatywa 1.7. Ściślejsza współpraca w zakresie zapobiegania przestępstwom 

teleinformatycznym i środki przymusu w odpowiedzi na takie przestępstwa. 

Ataki na systemy informatyczne mogą być przeprowadzane z zachowaniem dużej odległości 

pomiędzy sprawcą a celem ataku, z wykorzystaniem rozwiązań  technologicznych, które 

mogą stanowić zagrożenie dla sprawdzonych metod odpowiedzi na takie ataki. Z tego 

powodu, udostępnienie odpowiednim organom narzędzi i możliwości pozwalających na 

skuteczne zapobieganie takim atakom i ich eskalacji jest niezwykle ważne. Dotychczasowa 

współpraca pomiędzy organami, dzielącymi pomiędzy sobą zakres obowiązków musi nadal 

zabezpieczać możliwie najlepszą podstawę do nieustannego zwalczania ataków na systemy 

informacyjno-komunikacyjne. W tym celu zostanie powołana grupa robocza, w skład której 

wejdą przedstawiciele Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Inicjatywa 1.8. Wyższy poziom bezpieczeństwa dokumentów tożsamości 

Jako społeczeństwo, musimy mieć zaufanie do tożsamości i dokumentów potwierdzających 

tożsamość wydanych przez organy publiczne. Dotyczy to zarówno dokumentów tożsamości 

w formie tradycyjnej i cyfrowej, w tym takich dokumentów jak paszporty, prawa jazdy  i 

NemID („Easy ID” - „Łatwa identyfikacja” - krajowy podpis elektroniczny). W tym celu 
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podjęto działania ukierunkowane na zapewnienie spójności pomiędzy rejestracją fizycznego 

dokumentu tożsamości i wydaniem cyfrowego dokumentu tożsamości, jak również na 

zapewnienie spójności pomiędzy różnymi systemami sektora publicznego. 

Inicjatywa 1.9. Poprawa hierarchii krajowej infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej 

Planowane jest sporządzenie kompleksowej listy organów publicznych i przedsiębiorstw 

posiadających infrastrukturę cyfrową i spełniających funkcje o kluczowym znaczeniu dla 

społeczeństwa. Lista będzie zawierać opis kluczowych przedsiębiorstw i organów 

publicznych, oraz usług o szczególnym znaczeniu dla działań na rzecz cyberbezpieczeństwa i 

bezpieczeństwa cyfrowego w Danii. Ww. opis, uzupełniony o ocenę zagrożeń, będzie 

podstawą do poprawy hierarchii czynności monitorujących podejmowanych przez Centrum 

Cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania cyberatakom przez organy publiczne i 

przedsiębiorstwa odpowiedzialne za ten sektor, jak również do realizacji bieżących zadań w 

zakresie szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji. 

Inicjatywa 1.10. Bezpieczna komunikacja w jednostkach rządu centralnego 

Szerszy dostęp do bezpiecznej komunikacji pomiędzy organami publicznymi jest konieczny. 

Mając to na uwadze, dużo łatwiejsze dla organów rządowych będzie wykorzystanie do 

wzajemnej komunikacji sieci o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Zapewnione zostaną też 

bezpieczne rozwiązania do komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych. 
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2 . Lepsze kompetencje 

 

Inicjatywy 

2.1. Ocena technologii cyfrowych i kompetencje cyfrowe pozyskane w ramach systemu 

edukacji 

2.2. Portal informacyjny 

2.3. Badania w zakresie nowych technologii 

2.4. Partnerstwa biznesowe ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa 

teleinformatycznego w duńskim środowisku biznesowym. 

2.5. Współpraca w zakresie rozwoju kompetencji i promowania kultury bezpieczeństwa w 

jednostkach rządu centralnego 

2.6. Kampanie na rzecz podnoszenia świadomości obywateli i przedsiębiorstw 

  

 

Lepsze kompetencje 

 

Punkt odniesienia: Obywatele, przedsiębiorstwa i organy publiczne mają dostęp do 

niezbędnej wiedzy, przy czym spełniają wstępne wymogi do sprostania coraz poważniejszym 

wyzwaniom cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji. 

 

W celu wsparcia w zakresie poprawy kompetencji obywateli, przedsiębiorstw organów 

publicznych, Rząd Danii podejmie działania zmierzające do: 

● poprawy oceny technologii cyfrowych i umiejętności cyfrowych wśród dzieci i 

młodzieży, 

● podniesienia świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa 

informacji wśród obywateli, przedsiębiorstw i organów publicznych, 
● wsparcia nieustannego rozwoju specjalistycznej wiedzy w tym zakresie, 
● wsparcia działań na rzecz cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji 

podejmowanych w środowisku biznesowym. 

 

Postępująca cyfryzacja i zmieniające się scenariusze zagrożeń są przyczyną zwiększonego 

zapotrzebowania na pogłębioną świadomość w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego i 
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umiejętności cyfrowe osób prywatnych, przedsiębiorstw i organizacji, które pozwolą na 

przeciwdziałanie zagrożeniom cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji. 

 Dynamiczny rozwój nowych technologii i umiejętności przestępców do wykorzystania tych 

technologii nieustannie stawia przed nami nowe wyzwania. Z tego powodu konieczne jest 

podnoszenie świadomości kwestii cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji wśród 

obywateli i zapewnienie, że zachowania osób prywatnych i przedsiębiorstw w świecie 

cyfrowym staną się bezpieczniejsze. 

 

Ocena technologii cyfrowych i kompetencje cyfrowe pozyskane w ramach systemu 

edukacji 

Wiele młodych ludzi nie ma wystarczającej wiedzy w zakresie ochrony siebie i innych w 

Internecie i w zakresie osób trzecich, których muszą się wystrzegać. W tym kontekście 

system edukacji odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu, że wszystkie dzieci i młodzi ludzie są 

wyposażeni w wiedzę niezbędną do bezpiecznego, odpowiedzialnego i etycznego stosowania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych i mediów społecznościowych. 

 Zatem Rząd Danii skoncentruje się na umiejętnościach cyfrowych z perspektywy 

bezpieczeństwa, począwszy od szkoły podstawowej, przez szkoły ponadpodstawowe, aż do 

ukończenia edukacji. Dzieci i młodzi ludzie muszą mieć najlepsze możliwości korzystania z 

technologii cyfrowych i przyjęcia krytycznej postawy, którą charakteryzują się członkowie 

społeczeństwa cyfrowego. Dzieci i młodzi ludzie muszą rozwijać umiejętności krytycznego 

myślenia o treściach publikowanych w Internecie, co pozwoli im na wystrzeganie się 

zagrożeń  płynących z nieprawdziwych informacji (fake news), radykalizacji, cyberprzemocy, 

oszustw internetowych itp. Powinni być w stanie bezpiecznie poruszać się po Internecie i 

czerpać korzyści z technologii cyfrowych w bezpieczny sposób. Ponadto muszą być 

świadomi zasad i konsekwencji związanych z przebywaniem online. Oprócz niezbędnych 

umiejętności technologicznych powiązanych z cyfryzacją, dzieci i młodzi ludzie powinni 

rozwijać kompetencje cyfrowe i zdolności krytycznego myślenia w odniesieniu do 

technologii cyfrowych i rozumieć towarzyszące im dylematy etyczne. 

 

„Dzieci i młodzi ludzie muszą rozwijać umiejętności wykorzystania możliwości 

jakie niosą technologie cyfrowe w bezpieczny sposób”. 

  

Wyższa świadomość cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji 

Wszyscy obywatele, organy publiczne i przedsiębiorstwa muszą być świadomi 

cyberzagrożeń. Ponadto muszą nieustannie rozwijać swoją wiedzę na temat takich zagrożeń i 

metod bezpiecznego postępowania z nimi. Muszą być również świadomi ryzyka, na jakie 

wystawiają siebie i innych. 

W tym celu, rząd planuje uruchomienie platformy informacyjnej skierowanej do obywateli, 

przedsiębiorstw i organów publicznych. Obywatele, przedsiębiorstwa i organy publiczne 

muszą rozwinąć umiejętność wyszukania odpowiednich, konkretnych i przydatnych 
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informacji i narzędzi, które pozwolą im zapewnić ochronę w możliwie najlepszy sposób. 

Działania informacyjne pomogą budować świadomość zagrożeń, podczas gdy portal 

informacyjny będzie promował wyższy poziom wiedzy pozwalającej użytkownikom na 

podjęcie niezbędnych środków ostrożności. 

W miarę postępu technologicznego, wyzwania w zakresie utrzymania cyberbezpieczeństwa i 

bezpieczeństwa informacji przez organy rządowe stają się coraz bardziej złożone, a co za tym 

idzie zwiększy się zapotrzebowanie na wymagane kompetencje wśród specjalistów i osób 

mających wiedzę ogólną. Jednocześnie sektor prywatny doświadcza coraz większego 

zapotrzebowania na wykwalifikowany personel. Rząd Danii zatem planuje zaprosić wszystkie 

powiązane strony do udziału w partnerstwie na rzecz rozwoju kompetencji w tym obszarze. 

W celu poprawy kompetencji wśród przedstawicieli jednostek organizacyjnych rządu 

centralnego, Rząd Danii uruchomi szereg inicjatyw skierowanych do kadry kierowniczej, 

personelu i specjalistów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych rządu centralnego, 

żeby nadal mogli rozwijać sektor publiczny i przeprowadzać cyfryzację z zamiarem 

osiągnięcia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa. Część kursów organizowanych przez 

akademię technologii cyfrowych, przedstawionych przez Rząd jesienią 2017 r. w ramach 

Strategii zarządzania systemami informacyjno-komunikacyjnymi w jednostkach rządu 

centralnego będzie zatem ukierunkowana na bezpieczne zachowania w sieci, 

cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacji. 

Wiedza na temat nowych technologii  

Oprócz konieczności zdobywania nowej wiedzy, niezbędne jest również pozyskanie większej 

liczby specjalistów ds. bezpieczeństwa, co pozwoli na bezpieczną transformację cyfrową 

przedsiębiorstw i organów publicznych. Te specjalistyczne umiejętności są kluczowe w erze 

cyfryzacji i są podstawą możliwości zachowania cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa 

informacji. 

Poprzez prowadzenie bardziej kierunkowych badań wagi nowych technologii w 

zabezpieczaniu słabych punktów technologii cyfrowych, Rząd Danii planuje zgromadzić 

wiedzę na temat najlepszych środków, modeli i narzędzi pozwalających na dojście do 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji. Umożliwią to strategiczne fundusze na 

badania nowych technologicznych możliwości. 

Badania w tym obszarze również zapewnią więcej certyfikowanych szkoleń w dziedzinie 

cyberbezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych, tym samym realizując cel zapewnienia, że 

osoby, które w przyszłości wkroczą na rynek pracy pozyskają niezbędne umiejętności i 

wiedzę, których wymagają przedsiębiorstwa. 

Umocnienie działań na rzecz cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji 

podejmowanych w środowisku biznesowym 

Rząd wspiera ogólne wzmocnienie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w 

środowisku biznesowym. Podobnie do innych obszarów życia w kraju, przedsiębiorstwa 

przyjęły transformację cyfrową. Procesy biznesowe zostały zautomatyzowane, papierowe 

archiwa i księgi rachunkowe zostały poddane cyfryzacji i wprowadzone do systemów 

informacyjno-komunikacyjnych, a sprzedaż i działania marketingowe w coraz większym 

stopniu prowadzone są przez Internet. Przyczynia się to do rozwoju działalności i 
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podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, lecz poleganie na systemach cyfrowych 

również zwiększa podatność przedsiębiorstw na cyberataki. 

Duńskie przedsiębiorstwa są ofiarami coraz częstszych cyberataków. Cyberatak może mieć 

poważne konsekwencje dla dotkniętego nim przedsiębiorstwa, lecz ataki, naruszenia 

bezpieczeństwa i wycieki danych w wielu małych i średnich przedsiębiorstwach są również 

potencjalną drogą rozprzestrzeniania się incydentów. 

Działania rządu obecnie skoncentrowane są na wzmocnieniu cyberbezpieczeństwa i 

bezpieczeństwa informacji w środowisku biznesowym. Zadanie to będzie realizowane przy 

współpracy ze stronami zainteresowanymi reprezentującymi środowisko biznesowe, przy 

czym ustanowione będzie również partnerstwo ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa 

teleinformatycznego i odpowiedzialnego postępowania z danymi w środowisku biznesowym. 

Partnerstwo ustanowi ramy wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa 

teleinformatycznego i odpowiedzialnego postępowania z danymi, oraz rozpowszechniania 

wspólnych rozwiązań problemów międzysektorowych. W ramach partnerstwa zostaną 

opracowane zapobiegawcze środki bezpieczeństwa i rozpoczęte działania na rzecz 

promowania stosowania międzynarodowych norm bezpieczeństwa przez przedsiębiorstwa. 

Partnerstwo będzie ukierunkowane na sposoby wdrożenia działań zmierzających do poprawy 

zrozumienia kwestii bezpieczeństwa teleinformatycznego przez głównych doradców w 

przedsiębiorstwach, w taki sposób, żeby ci doradcy mogli promować bezpieczeństwo 

teleinformatyczne w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

 

W ramach Strategii rozwoju cyfrowego, Rząd Danii podjął również decyzję o kontynuacji 

działalności Gospodarczej Rady Doradczej ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 

(Virksomheds- rådet for It-sikkerhed), która będzie regularnie opracowywać rekomendacje 

skierowane do władz rządowych i środowiska biznesowego w zakresie umocnienia ram 

bezpieczeństwa technologii informacyjno-komunikacyjnych i odpowiedzialnego 

postępowania z danymi. Rada będzie również pełnić funkcję organu doradczego partnerstwa, 

zyskując możliwość przygotowywania rekomendacji i zapewnienia wkładu w rozwiązania 

ukierunkowane na biznes. 

 

Pakt ws. technologii 

Obecnie odnotowuje się poważne braki pracowników mających umiejętności cyfrowe i 

technologiczne w duńskich przedsiębiorstwach.  W miarę rozprzestrzeniania się 

zaawansowanych technologii i rozwiązań cyfrowych, przedsiębiorstwa doświadczają 

rosnącego zapotrzebowania na inżynierów, informatyków, biostatystyków, elektryków i 

innych pracowników wykazujących się umiejętnościami cyfrowymi i technologicznymi. Z 

tego powodu, Rząd Danii zainicjował Pakt ws. technologii w celu zwiększenia liczby 

młodych ludzi zainteresowanych technologiami cyfrowymi i innymi technologiami, 

wyrażających chęć nauki i kariery w tej dziedzinie. 

 

W ramach Paktu ws. Technologii, Rząd wyznaczył cel polegający na zapewnieniu, że w 

okresie nadchodzących 10 lat, ponad 20% młodych ludzi ukończy szkołę zawodową lub 

wyższą na kierunkach związanych z technologią, technologiami informacyjno-
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komunikacyjnymi, naukami przyrodniczymi i matematyką (STEM). 

 

 

Źródło: Strategia rozwoju cyfrowego Danii, kwiecień  2018 
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Inicjatywy 

 - Lepsze kompetencje 

 

Inicjatywa 2.1. 

Ocena technologii cyfrowych i kompetencje cyfrowe pozyskane w ramach systemu edukacji 

Wspólne działania zostaną zainicjowane w ramach całego systemu edukacji, które 

skoncentrowane będą na podnoszeniu świadomości wyzwań związanych z bezpieczeństwem 

wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli. Zostaną opracowane programy realizowane w ramach 

kształcenia ustawicznego i dokształcania, jak również materiały szkoleniowe i kampanie na 

rzecz podnoszenia świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji 

skierowane do nauczycieli, uczniów i studentów. 

Inicjatywa 2.2. 

Portal informacyjny 

Utworzony zostanie portal informacyjny, gdzie publikowane będą łatwo dostępne informacje 

i porady, narzędzia dla obywateli, przedsiębiorstw i organów publicznych w sprawie 

bezpieczeństwa informacji i ochrony danych, jak również informacje dotyczące postępowania 

zgodnie z obowiązującymi aktami prawa. Treść portalu będzie zmieniać się dynamicznie i 

będzie na bieżąco uzupełniania o najbardziej aktualną wiedzę. 

Inicjatywa 2.3. Badania w zakresie nowych technologii 

Rząd Danii planuje przeznaczyć więcej funduszy na badania technologiczne, w tym funduszy 

na realizację projektu RESEARCH2025-team (FORSK2025): „Nowe możliwości 

technologiczne” pod auspicjami Innovation Fund Denmark. Te prace badawcze skoncentrują 

się na generowaniu wiedzy na temat nowych modeli i narzędzi do oceny zagrożeń, wiedzy na 

temat umocnienia infrastruktury chroniącej przed atakami i wiedzy, która pomoże rozwijać 

umiejętności organów publicznych i przedsiębiorstw w zakresie identyfikacji agresorów. 

Inicjatywa 2.4. Partnerstwa biznesowe ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa 

teleinformatycznego w duńskim środowisku biznesowym. 

Zamierzeniem Rządu Danii jest poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpiecznego 

postępowania z danymi w duńskim środowisku biznesowym, oraz sprawienie, że 

bezpieczeństwo to stanie się jedną z mocnych stron Danii. W tym celu, niezbędna będzie 

współpraca pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Ponadto wymaga to podjęcia 

ścisłego dialogu i wymiany wiedzy pomiędzy różnymi podmiotami, które na swój własny 

sposób mogą pomóc przedsiębiorstwom w pracy na rzecz bezpieczeństwa 

teleinformatycznego. Mając to na uwadze, Rząd Danii podejmie inicjatywę w zakresie 

rozpoczęcia współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym za pośrednictwem 

partnerstwa biznesowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa teleinformatycznego i 

odpowiedzialnego postępowania z danymi. Gospodarcza Rada Doradcza ds. Bezpieczeństwa 

Teleinformatycznego (Virksomhedsrådet for It-sikkerhed) będzie nadal służyła jako organ 

doradczy partnerstwa biznesowego. 
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Inicjatywa 2.5. Partnerstwo w zakresie rozwoju kompetencji i budowania kultury 

bezpieczeństwa w jednostkach rządu centralnego 

Zapotrzebowanie na kompetencje odnoszące się do cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa 

informacji będzie rosło wśród specjalistów i osób mających wiedzę ogólną. Z tego powodu 

Rząd Danii zatem planuje zaprosić wszystkie powiązane strony do udziału w partnerstwie na 

rzecz rozwoju kompetencji w tym obszarze. Zostanie uruchomiony również szereg inicjatyw 

na rzecz rozwoju kompetencji wśród pracowników rządowych jednostek organizacyjnych.  

Pracownicy muszą być wyposażeni w wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju i transformacji 

cyfrowej sektora rządowego z zamiarem osiągnięcia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa. 

Inicjatywa 2.6. Rozszerzenie zakresu kampanii na rzecz podnoszenia świadomości obywateli 

i przedsiębiorstw 

Niezbędne jest poszerzenie zakresu kampanii na rzecz podnoszenia świadomości obywateli i 

przedsiębiorstw ukierunkowanych na regularne umacnianie bezpiecznych zachowań w 

Internecie i podnoszenie świadomości w tym zakresie. Uruchomione zostaną ogólnokrajowe 

kampanie na rzecz podnoszenia świadomości skierowane do grup obywateli i przedsiębiorstw 

stojących przed konkretnymi wyzwaniami związanymi z komunikacją cyfrową. Zostaną 

uzupełnione o działania lokalne skierowane do przedsiębiorstw lub poszczególnych grup 

pracowników sektora publicznego. Podmioty zainteresowane z sektora publicznego i 

prywatnego zostaną zaproszone do udziału, jako współautorzy i partnerzy tych działań. 
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3. Wspólne działania 

 

Inicjatywy 

3.1. Strategie szczegółowe na szczeblu sektorów i zdecentralizowane jednostki 

odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo. 

3.2. Międzysektorowe działania mające na celu wspieranie cyberbezpieczeństwa i 

bezpieczeństwa informacji w kluczowych sektorach. 

3.3. Zarządzanie dostawcami usług informacyjno-komunikacyjnych 

3.4. Ściślejsza koordynacja na szczeblu krajowym 

3.5. Wyższy poziom zaangażowania we współpracę międzynarodową 

3.6. Ocena aktualnego stanu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji 

3.7. Zarys informacji, które należy chronić 

3.8 Architektura bezpieczeństwa informacji 

3.9 Działania na szczeblu krajowym i międzynarodowym ukierunkowane na zapewnienie 

etycznego postępowania z danymi i ochronę danych osobowych. 

  

 

  

Wspólne działania 

 

Punkt odniesienia: Zarządzanie bezpieczeństwem oparte na ryzyku jest 

integralną częścią działań zarządczych rządu centralnego i zarządzania w 

kluczowych sektorach. Podział funkcji i obowiązków w zakresie 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji jest jasno określony dla 

organów publicznych i przedsiębiorstw pełniących funkcje o kluczowym 

znaczeniu dla społeczeństwa. 

 

W celu zagwarantowania wspólnych działań na rzecz cyberbezpieczeństwa i 

bezpieczeństwa informacji Rząd Danii planuje: 

● podjąć inicjatywy na rzecz wspierania cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa 

informacji w kluczowych sektorach, 
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● nałożyć większe wymogi na organy publiczne w zakresie zarządzania dostawcami 

systemów informatycznych o kluczowym znaczeniu dla społeczeństwa, 
● umocnić koordynację strategiczną na szczeblu krajowym, 
● podnieść poziom zaangażowania Danii we współpracę międzynarodową w tym 

obszarze. 

 

Zadania w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji realizowane są przez 

różne organy, z których każdy pełni inną funkcję. Obecna transformacja cyfrowa i powiązana 

z tym coraz większa zależność od technologii cyfrowych w społeczeństwie powodują 

potrzebę ściślejszej koordynacji działań różnych organów w tym zakresie. Wymaga to 

większego stopnia centralnej, strategicznej integracji działań  i inicjatyw na szczeblu 

krajowym. 

Charakter wyzwań na polu bezpieczeństwa oznacza, że obecnie cyberbezpieczeństwo i 

bezpieczeństwo informacji muszą być w centrum zainteresowania całej kadry kierowniczej - 

zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Jednocześnie cyberbezpieczeństwo i 

bezpieczeństwo informacji w Danii zależy nie tylko od działań rządu centralnego lecz 

również od działań podejmowanych w sektorach o kluczowym znaczeniu dla społeczeństwa. 

Z tego powodu, konieczne jest wsparcie działań na rzecz cyberbezpieczeństwa i 

bezpieczeństwa informacji w rządzie centralnym, w poszczególnych sektorach i w 

odniesieniu do obywateli i środowiska biznesu ogólnie poprzez intensywniejszą wymianę 

doświadczeń i koordynację. Pomoże to zwiększyć poziom bezpieczeństwa Danii i 

wykorzystać ukierunkowanie na cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacji 

postrzeganie bardziej jako strategiczna szansa na osiągnięcie większego wzrostu i dobrobytu 

niż tylko wyzwanie operacyjne.  

Intensyfikacja działań w kluczowych sektorach 

W celu zachowania cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w Danii, istotne jest, 

żeby przedstawiciele sektorów o kluczowym znaczeniu dla społeczeństwa skoncentrowali się 

na tym obszarze. Z tego powodu Rząd podejmie inicjatywy na rzecz poprawy 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w kluczowych sektorach. 

Różne poziomy zaawansowania i różne potrzeby poszczególnych sektorów oznaczają, że 

działania muszą być dostosowane do wymogów różnych sektorów. Ustanowione zostaną 

jednostki cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji odpowiedzialne za poszczególne 

sektory w celu pomocy w ocenie zagrożeń na szczeblu sektora, wzmocnienia monitoringu, 

budowy systemów bezpieczeństwa i rozwoju kompetencji, oraz doradztwa skierowanego do 

organów publicznych i przedsiębiorstw prowadzących działalność w tych sektorach. 

 Strategie sektorowe 

Sektory o szczególnym znaczeniu dla cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w 

Danii muszą mieć jasny plan określający działania na rzecz cyberbezpieczeństwa i 

bezpieczeństwa informacji, które przedstawiciele poszczególnych sektorów zamierzają 

podjąć. W związku z tym sektory te muszą opracować strategie sektorowe oparte na 

szczególnych uwarunkowaniach, które odnoszą się do danego sektora. W toku 
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opracowywania tych strategii szczegółowych, przedstawiciele sektorów muszą zaangażować 

w te prace odpowiednie podmioty zainteresowane. 

Energetyka 

Bezpieczne dostarczanie energii jest warunkiem koniecznym prawidłowego funkcjonowania 

społeczeństwa. Z tego powodu, brak bezpieczeństwa w sektorze energetyki stanowi słaby 

punkt ogółu społeczeństwa. Podatność sektora energetyki na cyberzagrożenia dynamicznie 

wzrasta w miarę rozszerzania się skali cyfryzacji. Dotyczy to wszystkiego od turbin 

wiatrowych po sprzęt gospodarstwa domowego. 

  

„Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacji w Danii zależy również od 

działań podejmowanych w sektorach o kluczowym znaczeniu dla 

społeczeństwa”. 

  

W przyszłości dostawcy sprzętu cyfrowego, oprogramowania lub usług monitoringu będą 

odgrywać kluczową rolę w dostawie energii. Ponadto można obecnie zaobserwować rosnące 

uzależnienie od cyfrowego sterowania instalacjami wymiany energii z sąsiadującymi krajami 

i regulowania wahań w produkcji energii z wykorzystaniem energii słonecznej i wiatrowej. Z 

tego powodu, ustanowiono zasady dotyczące planów awaryjnych w sektorach energii 

elektrycznej i gazu ziemnego, w tym określonych planów awaryjnych obejmujących systemy 

informacyjno-komunikacyjne, w taki sposób, żeby nowe zagrożenia, słabe punkty i czynniki 

ryzyka były identyfikowane i eliminowane na wczesnym etapie. Strategia szczegółowa 

sektora energetyki musi wykorzystywać rezultaty prac podjętych w obecnych ramach. 

Ministerstwo Energii, Usług Użyteczności Publicznej i Klimatu jest odpowiedzialne za 

przygotowanie strategii szczegółowej cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w 

sektorze energetyki do końca 2018 r. 

Opieka zdrowotna 

Sektor opieki zdrowotnej charakteryzuje się rejestracją dużej ilości danych osobowych 

odnoszących się do leczenia i opieki w związku z prowadzeniem dokumentacji medycznej, z 

wymogami dotyczącymi dokumentacji i prowadzeniem rejestrów, ja również ze stosowaniem 

urządzeń  cyfrowych i sprzętu medycznego itp. Sprawia to, że sektor medyczny jest 

potencjalnym celem ataków cyberprzestępców, włamujących się do systemów i uzyskujących 

dostęp do danych osobowych. Szeroka współpraca w zakresie leczenia pacjentów w sektorze 

opieki zdrowotnej, w połączeniu z przekazywaniem danych pacjentów pomiędzy 

zainteresowanymi podmiotami, również stanowi ryzyko wystąpienia ataków ze strony 

cyberprzestępców na „najsłabsze ogniwo”, chyba że wszystkie podmioty zainteresowane będą 

przestrzegały ujednoliconych, niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Na tej podstawie, 

celem strategii szczegółowej jest umocnienie i zsynchronizowanie działań na rzecz 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w sektorze opieki zdrowotnej w celu 

prognozowania, identyfikacji i zwalczania cyberataków i zapobiegania im, oraz w celu 

kontynuacji prac w ramach Strategii na rzecz cyfrowego zdrowia na lata 2018-2022, w której 
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polityczne forum cyberbezpieczeństwa potraktowało cyberbezpieczeństwo w sektorze opieki 

zdrowotnej jako kwestię priorytetową. 

Ministerstwo Zdrowia jest odpowiedzialne za przygotowanie strategii szczegółowej 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w sektorze opieki zdrowotnej do końca 

2018 r. 

Transport 

Infrastruktura krytyczna w sektorze transportu jest w coraz większym stopniu oparta o 

systemy informacyjno-komunikacyjne, pozwalając na scentralizowane monitorowanie i 

sterowanie na odległość lub automatyzację. W miarę postępu w dziedzinie cyfryzacji, 

zwiększa się również zagrożenie atakami na funkcje i systemy o kluczowym znaczeniu dla 

zapewnienia wysokiego poziomu mobilności i bezpiecznego ruchu ulicznego w sektorze 

transportu. Strategia szczegółowa cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji obejmie 

cały sektor transportu. Największy stopień  zależności od sieci i systemów informatycznych 

można jednak zaobserwować w lotnictwie i do pewnego stopnia w transporcie kolejowym.   Z 

tego powodu te obszary są szczególnie podatne na zagrożenia w obszarze 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji. W ramach tej strategii szczegółowej 

przedstawiony zostanie zarys wyzwań, przed jakimi stoi sektor transportu ze względu na 

powszechniejsze zastosowanie elektronicznych systemów sterowania i automatycznej 

wymiany danych. Mając na uwadze powyższe, ta strategia szczegółowa będzie podstawą do 

ogólnej hierarchizacji zadań w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w 

sektorze transportu, częściowo koncentrując się na zapewnienie utrzymania funkcji 

transportowych o kluczowym znaczeniu dla społeczeństwa i częściowo bezpieczeństwa 

pasażerów. 

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa jest odpowiedzialne za 

przygotowanie strategii szczegółowej cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w 

sektorze transportu do końca 2018 r. 

Telekomunikacja 

Główną cechą charakterystyczną sektora telekomunikacji jest to, że sieć telekomunikacyjna 

jest jednym z krytycznych elementów infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej kraju. 

Zatem podczas przygotowywania projektu Ustawy o bezpieczeństwie sieci i systemów 

informatycznych, Rząd Danii położył nacisk na zapewnienie, że dostawcy usług 

telekomunikacyjnych zachowają wysoki poziom bezpieczeństwa informacji. Jednym z 

elementów tego bezpieczeństwa jest to, że dostawcy usług telekomunikacyjnych muszą 

zapewnić dostępność, integralność i poufność danych w swoich sieciach 

telekomunikacyjnych. Muszą też mieć plan awaryjny zapewniający zachowanie funkcji 

istotnych dla społeczeństwa w możliwie największym zakresie w przypadku gdy sieć 

telekomunikacyjna zostanie dotknięta skutkami wypadku, klęski żywiołowej czy cyberataku. 

Ministerstwo Obrony jest odpowiedzialne za przygotowanie strategii szczegółowej 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w sektorze telekomunikacji do końca 2018 

r. 

Sektor finansowy 
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W sektorze finansowym ustanowiono forum sektorowe, czyli Forum Sektora Finansów na 

Rzecz Stabilności Operacyjnej (FSOR). Jednym z celów tego forum jest zapewnienie 

wspólnych i skoordynowanych działań na rzez cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa 

informacji. Ponadto przepisy Dyrektywy NIS zostaną przeniesione na grunt duńskiego 

prawodawstwa finansowego do maja 2018 r. Strategia szczegółowa będzie uzupełnieniem 

transpozycji Dyrektywy NIS do prawa duńskiego i rozszerzy zakres działań obecnego forum 

FSOR poprzez realizację konkretnych inicjatyw. W oparciu o obecne słabe strony sektora i 

jego poziom zaawansowania, inicjatywy te muszą przyczynić się do zwiększenia odporności 

na cyberataki i tym samym do poprawy cyberbezpieczeństwa sektora finansowego. 

Ministerstwo Przemysłu, Przedsiębiorczości i Spraw Finansowych jest odpowiedzialne za 

przygotowanie strategii szczegółowej cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w 

sektorze finansowym do końca 2018 r. 

Sektor gospodarki morskiej 

Odpowiedzialność przypisana do sektora gospodarki morskiej obejmuje kwestie 

bezpieczeństwa związane z żeglugą na wodach Danii, jak również bezpieczeństwo statków 

pływających pod duńską banderą i ich załóg. Cyberbezpieczeństwo statków obejmuje takie 

usługi jak monitorowanie ruchu, ostrzeżenia i dane nawigacyjne (AIS - system automatycznej 

identyfikacji, NAVTEX), systemy wykorzystywane przez statki i oprogramowanie 

wspomagające eksploatację statku, w tym napęd i nawigację. Strategia szczegółowa uzupełni 

transpozycję Dyrektywy NIS poprzez realizację konkretnych inicjatyw. W oparciu o obecne 

słabe strony sektora i jego poziom zaawansowania, inicjatywy te muszą przyczynić się do 

zwiększenia odporności na cyberataki i tym samym do poprawy cyberbezpieczeństwa sektora 

gospodarki morskiej. 

Ministerstwo Przemysłu, Przedsiębiorczości i Spraw Finansowych jest odpowiedzialne za 

przygotowanie strategii szczegółowej cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w 

sektorze gospodarki morskiej do końca 2018 r. 

Dostawa wody pitnej 

Dla sektora dostawy wody pitnej nie będzie przygotowana odrębna strategia szczegółowa, 

ponieważ dostawa wody pitnej nie jest uzależniona od sieci i systemów informatycznych, 

biorąc pod uwagę, że wszystkie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą przejść na 

sterowanie ręczne. Władze lokalne muszą jednak mieć plan awaryjny zabezpieczający 

dostawy wody pitnej. 

Nie można wykluczyć, że z czasem działalność przedsiębiorstw użyteczności publicznej 

doprowadzi do większej zależności od sterowania dostawami wody pitnej opartego na 

technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Zadaniem Ministerstwa Środowiska i 

Żywności będzie regularna ocena potrzeby opracowania strategii szczegółowej dla sektora 

dostawy wody pitnej. 
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Pakiet cyberbezpieczeństwa 

 

Komisja Europejska wystąpiła z propozycją wprowadzenia kompleksowego pakietu 

cyberbezpieczeństwa, którego celem jest osiągnięcie odporności, prewencji i obrony 

Europy przed cyberzagrożeniami, przy jednoczesnym wzmacnianiu zaufania obywateli 

Europy do rozwiązań cyfrowych. Pakiet cyberbezpieczeństwa jest kontynuacją postępów 

poczynionych w ramach realizacji Strategii bezpieczeństwa cybernetycznego Unii  

Europejskiej z 2013 r., której kluczowym elementem była Dyrektywa UE w sprawie 

bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (Dyrektywa NIS). 

 

Pakiet cyberbezpieczeństwa Komisji Europejskiej zawiera szeroki wachlarz inicjatyw, w 

tym projekt rozporządzenia, którego celem jest rozszerzenie zakresu prerogatyw Agencji 

Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) jak również wspólne europejskie 

ramy certyfikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

 

 

Systemy nazw domen (DNS) i usługi cyfrowe 

Zgodnie z Dyrektywą NIS, Dostawcy systemów DNS i administratorzy domen najwyższego 

poziomu, jak również dostawcy pewnych usług cyfrowych, w tym usług przetwarzania w 

chmurze są zobowiązani do zarządzania ryzykami związanymi z bezpieczeństwem ich usług i 

zgłaszania poważnych incydentów w zakresie bezpieczeństwa. Wymogi te będą wdrożone za 

pośrednictwem nowej Ustawy o bezpieczeństwie sieci i systemów informatycznych w 

odniesieniu do systemów nazw domen i pewnych usług cyfrowych przygotowanej przez 

Ministerstwo Przemysłu, Przedsiębiorczości i Spraw Finansowych. 

Zarządzanie dostawcami kluczowych usług informacyjno-komunikacyjnych 

Spory odsetek kluczowych systemów informacyjno-komunikacyjnych organów publicznych 

jest obsługiwany przez podmioty prywatne. Nakłada to na organy publiczne wymóg 

zapewnienia, że dostawcy usług utrzymują odpowiedni poziom bezpieczeństwa, że 

informacje i dane są przetwarzane zgodnie z prawem, oraz że prawa obywateli związane z ich 

danymi osobowymi są przestrzegane. 

W związku z tym, Rząd planuje wprowadzić bardziej rygorystyczne wymogi dla wszystkich 

organów publicznych w odniesieniu do właściwych środków bezpieczeństwa i kontroli w 

ramach przyszłych zamówień na krytyczne systemy informacyjno-komunikacyjne i do 

zarządzania dostawcami z sektora prywatnego. Rząd rozważy też możliwość upoważnienia 

rządu centralnego do przejęcia kluczowych systemów informacyjno-telekomunikacyjnych 

obsługiwanych w imieniu organu publicznego w przypadku, gdy zostanie to uznane za 

konieczne ze względu na wyjątkowe okoliczności. 

 Ściślejsza współpraca i lepsza koordynacja na szczeblu krajowym 

Zasada odpowiedzialności przypisanej indywidualnym sektorom oznacza, że organ publiczny 

odpowiedzialny za daną funkcję w ramach codziennej działalności jest również podmiotem 

odpowiedzialnym w przypadku wystąpienia poważnego incydentu. Odpowiedzialność ta 

obejmuje również planowanie metod utrzymania i kontynuacji dostaw usług w przypadku 

wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności. W konsekwencji, odpowiedzialność za 
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cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacji, i tym samym za realizację zadań w 

zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, jest podzielony pomiędzy poszczególne organy 

publiczne odpowiedzialne za kluczowe sektory, tj. transport, opiekę zdrowotną i finanse. 

Porozumienie w sprawie obrony na lata 2018-2023 znacznie umocni możliwości Centrum 

Cyberbezpieczeństwa w zakresie pomocy jednostkom rządu centralnego odpowiedzialnym za 

różne sektory. 

Podział odpowiedzialności pomiędzy poszczególne sektory przyczynia się tego, że 

realizowane inicjatywy uwzględnią cechy charakterystyczne i poziom zaawansowania danych 

sektorów w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji. Ponadto 

odpowiedzialność przypisana indywidualnym sektorom rodzi konieczność koordynacji na 

szczeblu centralnym, zarówno pomiędzy właściwymi ministerstwami jak i pomiędzy 

organami publicznymi, na które nałożono tę odpowiedzialność. Istotnym jest, żeby rząd 

centralny opracował ogólne ramy strategiczne na rzecz cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa 

informacji i wspierał działania w tym obszarze w kluczowych sektorach. Z zamiarem 

wspierania indywidualnych sektorów w ich działaniach na rzecz zapewnienia odpowiedniego 

poziomu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji powołana zostanie tymczasowa 

grupa zadaniowa, w skład której wejdą przedstawiciele Agencji ds. Cyfryzacji. Centrum 

Cyberbezpieczeństwa i Duńska Służba Bezpieczeństwa i Wywiadu. 

W celu uwzględnienia potrzeby sprawnego dostosowania działań na rzecz 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji do nieustannie zmieniającego się 

krajobrazu zagrożeń, niezbędne jest umocnienie krajowej międzysektorowej koordynacji 

działań  w tym obszarze. Z tego powodu Rząd planuje powołać krajowy komitet sterujący ds. 

cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa informacji. Wyższy poziom koordynacji i 

wymiany wiedzy w tym zakresie poprawi spójność pomiędzy inicjatywami operacyjnymi w 

poszczególnych sektorach i ogólne strategiczne podejście do cyberbezpieczeństwa i 

bezpieczeństwa informacji. 

Ponadto Rząd zamierza kontynuować współpracę z ekspertami z sektora publicznego i 

prywatnego, a w rezultacie Forum Dialogu na rzecz Bezpieczeństwa Informacji (Dialogforum 

for informationssikkerhed) zostanie poddane reorganizacji w radę doradczą ekspertów, 

których zadaniem będzie zapewnienie danych wejściowych na potrzeby wdrażania i oceny 

strategii cyberbezpieczeństwa i realizowanych w jej ramach inicjatyw. 

Wyższy poziom zaangażowania we współpracę międzynarodową 

W nadchodzących latach, obszar cyberbezpieczeństwa będzie kwestią priorytetową w UE, a 

Komisja Europejska wystosowała propozycję kompleksowego pakietu cyberbezpieczeństwa. 

Cyberbezpieczeństwo zachowa znaczenie w wielu sektorach i obszarach, w tym w obszarze 

polityki przemysłowej, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa dostaw, 

telekomunikacji, obrony, prawa i cyfryzacji sektora publicznego i prywatnego. Mając to na 

uwadze, intencją Rządu jest podniesienie poziomu zaangażowania Danii we współpracę 

międzynarodową. Władze Danii kierują się ambicją zapewnienia lepszej reprezentacji w 

rozmowach prowadzonych na szczeblu UE, NATO czy ONZ tam, gdzie dyskusje te dotyczą 

cyberbezpieczeństwa i kontroli Internetu, i jeśli wywierają bezpośredni wpływ na obywateli 

Danii, duńskie przedsiębiorstwa i organy publiczne. 
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Rząd również wyraża chęć wprowadzenia  duńskiego ambasadora ds. technologii  do gry w 

obszarze cyberprzestrzeni w celu dalszego umacniania dialogu z dużymi międzynarodowymi 

firmami technologicznymi i szeroko pojętym przemysłem technologicznym obejmującego 

cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacji, w tym etyczne postępowanie z danymi i 

ochronę danych. 

Rząd również wyraża chęć konsolidacji dyplomacji na rzecz cyberbezpieczeństwa poprzez 

powołanie koordynatora ds. cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 

Celem osoby pełniącej tę funkcję będzie zwiększenie poziomu zaangażowania Danii we 

współpracę międzynarodową na rzecz cyberbezpieczeństwa. 

Ponadto podjęta zostanie inicjatywa ukierunkowana na kontrolę eksportu sprzętu do 

monitorowania cyberprzestrzeni. Najważniejszym punktem będzie tutaj zapewnienie bardziej 

przejrzystych regulacji i wartościowych wytycznych opracowywanych przez organy 

publiczne, żeby duńskie przedsiębiorstwa miały odwagę skupić swoją działalność na 

eksporcie, tym samym przyczyniając się do rozwoju silnego sektora technologii 

cybernetycznych, które mogą jednocześnie umocnić duńskie środki ochrony cyberprzestrzeni. 

  



DUŃSKA STRATEGIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 2018-2021 

 

Inicjatywy 

- Wspólne działania 

  

 

Inicjatywa 3.1. 

Strategie szczegółowe na szczeblu sektorów i zdecentralizowane jednostki odpowiedzialne za 

cyberbezpieczeństwo. 

W celu stworzenia silniejszego zdecentralizowanego potencjału w obszarze 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji, dla każdego z kluczowych sektorów 

zostanie powołana odpowiednia jednostka sektorowa. Jednostki te będą miały swój udział w 

ocenie zagrożeń na szczeblu sektorów, monitorowaniu sytuacji, w ćwiczeniach związanych z 

zapewnianiem gotowości, budowie systemów bezpieczeństwa, dzieleniu się wiedzą, 

opracowywaniu instrukcji itp. Ponadto w 2018 r. strategie sektorowe zostaną opracowane dla 

każdego z kluczowych sektorów, jako kontynuacja strategii narodowej. 

● Inicjatywa 3.1a: Strategia cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji dla 

sektora energetyki 
● Inicjatywa 3.1b: Strategia cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji dla 

sektora opieki zdrowotnej 
● Inicjatywa 3.1c: Strategia cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji dla 

sektora transportu 
● Inicjatywa 3.1d: Strategia cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji dla 

sektora telekomunikacji 
● Inicjatywa 3.1e: Strategia cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji dla 

sektora finansów 
● Inicjatywa 3.1f: Strategia cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji dla 

sektora gospodarki morskiej 

  

Inicjatywa 3.2. Działania podejmowane wspólnie przez różne organy publiczne w celu 

wspierania cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji  w sektorach o kluczowym 

znaczeniu dla społeczeństwa. 

Powołana zostanie międzyresortowa grupa robocza składająca się z ekspertów z Centrum 

Cyberbezpieczeństwa, Agencji ds. Cyfryzacji i Duńskiej Służby Bezpieczeństwa i Wywiadu. 

W etapie przejściowym, poprzez opracowywanie wytycznych i wspólne inicjatywy, grupa 

robocza będzie pomagała kluczowym sektorom w opracowywaniu strategii sektorowych, 

tworzeniu zdecentralizowanych jednostek ds. cyberbezpieczeństwa i wymianie doświadczeń, 

jak również w przygotowywaniu wytycznych dla działań sektorów w zakresie 

opracowywania planów awaryjnych w obszarze bezpieczeństwa informacji. 
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Inicjatywa 3.3. Zarządzanie dostawcami usług informacyjno-komunikacyjnych 

W celu poprawy bezpieczeństwa systemów informacyjno-komunikacyjnych i bezpieczeństwa 

dostaw na rzecz organów rządowych kluczowych systemów informacyjno-komunikacyjnych, 

wprowadzone zostaną bardziej rygorystyczne wymogi dla wszystkich organów publicznych w 

odniesieniu do przyszłych zamówień dotyczące wymaganych środków bezpieczeństwa i 

zarządzania kluczowymi systemami informacyjno-komunikacyjnymi, oraz działań 

regulacyjnych organów publicznych skierowanych do dostawców z sektora prywatnego. 

 

Inicjatywa 3.4. Ściślejsza koordynacja na szczeblu krajowym 

Strategiczna koordynacja w obszarze cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji musi 

być umocniona. W tym celu ustanowiony zostanie krajowy komitet sterujący ds. 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji. Zadania komitetu sterującego obejmują 

ocenę wdrażania strategii cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji, uruchamianie 

dodatkowych inicjatyw, przeprowadzania analiz i regularne rozmowy dotyczące narodowej 

polityki Danii w sprawie bezpieczeństwa informacji. Forum Dialogu na rzecz Bezpieczeństwa 

Informacji (Dialogforum for informationssikkerhed) zostanie przekształcone w radę doradczą, 

w której znajdą się eksperci, których zadaniem będzie zapewnienie danych wejściowych na 

potrzeby wdrażania i oceny strategii cyberbezpieczeństwa i realizowanych w jej ramach 

inicjatyw. 

 

Inicjatywa 3.5. Wyższy poziom zaangażowania we współpracę międzynarodową 

Rząd umocni zaangażowanie Danii we współpracę międzynarodową poprzez oddelegowanie 

dwóch attaché ds. cyberbezpieczeństwa do Przedstawicielstwa Danii przy UE w Brukseli, 

którzy pomogą w ochronie duńskich interesów rozumianych w sposób przekrojowy. Rząd 

również zwiększy zatrudnienie w placówce duńskiego ambasadora ds. technologii w Dolinie 

Krzemowej, który zyska doradcę ds. cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji. 

Podobnie zostaną zintensyfikowane działania w ramach dyplomacji na rzecz 

cyberbezpieczeństwa, poprzez powołanie koordynatora ds. cyberbezpieczeństwa w 

Ministerstwie Spraw Zagranicznych Danii. Ponadto Dania weźmie udział w pracach Centrum 

Doskonałości ds. Współpracy w Dziedzinie Obrony przed Atakami Cybernetycznymi NATO 

w Tallinie i w działaniach Europejskiego Centrum ds. Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych w 

Helsinkach. Działania Danii w obszarze kontroli eksportu technologii monitorowania 

cyberprzestrzeni zostaną skonsolidowane, żeby wesprzeć duńskie przedsiębiorstwa w 

poruszaniu się w tym obszarze i zapobiegać szpiegowaniu Duńczyków przez wrogie strony 

trzecie wykorzystujące technologię opracowaną w Danii. 

  

Inicjatywa 3.6. Ocena aktualnego stanu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji 

Okresowe narodowe analizy sytuacji cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji są 

niezbędne w celu oszacowania, czy realizowane inicjatywy przynoszą pożądane rezultaty i 

uwzględniają zmiany scenariuszy zagrożeń. Okresowa narodowa analiza bada sytuację 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w Danii, zarówno w ogólnym jak i 
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dogłębnym ujęciu. Analitycy przyjrzą się zagrożeniom, czynnikom ryzyka, poziomowi 

ochrony, wdrożonym inicjatywom, organizacji i koordynacji, jak również powiązaniom 

pomiędzy sektorami. 

 

Inicjatywa 3.7. Zarys informacji, które należy chronić 

W celu ochrony informacji o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego i 

konsolidowania działań na rzecz oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji, 

zrealizowane zostaną inicjatywy ukierunkowane na uzyskanie niezbędnego zarysu informacji, 

które uznano za warte ochrony. Zarys ten będzie wykorzystany do określenia poszczególnych 

poziomów klasyfikacji i ochrony, zarówno szczególnie na szczeblu rządowym, jak również w 

ujęciu ogólnym w odniesieniu do znaczenia danych informacji dla społeczeństwa. 

  

Inicjatywa 3.8. Architektura bezpieczeństwa informacji 

W celu wsparcia organów publicznych w tworzeniu rozwiązań technologii informacyjno-

komunikacyjnej, które zwiększają ich możliwości zagwarantowania poufności, integralności, 

dostępności i odporności systemów, ustanowiona zostanie wspólna architektura 

bezpieczeństwa informacji w sektorze publicznym, obejmująca zasady, standardy, wspólne 

komponenty i wytyczne. 

 

Inicjatywa 3.9. Działania na szczeblu krajowym i międzynarodowym ukierunkowane na 

zapewnienie etycznego postępowania z danymi i ochronę danych osobowych. 

Rząd Danii umocni swoje działania związane z etycznym postępowaniem z danymi na 

szczeblu krajowym w odniesieniu do przetwarzana danych przez duńskie przedsiębiorstwa, 

jak również na szczeblu międzynarodowym. Na szczeblu krajowym, przygotowane zostaną 

informacje i wytyczne dotyczące zasad regulujących odpowiedzialność, prawo własności i 

inne prawa związane z  wykorzystywaniem danych w działalności gospodarczej. Ponadto 

została powołana grupa ekspertów składająca się z przedstawicieli duńskiego środowiska 

biznesowego. Zadaniem tego zespołu jest przygotowanie ogólnych rekomendacji w sprawie 

etycznego postępowania z danymi. 

Rząd również planuje wprowadzenie odrębnej strategii dotyczącej ochrony danych 

osobowych obywateli Danii. Na szczeblu międzynarodowym, Rząd wskaże etyczne 

postępowanie danych i ochronę danych jako kluczowe obszary działań duńskiego ambasadora 

ds. technologii w Dolinie Krzemowej, co stanowi kolejny krok na drodze do zacieśnienia 

dialogu z największymi międzynarodowymi firmami technologicznymi. 
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Załącznik 

Obowiązki i funkcje organów publicznych w zakresie ich działań na rzecz 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji. 

 

 

Działania na rzecz cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji są uszeregowane 

zgodnie z zasadą odpowiedzialności przypisanej poszczególnym sektorom. Oznacza to, że 

organ publiczny, na który nałożono pewne obowiązki w ramach realizacji codziennych zadań, 

przyjmuje również odpowiedzialność w przypadku wystąpienia poważnego incydentu. 

Dotyczy to gotowości w ramach codziennej działalności, podczas incydentu i prac 

związanych z usuwaniem skutków incydentu. 

  

Ogólne zasady dla narodowego systemu zarządzania kryzysowego w Danii. 

 

Zasada odpowiedzialności poszczególnych sektorów 

Organ publiczny, na który nałożono pewne obowiązki w ramach realizacji codziennych 

zadań, przyjmuje również odpowiedzialność w przypadku poważnego wypadku lub klęski 

żywiołowej. 

 

Zasada podobieństwa 

Procedury i zakres obowiązków, które mają zastosowanie podczas standardowej codziennej 

działalności będą również stosowane w systemie zarządzania kryzysowego w takim 

zakresie, w jakim jest to możliwe. 

 

Zasada subsydiarności  

Zadania w zakresie reagowania kryzysowego muszą w miarę możliwości być zarządzane 

na szczeblu lokalnym, jak najbliżej obywateli dotkniętych sytuacją kryzysową i na 

najniższym odpowiednim szczeblu organizacyjnym. 

  

Zasada współpracy  

Organy publiczne mają odrębną odpowiedzialność za współpracę z innymi organami i  

organizacjami oraz za koordynację ich działań w zakresie planowania reagowania 

kryzysowego i zarządzania kryzysowego. 

 

Zasada ostrożności 

W sytuacjach, gdzie informacje są niejasne lub niekompletne, poziom gotowości na 

wypadek sytuacji wyjątkowej powinien być zbyt wysoki, nie zbyt niski. Powinna być też 

zapewniona możliwość szybkiego obniżenia poziomu gotowości na wypadek sytuacji 

wyjątkowych w celu zapobiegania zbędnej utraty zasobów. 

 

 

Źródło: Narodowy plan reagowania kryzysowego, Wydanie 6., 2009 
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 Zasada odpowiedzialności poszczególnych sektorów 

 

Między innymi, zasada odpowiedzialności poszczególnych sektorów oznacza, że 

 

1. wszyscy ministrowie muszą zapewnić  odpowiednie reagowanie kryzysowe w 

obszarach leżących w ich gestii; 

 

2. odpowiedzialność poszczególnych sektorów obejmuje kluczowe funkcje i usługi 

wymagane prawem, pod względem politycznym lub administracyjnym; 

 

3. planowanie reagowania kryzysowego przez organy publiczne musi być oparte o 

stały i systematyczne proces oceny ryzyka, za które kadra zarządzająca ponosi pełną 

odpowiedzialność; 

 

4. organy publiczne muszą regularnie monitorować scenariusze ryzyka w podległych 

im sektorach. 

 

 

Źródło: Wyjaśnienia ws. odpowiedzialności sektorów dla ministerstw i agencji. Narodowy 

raport w sprawie słabych punktów. 

 

2. Zakres odpowiedzialności i funkcje związane z incydentami ważnymi z 

perspektywy cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji 

2.1. Incydenty wewnątrzsektorowe  

Podmiot (organ publiczny, przedsiębiorstwo, organizacja), który na co dzień odpowiada za 

daną usługę bądź funkcję, pełni nadal związane z tym obowiązki w przypadku incydentu 

cyberbezpieczeństwa. W związku z tym, podmiot ten musi zapewnić sobie wsparcie 

dostawców usług niezbędnych do działalności operacyjnej. Dany podmiot może również 

zwrócić się o pomoc do zdecentralizowanych jednostek ds. cyberbezpieczeństwa.  Podmiot 

odpowiada za zwrócenie się o rzeczoną pomoc i za wstępne zarządzanie incydentami. 

Ponadto w zależności od zasięgu incydentu, podmiot jest odpowiedzialny za zgłoszenie 

incydentu wszystkim właściwym organom i Duńskiemu Centrum Cyberbezpieczeństwa. W 

zakresie obowiązków podmiotu leży również komunikacja z podmiotami zewnętrznymi w 

związku z incydentem. 

2.2. Poważne incydenty dotykające wiele sektorów  

W związku z poważnymi incydentami cyberbezpieczeństwa, które dotykają kilka sektorów, 

działania podjąć może Narodowy Sztab Operacyjny (NOST), w którego skład wchodzą 

członkowie stali reprezentujący Policję, Duńską Służbę Bezpieczeństwa i Wywiadu, Duńską 

Służbę Wywiadu Obronnego/Centrum Cyberbezpieczeństwa). 

W takich sytuacjach zasada odpowiedzialności poszczególnych sektorów nadal obowiązuje, 

co oznacza, że organy publiczne odpowiedzialne za odpowiednie sektory muszą przedstawić 
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kompleksowy zarys zasięgu incydentu i przedłożyć raport do właściwych organów, w tym 

Centrum Cyberbezpieczeństwa (i do Narodowego Sztabu Operacyjnego, jeśli jednostka ta 

została powołana). Podobnie dotknięte skutkami incydentu organy publiczne, 

przedsiębiorstwa i organizacje odpowiadają za zarządzanie incydentem i jego skutkami. W 

zależności od zasięgu i charakteru incydentu, Centrum Cyberbezpieczeństwa może udzielić 

wsparcia podmiotom dotkniętych incydentem. Na przykład, Centrum Cyberbezpieczeństwa 

może przeprowadzić techniczne dochodzenie w sprawie cyberataku ukierunkowane na 

zatrzymanie danego incydentu, jak również wyjaśnienie kwestii metod ataku i słabych 

punktów, co pozwoli na lepsze zapobieganie takim sytuacjom. Dochodzenia te będą 

prowadzone w ścisłej współpracy z podmiotem, który był celem ataku. 

W odniesieniu do większości poważnych cyberataków, konieczne będzie przeprowadzenie 

zarówno ogólnego dochodzenia, jak również dochodzeń technicznych badających 

bezpieczeństwo systemów informacyjno-komunikacyjnych. W tym celu podjęta została ścisła 

współpraca pomiędzy policją (w tym Duńską Służbą Bezpieczeństwa i Wywiadu) a Centrum 

Cyberbezpieczeństwa. Współpraca ta obejmuje wspólny briefing w przypadku wystąpienia 

poważnych incydentów cybernetycznych, w tym ataków celowych. Podobnie wspólne 

działania operacyjne będą standardowo realizowane w związku z konkretnymi incydentami. 

  

2.3. Komunikacja 

Co do zasady, komunikacja z podmiotami zewnętrznymi w związku z incydentami o 

niewielkiej skali, które nie obejmują kilku sektorów będzie prowadzona przez organ 

publiczny odpowiedzialny za dany sektor. Komunikacja dotycząca cyberzagrożeń i raportu 

dot. aktualnej sytuacji, jak również inna komunikacja w sytuacjach kryzysowych w związku z 

incydentami cyberbezpieczeństwa leży w gestii Duńskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa 

współpracującego z organem publicznym odpowiedzialnym za dany sektor. 

Koordynacja komunikacji jest niezbędna w przypadku poważnych incydentów obejmujących 

kilka sektorów. Koordynacja ta leży w gestii Centralnego Sztabu Operacyjnego ds. 

Komunikacji (DCOK) pod auspicjami Narodowego Sztabu Operacyjnego (NOST). 

DCOK jest odpowiedzialny za zapewnienie szybkiego udostępnienia i koordynacji 

przekazywania informacji do publicznej wiadomości, w tym do mediów. Zadaniem DCOK 

jest również powołanie doraźnych jednostek, od których ogół społeczeństwa może otrzymać 

dalsze informacje dotyczące poszczególnych incydentów. 
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Wykres 1 

Duński system zarządzania kryzysowego 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Źródło: Zarządzanie kryzysowe w Danii, Duńska Agencja Zarządzania Kryzysowego, 2015 

 

 

2.4. Przywrócenie stanu pierwotnego po incydencie cyberbezpieczeństwa 

Zasadniczo podmiot (organ publiczny, przedsiębiorstwo, lub organizacja), który był celem 

ataku jest odpowiedzialny za przywrócenie działalności komercyjnej i działalności w zakresie 

systemów informacyjno-komunikacyjnych w oparciu o plan reagowania na incydenty. 

Odpowiednia jednostka może otrzymać wsparcie od podmiotów publicznych lub prywatnych 

działających w tym obszarze i potencjalnie od zdecentralizowanych jednostek ds. 

cyberbezpieczeństwa w poszczególnych sektorach. 

  

3. Regularna koordynacja 

Bieżące prace na rzecz cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji muszą być 

skoordynowane z działaniami odpowiednich organów publicznych przy czym niezbędna jest 

na tym polu wymiana wiedzy. W tym celu uruchomionych zostanie szereg inicjatyw 

ukierunkowanych na wsparcie działań sektorów, organów publicznych i przedsiębiorstw. 

Inicjatywy te zapewnią również ściślejszą koordynację na szczeblu krajowym w tym 

Rząd 

Komitet Bezpieczeństwa 

Urzędnicy wyższego szczebla 

Komitet Bezpieczeństwa 

Międzynarodowy Sztab Operacyjny Narodowy Sztab Operacyjny 

(Centralny Sztab Operacyjny ds. 

Komunikacji) 

Lokalny Sztab Operacyjny (12) 

Lokalna jednostka dowodzenia powołana w 

przypadku wystąpienia incydentu 
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obszarze, w szczególności w odniesieniu do działań prewencyjnych w zakresie 

bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

W strategii podkreślono wagę wymogu nałożonego na sektory o kluczowym znaczeniu dla 

społeczeństwa, który polega na ustanowieniu jednostki ds. cyberbezpieczeństwa i 

bezpieczeństwa informacji, której wkład będzie polegał na ocenie zagrożeń i słabych 

punktów, organizacji ćwiczeń w ramach reagowania kryzysowego, budowaniu 

bezpieczeństwa, rozpowszechnianiu wiedzy i wytycznych itp. 

  

Wykres 2 

Komitet sterujący ds. koordynacji oceny stopnia realizacji strategii cyberbezpieczeństwa i 

bezpieczeństwa informacji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organy rządowe, które dostarczają informacji, porad i wytycznych w kwestiach 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji 

 

Centrum Cyberbezpieczeństwa 

Centrum Cyberbezpieczeństwa jest krajowym organem odpowiedzialnym za 

bezpieczeństwo systemów informacyjno-komunikacyjnych. Centrum odpowiada za szereg 

działań o charakterze prewencyjnym lub działań łagodzących skutki incydentu, w tym za 

doradztwo. Infrastruktura i usługi w zakresie bezpieczeństwa Internetu świadczone przez 

Centrum Cyberbezpieczeństwa pomagają w wykrywaniu zaawansowanych cyberataków i 

ostrzegania przed mini organy publiczne i przedsiębiorstwa, które zarejestrują się w 

serwisie. Centrum Cyberbezpieczeństwa ostrzega odpowiednie organy publiczne i 

Finanse 

Ministerstwo Przemysłu, Przedsiębiorczości i 

Spraw Finansowych 

Telekomunikacja 

Ministerstwo Obrony 

Energetyka 

Ministerstwo Energii, 

Usług Użyteczności 

Publicznej i Klimatu 

Sekretariat 

Ministerstwo Finansów + Ministerstwo 

Obrony (przewodniczący), Ministerstwo 

Przemysłu, Przedsiębiorczości i Spraw 

Finansowych, Ministerstwo Sprawiedliwości 

Grupa robocza 

Agencja Cyfryzacji, Centrum 

Cyberbezpieczeństwa i Duńska Służba 

Bezpieczeństwa i Wywiadu 

Transport 

Ministerstwo Transportu, 

Budownictwa i Mieszkalnictwa 

Opieka Zdrowotna 

Ministerstwo Zdrowia 
Gospodarka morska 

Ministerstwo Finansów 
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przedsiębiorstwa o konkretnych cyberzagrożeniach. Centrum również sporządza raporty i 

oceny ryzyka obejmujące sytuację całego kraju i poszczególnych sektorów. 

 

Policja 

Zadania policji obejmują działania prewencyjne i dochodzenia w sprawach przestępstw 

związanych z systemami informatycznymi  i działania ukierunkowane na powstrzymanie 

takich przestępstw. Policja pełni również funkcję koordynatora w przypadku poważnych 

incydentów obejmujących wiele sektorów. 

  

Duńska Służba Bezpieczeństwa i Wywiadu 

Duńska Służba Bezpieczeństwa i Wywiadu jest krajowym organem strzegącym 

bezpieczeństwa narodowego i prowadzi działania doradcze i wspierające organy publiczne 

i przedsiębiorstwa prywatne w sprawach bezpieczeństwa, w tym w sprawach dotyczących 

czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie sieci, jak również zapewnia ochronę fizyczną. 

 

Agencja Cyfryzacji 

Agencja Cyfryzacji wspiera bezpieczeństwo informacji w sektorze publicznym i odpowiada 

za szereg działań informacyjnych skierowanych do obywateli. Agencja jest również 

odpowiedzialna za koordynację wdrożenia niniejszej strategii we współpracy z 

Ministerstwem Obrony. 

 

Duński Urząd ds. Przedsiębiorczości 

Duński Urząd ds. Przedsiębiorczości przygotowuje informacje, wytyczne i narzędzia 

służące do umocnienie działań środowiska biznesowego w zakresie bezpieczeństwa 

teleinformatycznego i odpowiedzialnego przetwarzania danych. 

  

 

 

 

W celu umocnienia strategicznej koordynacji i wdrożenia strategii, powołany zostanie 

krajowy komitet sterujący ds. cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w celu 

koordynowania prac w poszczególnych sektorach i powiązania ich z działaniami na szczeblu 

krajowym. 

Wymóg opracowania strategii sektorowych i powołania przypisanych im jednostek ds. 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji zapewni przekrojową koordynację w 

ramach poszczególnych sektorów, jak również działań  międzysektorowych i inicjatyw na 

szczeblu krajowym. Powołana zostanie grupa robocza, w skład której wejdą przedstawiciele 

Duńskiej Agencji Cyfryzacji, Centrum Cyberbezpieczeństwa i Duńskiej Służby 

Bezpieczeństwa i Wywiadu. Poprzez doradztwo i wspólne inicjatywy, grupa robocza udzieli 

wsparcia sektorom w zakresie utworzenia jednostek ds. cyberbezpieczeństwa i 

bezpieczeństwa informacji i przygotowania strategii sektorowych. 

 

4. Organy rządowe, których zakres odpowiedzialności w obszarze 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji obejmuje kilka sektorów 
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Zadania organów publicznych związane z cyberbezpieczeństwem będą realizowane z 

udziałem międzysektorowych organów rządowych pełniących funkcje koordynacyjne, które 

udzielą wsparcia, informacji, wytycznych i porad w tym obszarze. Organu publiczne muszą 

aktywnie zwracać się o pomoc, której potrzebują. 

4.1. Centrum Cyberbezpieczeństwa 

Centrum Cyberbezpieczeństwa zostało założone w 2012 r. w celu zapewnienia lepszej 

ochrony przez cyberatakami itp. Zgodnie z Ustawą o Służbie Wywiadu Obronnego, Duńska 

Służba Wywiadu Obronnego jest krajowym organem bezpieczeństwa systemów 

informacyjno-komunikacyjnych1, przy czym realizuje te zadania poprzez Duńskie Centrum 

Cyberbezpieczeństwa. 

W odniesieniu do aktywnych działań, Centrum Cyberbezpieczeństwa prowadzi doradztwo na 

temat cyberbezpieczeństwa dla organów rządowych, np. w związku z kupnem nowych 

systemów informacyjno-komunikacyjnych. Centrum publikuje też wytyczne dotyczące 

sposobów rozwiązywania problemów związanych z cyberbezpieczeństwem. Jednostka ds. 

oceny ryzyka działająca pod auspicjami Centrum Cyberbezpieczeństwa przygotowuje raporty 

i oceny ryzyka obejmujące cały kraj lub poszczególne sektory. 

 W odniesieniu do działań  obejmujących odpowiedź na zagrożenia, organy rządowe mogą 

wybrać opcję rejestracji w serwisie bezpieczeństwa infrastruktury i bezpieczeństwa w 

Internecie, przeznaczonym do stałego monitorowania komunikacji internetowej danego 

organu w celu stwierdzenia przypadków szkodliwego ruchu w sieci. W przypadku wykrycia 

potencjalnego cyberataku, organy rządowe mogą skontaktować się z centrum w celu 

uzyskania pomocy, np. w formie zespołu szybkiego reagowania. 

Zgodnie z decyzją Rządu, wszystkie organy rządowe muszą zgłaszać poważne incydenty 

bezpieczeństwa teleinformatycznego do Centrum Cyberbezpieczeństwa, żeby w serwisie 

bezpieczeństwa infrastruktury i bezpieczeństwa w Internecie dostępny był możliwie 

najpełniejszy zarys aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w duńskiej części Internetu. 

Centrum Cyberbezpieczeństwa regularnie wydaje raporty w sprawie sytuacji i oceny ryzyka. 

Raporty dotyczące sytuacji i oceny zagrożeń, których nie utajniono są dostępne na stronie 

Centrum Cyberbezpieczeństwa, www.cfcs.dk. Tajne oceny zagrożeń i ostrzeżenia   

konkretnych incydentach cyberbezpieczeństwa są przekazywane bezpośrednio do organów, 

które padły ofiarą ataku. 

Porozumienie w sprawie obrony na lata 2018-2023 znacznie umocni możliwości Centrum 

Cyberbezpieczeństwa w zakresie pomocy organom publicznym odpowiedzialnym za różne 

sektory. Umocnienie pozycji Centrum Cyberbezpieczeństwa obejmie wzmocnienie funkcji 

doradczej i prewencyjnej oraz działań ukierunkowanych na wykrywanie pojedynczych 

incydentów w kluczowych sektorach i wydawanie odnośnych ostrzeżeń. Dokonane to będzie 

poprzez utworzenie Krajowego Ośrodka Sytuacji Cyberbezpieczeństwa, działającego 

całodobowo. Zadaniem tego ośrodka będzie usprawnienie pozyskania informacji ze źródeł 

wywiadowczych, zgłoszonych danych i przygotowanie raportów dotyczących sytuacji w 

kraju w zakresie aktualnego stanu bezpieczeństwa kluczowych sieci cyfrowych. 
 

1 Duńska Służba Bezpieczeństwa i Wywiadu pełni rolę krajowego organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo 

teleinformatyczne w odniesieniu do zakresu odpowiedzialności Ministerstwa Sprawiedliwości. 
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4.2. Duńska Służba Bezpieczeństwa i Wywiadu 

Zgodnie z Ustawą o Duńskiej Służbie Bezpieczeństwa i Wywiadu, zadania tego organu 

obejmują działania prewencyjne i dochodzenia w sprawach zagrożeń  i czynów, które 

narażają lub mogą narazić na niebezpieczeństwo Danię jako niepodległy, demokratyczny i 

bezpieczny kraj, oraz czynności ukierunkowane na przeciwdziałanie im.  Obowiązki Duńskiej 

Służby Bezpieczeństwa i Wywiadu obejmują przestępstwa wyszczególnione w części 12 

(przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu narodowemu i niepodległości) i 13 (przestępstwa 

przeciwko Konstytucji Danii i organom władzy, terroryzm itp.). Obejmuje to przestępstwa, 

których celem są systemy informacyjno-komunikacyjne lub przestępstwa, których częścią jest 

wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Poprzez swoje działania, Duńska Służba Bezpieczeństwa i Wywiadu przyczynia się do 

identyfikacji wyżej wymienionych zagrożeń i reagowania na nie możliwie najszybciej i 

najskuteczniej. 

Ponadto w ramach uprawnień organu bezpieczeństwa narodowego, Duńska Służba 

Bezpieczeństwa i Wywiadu prowadzi działania doradcze w zakresie fizycznej ochrony 

informacji wrażliwych. Obejmuje to doradztwo w zakresie zarządzania  bezpieczeństwem w 

odniesieniu do pracowników, którzy mają fizyczny dostęp do informacji i systemów 

informacji, jak również przeprowadzania oceny bezpieczeństwa i wydawanie poświadczeń  

bezpieczeństwa. Na koniec, Duńska Służba Bezpieczeństwa i Wywiadu pełni rolę krajowego 

organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo teleinformatyczne w odniesieniu do zakresu 

odpowiedzialności Ministerstwa Sprawiedliwości. 

 

4.3. Policja 

Zgodnie z Ustawą o policji, zadania tego organu obejmują działania prewencyjne, 

prowadzenie dochodzeń w sprawie czynów zabronionych i powstrzymywanie działań  

przestępczych, w tym w sprawach przestępstw związanych z systemami informatycznymi. 

W celu konsolidacji działań w sprawach przestępstw związanych z systemami informacyjno-

komunikacyjnymi, Duńska Policja utworzyła Krajowe Centrum Cyberprzestępczości (NC3). 

Z wyjątkiem zadań realizowanych przez Duńską Służbę Bezpieczeństwa i Wywiadu, Centrum 

Cyberprzestępczości odpowiada za ogólny kierunek działań policji w zakresie przestępstw 

przeciwko systemom informacyjno-komunikacyjnym i przestępstwom, w których 

wykorzystano systemy informacyjno-komunikacyjne. 

Policja jest organem właściwym dla wszystkich czynów zabronionych podlegającym karze w 

Danii. Obejmuje to czyny popełnione poza Danią, jeżeli działania te naruszają niepodległość i 

bezpieczeństwo narodowe Danii, naruszają Konstytucję Danii lub zagrażają organom 

rządowym Danii, lub jeżeli zamierzony skutek czynów zabronionych ma wystąpić na 

terytorium Danii. 

Ponadto, zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym, obowiązkiem policji jest koordynacja 

działań w ramach reagowania kryzysowego w sytuacjach, w których skutkiem są poważne 

szkody, w tym takie, które wymagają ogłoszenia stanu pogotowia. 
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