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PRZEDMOWA 
 

Włoski Plan Działania w Obszarze Cyberbezpieczeństwa z 2017 r. obejmuje wytyczne operacyjne 

i działania przewidziane do realizacji w związku z wdrożeniem Krajowych Ram Strategicznych 

Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni, zatwierdzonych przez włoskiego Premiera pełniącego rolę 

organu politycznego odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo narodowe. Plan działania z 2017 r. 

opiera się na doświadczeniach zebranych w latach 2014-2015 w ramach uprzednio obowiązującego 

Włoskiego Planu Działania w Obszarze Cyberbezpieczeństwa z 2013 r. wraz z poprawkami, na 

podstawie którego w dniu 14 lutego 2017 r. przyjęty został dekret Premiera obecnie regulujący 

kwestie związane z włoską architekturą cyberbezpieczeństwa. 

Plan ten jest również zgodny z zasadami przewidzianymi w rewizji dekretu Premiera z dnia 24 

stycznia 2013 r., w oparciu o które modyfikacjom uległy Krajowe Ramy Cyberbezpieczeństwa, 

obecnie regulowane dekretem Premiera z dnia 17 lutego2017 r. 

Wspomniana rewizja, wprowadzona przez organy współodpowiedzialne za Krajowe Ramy 

Cyberbezpieczeństwa, została w dużej mierze oparta na doświadczeniach zebranych w toku realizacji 

początkowych działań służących stworzeniu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, a także 

doświadczeniach i decyzjach partnerów i sojuszników. W wyniku tych działań możliwe było 

wskazanie koniecznych zmian w kontekście zastanych trudności i zaprojektowania systemu 

ułatwiającego podmiotom publicznym i prywatnym wniesienie wkładu w realizację nowego Planu 

działania. 



WPROWADZENIE 

 Włoski Plan Działania w Obszarze Cyberbezpieczeństwa z 2017 r. ma na celu wskazanie działań 
niezbędnych dla realizacji wytycznych wynikających z Krajowych  Ram Strategicznych Bezpieczeństwa 
w Cyberprzestrzeni. 
 Stanowiąc aktualizację Planu Działania z 2013 r., bieżący dokument służy podjęciu istotnego 
kroku w kierunku ustanowienia włoskiego systemu cyberbezpieczeństwa.  
 Plan określa jedenaście działań, wraz z odrębnymi celami dla każdego z nich i ramami 
czasowymi, zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 3.1c dekretu Premiera z dnia 17 lutego2017 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących ochrony cyberprzestrzeni i krajowego bezpieczeństwa 
informatycznego. 
 Plan ustanawia działania mające na celu odpowiednie wdrożenie Krajowych  Ram Strategicznych 
Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni, angażujące wszystkie zainteresowane podmioty działające w 
tym obszarze w sposób proaktywny i trwały.  
 Plan został zrewidowany przez ministrów spraw zagranicznych, spraw 
wewnętrznych/bezpieczeństwa narodowego, obrony, sprawiedliwości, gospodarki i finansów oraz 
rozwoju gospodarczego, a także przez delegatów z Włoskiej Agencji Cyfryzacji i Krajowego Zarządu 
ds. Cyberbezpieczeństwa (działającego w obrębie Biura Doradztwa Wojskowego Gabinetu Premiera  
do lutego 2017 r.). 
 

KRAJOWE RAMY STATEGICZNE BEZPIECZEŃSTWA 
CYBERPRZESTRZENI 

Wytyczne strategiczne 

1. Wzmacnianie krajowej infrastruktury krytycznej i potencjału obronnego innych podmiotów 
strategicznych. 

2. Zwiększenie potencjału technologicznego, operacyjnego i analitycznego podmiotów 
działających w cyberprzestrzeni. 

3. Promowanie współpracy publiczno-prywatnej. 
4. Promowanie kultury cyberbezpieczeństwa. 
5. Wspieranie współpracy międzynarodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa. 
6. Wzmacnianie możliwości przeciwdziałania przestępstwom w sieci internetowej. 

 
WŁOSKI PLAN DZIAŁANIA 

Działanie 1. Poprawa zasobu wiedzy, stopnia egzekwowania prawa i potencjału obronnego. 
Działanie 2. Wzmacnianie współpracy publiczno-prywatnej. 
Działanie 3. Promowanie kultury bezpieczeństwa informatycznego. Edukacja i szkolenia. 
Działanie 4. Współpraca międzynarodowa i ćwiczenia cybernetyczne. 
Działanie 5. Zapobieganie incydentom, reagowanie i działania naprawcze. 
Działanie 6. Aktualizacja przepisów prawa dotyczących cyberbezpieczeństwa i zarządzanie zgodnością 
na szczeblu międzynarodowym. 
Działanie 7. Protokoły bezpieczeństwa i zgodność ze standardami. 
Działanie 8. Wspieranie rozwoju przemysłowego i technologicznego. 
Działanie 9. Komunikacja strategiczna i operacyjna. 
Działanie 10. Zasoby. 
Działanie 11. Wdrażanie krajowego modelu zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni. 
 
Rewizja skupiła się przede wszystkim na następujących aspektach: 

• Działanie 5 (Zapobieganie incydentom, reagowanie i działania naprawcze), które wymaga 



wprowadzenia przepisów uzupełniających istniejące regulacje w sprawie CERT, stworzenia 
struktur wymaganych w świetle dyrektywy NIS (jednostka CSIRT, krajowy pojedynczy punkt 
kontaktowy, organy krajowe) oraz utworzenia efektywnych procedur koordynacyjnych 
obejmujących wszystkie obecne i przyszłe podmioty realizujące ramy cyberbezpieczeństwa 
(CERT, SCIRT, wywiad, egzekwowanie prawa, obrona, Włoska Agencja Cyfryzacji itd.). 
 

• Działanie 1 (Poprawa zasobu wiedzy, stopnia egzekwowania prawa i potencjał obronny), 
które po zaktualizowaniu w oparciu o doświadczenia zebrane w poprzednich dwóch latach 
będzie służyć zwiększeniu krajowego potencjału reagowania na zdarzenia w obszarze 
cyberbezpieczeństwa. 
 

 Aby ułatwić szybkie wdrożenie krajowych ram cyberbezpieczeństwa, wskazano szereg 
kluczowych zadań, które będą realizowane w sposób priorytetowy (zob. ramka poniżej). Zadania te 
wskazano w oparciu o rewizję uprzedniej strategii, dodatkowo uwzględniając zmiany, jakie zaszły na 
szczeblu krajowym i międzynarodowym. 
 

KLUCZOWE ZADANIA 
 

• Rewizja modelu zarządzania i zakresu obowiązków Krajowego Zarządu ds. 
Cyberbezpieczeństwa. 

• Uproszczenie procedury decyzyjnej w kwestiach zarządzania sytuacjami kryzysowymi w 
cyberprzestrzeni. 

• Uproszczenie krajowych ram cyberbezpieczeństwa poprzez likwidację/połączenie jednostek 

organizacyjnych. 

• Stopniowa unifikacja regulacji w sprawie CERT. 
• Ustanowienie krajowego ośrodka ewaluacji i certyfikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa. 
• Ustanowienie funduszu lub fundacji typu venture capital. 
• Ustanowienie Krajowego Ośrodka Badań i Rozwoju w Obszarze Cyberbezpieczeństwa. 
• Ustanowienie Krajowego Ośrodka Kryptograficznego. 

 
 



KLUCZOWE DZIAŁANIA W OBSZARZE 
CYBERBEZPIECZEŃSTWA WE 
WŁOSZECH 

Plan Działania wyszczególnia inicjatywy niezbędne dla stopniowej poprawy krajowego systemu 
informacyjnego i poziomów bezpieczeństwa sieci, wymaganych w świetle dekretu Premiera z dnia  
17lutego 2017 r. 

Pomimo wysiłków podejmowanych w latach 2014-2015 skuteczność działań na rzecz ochrony 
sieci i systemów pozostawia wiele do życzenia, a rozbieżności istnieją zarówno w ujęciu poziomym 
(pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi), jak i pionowym (w obrębie danej dziedziny). 

Informacje wrażliwe dotyczące bezpieczeństwa narodowego to nie tylko sprawa Rządu. Podmioty 
prywatne działające w strategicznych sektorach należy traktować jako kluczowe dobra. Należy je 
również uwzględnić w całościowym podejściu do kwestii narodowego cyberbezpieczeństwa, które 
przewiduje wdrożenie minimalnych wymogów bezpieczeństwa systemów o krytycznym znaczeniu dla 
kraju. 

Biorąc pod uwagę powyższe, wskazano kluczowe zadania mające ogromne znaczenie z uwagi na 
fakt, iż: 

• Wykorzystują kompetencje i zakres obowiązków wszystkich zainteresowanych podmiotów (z 
sektorów publicznego i prywatnego, środowisk badawczych i akademickich). 

• Nawiązują do najistotniejszych działań na rzecz skonsolidowanego, krajowego systemu 
obrony cybernetycznej, w tym wspólnej ochrony mienia (CERT); certyfikacji SW/HW; 
krytycznych funkcji; wymogów dzielenia się informacjami w przypadku istotnych zdarzeń 
cybernetycznych; itd. 

W ramach transpozycji przepisów Dyrektywy UE 2016/1148 w sprawie środków na rzecz  
wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium 
Unii (dyrektywa NIS) na grunt włoskiego prawa, Krajowe Ramy Cyberbezpieczeństwa z 2013 r. 
zostały zrewidowane i zoptymalizowane poprzez:  

• Uproszczenie procedur zarządzania w warunkach zwykłych i kryzysowych (zob. Działania 1, 
2, 5). 

• Reorganizację Krajowych Ram Cyberbezpieczeństwa (likwidacja NISP, przypisanie nowej roli 
Krajowemu Zarządowi ds. Cyberbezpieczeństwa/NSC itd.) (zob. Działanie 1). 

• Uproszczenie procesu decyzyjnego w sytuacjach kryzysowych w cyberprzestrzeni, mając na 
celu ułatwienie niezwłocznego i skutecznego reagowania i podejmowania działań 
naprawczych (zob. Działanie 5). 

 



NARODOWA STRATEGIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

 
EN PL 

Prime Minister Premier 

National digital agenda Narodowa agenda cyfrowa 

ENTERPRISES PRZEDSIĘBIORSTWA 

Agency for Digital Italy Włoska Agencja Cyfryzacji 

Ministry of Economic Development Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego 

National Center for Evaluation and Certification 
(HWand SW) 

Krajowy Ośrodek Ewaluacji i Certyfikacji (HWand 
SW) 

Art.7 bis Leg. Decree 30 Oct. 2015 n. 174 Art-7 bis Leg. Dekret z dn. 30.10.2015 r. nr 174 

CISR Inter-ministerial Committee for Security of 
the Republic 

CISR Międzyministerialna Komisja ds. 
Bezpieczeństwa 

Cybersecurity National Strategy Narodowa Strategia Cyberbezpieczeństwa 

Ministry of Defence Ministerstwo Obrony 

Ministry of Interior Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

CNAIPIC National Anti-Crime Computer Centre 
for the Protection of Critical Infrastructure 

Krajowy Ośrodek ds. Bezpieczeństwa Systemów 
Kontroli Infrastruktury Krytycznej CNAIPIC 

CIOC Joint Command for Cyber Operations Wspólne Kierownictwo Operacji 
Cybernetycznych 

Through the Security Intelligence Unit of the 
Defence General StaV 

Za pośrednictwem Jednostki Służb 
Wywiadowczych Generalnego Sztabu Obrony 

 
Szczególnie istotne będą następujące działania: 

• Przypisanie Dyrektorowi Generalnemu Wydziału Służb Wywiadowczych centralnej roli 
względem podmiotów współodpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo narodowe. 

• Likwidacja NISP i ustanowienie Krajowego Zarządu ds. Cyberbezpieczeństwa jako komórki 
Wydziału Służb Wywiadowczych. Zarząd będzie odpowiedzialny za zarządzanie w sytuacjach 
kryzysowych związanych z cyberbezpieczeństwem, podlegając zastępcy dyrektora Wydziału 
Służb Wywiadowczych. 

• Promowanie bliskiej interakcji pomiędzy krajowym organem CERT a administracją publiczną 
CERT dla zapewnienia wyższej koordynacji operacyjnej i zagwarantowania wspólnego 
potencjału wykrywania, ostrzegania i wstępnej oceny incydentów cybernetycznych (zob. 
Działania 5, 6, 7). 

• Ustanowienie krajowego ośrodka ewaluacji i certyfikacji w obrębie Ministerstwa Rozwoju 



Gospodarczego, odpowiedzialnej za kontrolę bezpieczeństwa i niezawodności technologii 
informacyjno-komunikacyjnych jako elementów infrastruktury krytycznej (zob. Działanie 7). 

• Zwiększenie i bardziej precyzyjne określenie liczby podmiotów funkcjonujących w obrębie 
sektorów istotnych dla bezpieczeństwa (operatorów kluczowych usług i dostawców usług 
cyfrowych), zobligowanych do zawiadamiania o poważnych incydentach cybernetycznych, a 
w stosownych przypadkach podlegających skutecznym i współmiernym karom (zob. 
Działania 2, 5, 6). 
 

 Uzyskanie realnej poprawy cyberbezpieczeństwa we Włoszech nie będzie możliwe bez pełnego 
zaangażowania podmiotów publicznych i prywatnych, dlatego też niniejszy Plan ma na celu 
zaangażowanie odpowiednich przedsiębiorstw prywatnych, uczelni i ośrodków badawczych (zob. 
Działanie 8). 
 

ZAKTUALIZOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA SYTUACJAMI 
KRYZYSOWYMI W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

 

 

 

EN PL 

Prime Minister Premier 

DIS Deputy General Director for Cyber Zastępca Dyrektora Generalnego DIS ds. 
Cybernetyki 

Ministry of Health Ministerstwo Zdrowia 

Ministry of Transport and Infrastructures Ministerstwo Transportu i Infrastruktury 

Fire Department Straż Pożarna 

Intelligence community, Military Advisor, MoFA, 
Interior, Justice, Defence, Finance, Ec. Dev., Civil 
Protection, AgID 

Służby Wywiadu, Doradca Wojskowy, 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo 
Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony, 
Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju 
Gospodarczego, Ministerstwo Ochrony Cywilnej, 
AgID 

Early Warning and Cyber Incident Response Unit Jednostka ds. Wczesnego Ostrzegania i 
Reagowania na Incydenty Cybernetyczne 

CIS Central Secretary Office (UCSe) Centralny Sekretariat CIS (UCSe) 

EU NIS Directive  Unijna dyrektywa NIS 



Organisations responsible for cyber events 
notification: 

Operators of Essential Services 

Digital Service Providers 

Organizacje odpowiedzialne za zgłaszanie 
zdarzeń cybernetycznych: 

Operatorzy kluczowych usług 

Dostawcy usług cyfrowych 

Cybersecurity Management Board Krajowy Zarząd ds. Cyberbezpieczeństwa 

 
 Inicjatywy podejmowane w obrębie sektora badań, przy ewentualnym wsparciu podmiotów 
prawnych (np. fundacji), mają na celu  (zob. Działania 2, 6, 7): 

• Wspieranie start-upów i innych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa (za 
pośrednictwem funduszy typu venture capital). 

•  Ustanowienie Krajowego Ośrodka Badań i Rozwoju w Obszarze Cyberbezpieczeństwa, 
odpowiedzialnego m.in. za analizę złośliwego oprogramowania, zarządzanie bezpieczeństwem, 
ochronę infrastruktury krytycznej, analizę zagrożeń itd. 

•  Ustanowienie Krajowego Ośrodka Kryptograficznego, odpowiedzialnego za tworzenie 
kodów/algorytmów i łańcuchów blokowych, a także ocenę kwestii związanych z 
bezpieczeństwem. 
 

Jeśli chodzi o sektor publiczny, kluczowe instytucje nakłaniane są do podejmowania 
systemowych, spójnych i szczegółowych działań interwencyjnych na rzecz poprawy 
cyberbezpieczeństwa narodowego. 

W szczególności nowo powstały Krajowy Zarząd ds. Cyberbezpieczeństwa, współtworzący człon 
włoskich ram cyberbezpieczeństwa, ma przyczynić się do uproszczenia modelu zarządzania poprzez 
skrócenie procesów decyzyjnych i racjonalizację procedur zarządzania w warunkach zwykłych i 
kryzysowych. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (a w szczególności Krajowy Ośrodek ds. Bezpieczeństwa 
Systemów Kontroli Infrastruktury Krytycznej CNAIPIC) odgrywa kluczową rolę w kontekście ochrony 
krytycznej infrastruktury informatycznej dzięki potencjałowi śledczemu i kryminalistycznemu. 

Równie istotne są działania podejmowane przez Włoską Agencję Cyfryzacji, która odpowiada za 
ustanowienie wytycznych w sprawie bezpieczeństwa informatycznego i zasad technicznych, a także 
za opracowanie standardów, monitorowanie jakości bezpieczeństwa sieci publicznych oraz 
programów administracji publicznej z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Ministerstwo Obrony wypracowało określone możliwości cybernetyczne, celem ochrony sieci na 
szczeblu krajowym i międzynarodowym/operacyjnym, które również stanowią istotne dobro w 
procesie ulepszeń wdrażanych przez  Krajowy Zarząd ds. Cyberbezpieczeństwa. 

Plan Działania ma również ułatwić Ministerstwu Obrony realizację następujących inicjatyw: 
• Ustanowienie Wspólnego Kierownictwa Operacji Cybernetycznych, odpowiedzialnego za 

ochronę sieci i systemów Ministerstwa Obrony oraz operacje cybernetyczne. 
• Ustanowienie wirtualnego poligonu cybernetycznego w Chiavari (region Genui) na terenie 

Szkoły TLC Włoskich Sił Zbrojnych. 
 Włoskie Służby Wywiadu i Ministerstwo Obrony przyjęły szczegółowy protokół w kwestii 

połączenia ich strategii i taktyk w obszarze cyberbezpieczeństwa, służący uproszczeniu procesu 
konsolidacji perspektywy Wspólnego Kierownictwa Operacji Cybernetycznych zgodnie z aktualnym 
stanowiskiem NATO. 

Plan Działania służy zabezpieczeniu dóbr narodowych z uwzględnieniem następujących 
priorytetów: 

• Poziom 1 — Bezpieczeństwo narodowe  [Służby Wywiadu, Ministerstwo Obrony, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo 
Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki i Finansów, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego]. 

• Poziom 2 — Narodowa Infrastruktura krytyczna [TLC, media, sektor finansowy, transport] i 
inne obszary administracji publicznej (np. Ministerstwo Zdrowia). 

• Poziom 3  —  Krajowe systemy produkcyjne i ludność. 



DZIAŁANIE 1 

POPRAWA ZASOBU WIEDZY, STOPNIA 
EGZEKWOWANIA PRAWA I POTENCJAŁU OBRONNEGO  

 

Narodowa ochrona cybernetyczna i bezpieczeństwo technologii informacyjno-
komunikacyjnych wymagają dogłębnej znajomości słabych punktów zarówno technologicznych, 
jak i ludzkich, a także zagrożeń, jakie mogą się z nimi wiązać. 

 
 

1.1 Analiza zagrożeń i 

słabych punktów 

a. Regularna ocena oraz ewaluacja 
zagrożeń cybernetycznych i słabych 
punktów. 

b. Monitorowanie innowacji 
technologicznych w obrębie systemów 
i platform technologii informacyjno-
komunikacyjnych użytkowanych w 
obszarach strategicznych i 
infrastruktury krytycznej, w celu 
przewidywania potencjalnych słabych 
punktów. 

c. Prowadzenie odpowiednich analiz we 
współpracy z operatorami kluczowych 
usług infrastruktury krytycznej za 
pośrednictwem dedykowanych 
platform instytucjonalnych. 

d. Współpraca z uczelniami i ośrodkami 
badawczymi, mająca na celu 
opracowanie nowych metod                            
i technologii wykrywania/analizy 
słabych punktów i zagrożeń. 

1.2 Rozpoznawanie zagrożeń 

cybernetycznych                                    

i zarządzanie wiedzą                            

o cyberprzestrzeni. 

a. Zwiększenie potencjału w zakresie 
gromadzenia, analizy                                             
i rozpowszechniania danych                             
o zagrożeniach cybernetycznych. 

b. Poprawa wykrywalności zagrożeń 
poprzez zwiększenie potencjału 
monitorowania i analizy ruchu. 

c. Wdrożenie procedur wczesnego 
ostrzegania. 

d. Wypracowanie zintegrowanych 
możliwości rozpoznawania zagrożeń 
(angażujących różne organizacje                         
i źródła). 



1.3 Przeciwdziałanie zagrożeniom 
cybernetycznym. 

a. Zwiększenie możliwości przypisywania 
odpowiedzialności. 

b. Wypracowanie spójnej świadomości 
sytuacyjnej w kwestii cyberprzestrzeni 
poprzez odpowiednią ocenę działań 
cybernetycznych, w celu pogłębienia 
wiedzy sytuacyjnej, eliminowania 
zagrożeń i podejmowania środków 
zaradczych. 

c. Ułatwienie przepływu informacji 
pomiędzy organami publicznymi                       
a sektorem prywatnym. 

d. Zwiększenie potencjału 
zintegrowanego reagowania na 
incydenty i przestępstwa 
cybernetyczne zgodnie z obecnymi 
protokołami oraz stymulowanie 
inicjatyw legislacyjnych na rzecz 
stworzenia zespołów interwencji 
technicznej udzielających niezbędnego 
wsparcia organom administracyjnym 
oraz operatorom kluczowych usług                   
i infrastruktury krytycznej w 
przypadku istotnych zdarzeń 
cybernetycznych (zob. także Działanie 
5.1c). 

1.4 Potencjał operacyjny                       

z zakresu obrony 

cyberprzestrzeni 

a. Wzmocnienie struktur obrony 
cyberprzestrzeni oraz zapewnienie 
długofalowej wydajności                                    
i efektywności zasobów. 

b. Ustanowienie struktur dowodzenia                   
i kontroli, umożliwiających planowanie 
i realizację skutecznych operacji 
wojskowych w cyberprzestrzeni. 

1.5 Zarządzanie incydentami 

cybernetycznymi: wnioski 

a. Opracowanie odpowiednich procedur 
i narzędzi służących przetwarzaniu 
wniosków i zarządzaniu incydentami 
cybernetycznymi (gromadzenie, 
analiza/ewaluacja i przekazywanie 
informacji) stosownie do potrzeb, 
pomiędzy organizacjami publicznymi i 
prywatnymi. 



DZIAŁANIE 2 

WZMACNIZNIE WSPÓŁPRACY PUBLICZNO-PRYWATNEJ 
 

 Należy rozszerzać współpracę pomiędzy zainteresowanymi podmiotami publicznymi, a 
także pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, z uwzględnieniem elementów 
infrastruktury krytycznej, które są zarządzane i obsługiwane przez organizacje prywatne. Z tego 
względu należy wzmacniać współpracę pomiędzy podmiotami na szczeblu krajowym i 
międzynarodowym. 

 
 

2.1 Integracja a. Wspieranie operacyjności istniejących 
modeli współpracy publiczno-
prywatnej umożliwiających 
wykrywanie zagrożeń, niwelowanie 
słabych punktów i koordynowanie 
reakcji na cyberataki. 

b. Wspieranie inicjatyw realizowanych 
przez fora instytucjonalne, grupy 
techniczne i właściwe organy, 
obejmujących elementy infrastruktury 
krytycznej i operatorów kluczowych 
usług, a także inne strategiczne 
podmioty w obszarze technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 

2.2 Narzędzia współpracy 
pomiędzy sektorem 
publicznym a 
prywatnym 

a. Przetwarzanie metod identyfikacji 
krytycznych systemów informacyjno-
komunikacyjnych. 

b. Poprawa przepływu informacji, także 
poprzez przyjęcie wspólnej 
taksonomii. 

c. Opracowanie synergii pomiędzy 
organami nadzorującymi 
infrastrukturę krytyczną, ministrami, 
organizacjami prywatnymi i krajami 
partnerskimi, w celu efektywnego 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
w cyberprzestrzeni. 

d. Ustanowienie konkretnych 
standardów ewaluacyjnych i 
opracowanie formatów komunikacji 
na potrzeby oceny słabych punktów w 
obrębie infrastruktury. 



2.3 Zaangażowanie podmiotów 
prywatnych w krajowe i 
międzynarodowe wydarzenia 
związane z cyberbezpieczeństwem 

a. Skonsolidowanie istniejącej 
komunikacji publiczno-prywatnej 
w ramach podejścia obejmującego 
ogół społeczeństwa. 

b. Wspieranie zaangażowania 
operatorów prywatnych w 
międzynarodowe działania z 
zakresu ochrony infrastruktury 
krytycznej. 

 



DZIAŁANIE 3 

PROMOWANIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA 
INFORMATYCZNEGO. EDUKACJA I SZKOLENIA 

 
 
 

Dotychczas edukacja i szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa były skierowane wyłącznie do 
ekspertów i operatorów działających w cyberprzestrzeni. Obecnie istnieje jednak potrzeba 
promowania kultury cyberbezpieczeństwa wśród obywateli, przedsiębiorstw i organów 
administracji publicznej. 

 

3.1 Opracowanie doktryny a.  Zachowanie zgodności z aktualnym 
międzynarodowym stanowiskiem 
strategicznym.  Opracowanie doktryn 
cyberbezpieczeństwa w oparciu o 
najlepsze praktyki. 

3.2 Świadomość w kwestii 
cyberbezpieczeństwa 

a. Organizowanie inicjatyw służących 
zwiększaniu świadomości wśród 
obywateli, studentów, 
przedsiębiorstw i organów 
administracji publicznej. 

3.3 Edukacja, szkolenia i 

ćwiczenia 

a. Udział w inicjatywach z zakresu 
cyberbezpieczeństwa, podejmowanych 
przez UE, NATO i inne organizacje 
międzynarodowe. 

b. Zwiększanie świadomości wśród 
decydentów w kwestii aktualnej 
sytuacji związanej z zagrożeniami dla 
cyberbezpieczeństwa. 

c. Organizacja ćwiczeń dla operatorów i 
zarządców w obszarze 
cyberbezpieczeństwa, a także dla 
kierownictwa systemów i sieci. 

d. Opracowanie, przetestowanie                          
i walidacja działań operacyjnych                     
w cyberprzestrzeni z wykorzystaniem 
narzędzi symulacyjnych, wspólnych 
ćwiczeń i szkoleń praktycznych. 
 
 

 

 



d. Skoncentrowanie potencjału 
szkoleniowego w obrębie edukacyjnych 
ośrodków doskonałości, skonsolidowanie 
istniejących ośrodków i wspieranie 
bezpośredniego zaangażowania 
organizacji prywatnych (z Włoch i 
zagranicy), krajów członkowskich UE i 
innych krajów partnerskich. 

e. Nawiązanie współpracy partnerskiej z 
uczelniami i ośrodkami badawczymi, 
mającej na celu uruchomienie 
ukierunkowanych szkoleń i kursów dla 
podmiotów administracji publicznej i 
personelu prywatnych przedsiębiorstw. 

f. Mapowanie krajowych ośrodków  
doskonałości działających w obszarze 
cyberbezpieczeństwa 

 



DZIAŁANIE 4 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I ĆWICZENIA 
CYBERNETYCZNE 

 
 
 

Zagrożenia cybernetyczne z definicji mają charakter międzynarodowy. Dla ich skutecznego 
przeciwdziałania konieczny jest wspólny poziom kompetencji i interoperacyjności. 

 
 

 

4.1 Wzmacnianie współpracy 

dwustronnej i wielostronnej 

a. Skonsolidowanie relacji z krajami 
członkowskimi UE i innymi krajami 
partnerskimi. 

b. Zmaksymalizowane integracji                        
i interoperacyjności w procesie 
planowania i realizacji operacji z 
zakresu cyberbezpieczeństwa poprzez 
podejmowanie wspólnych działań na 
szczeblu obronnym, 
interministerialnym, NATO, EU                          
i międzynarodowym. 

c. Udział w forach międzynarodowych 
umożliwiający monitorowanie rozwoju 
wydarzeń i utrzymanie właściwego 
poziomu krajowego. 

4.2 Ćwiczenia cybernetyczne a.  Organizacja regularnych krajowych 
ćwiczeń cybernetycznych (m.in. w 
ramach cyklu Cyber Italy) 
angażujących infrastrukturę krytyczną 
i operatorów kluczowych usług, a 
także inne strategiczne podmioty w 
obszarze technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 

 



 
  

b. Koordynowanie krajowych podmiotów 
publicznych i prywatnych biorących 
udział w ćwiczeniach zarówno 
wielostronnych (UE i NATO), jak i 
dwustronnych (np. we współpracy ze 
Stanami Zjednoczonymi.  

4.3 Projekty unijne i inne 

inicjatywy podejmowane 

przez organizacje 

międzynarodowe. 

a. Promowanie i ułatwianie dostępu do 
inicjatyw finansowych UE wśród 
operatorów publicznych i prywatnych. 

b. Zmaksymalizowane dostępu do 
unijnych źródeł finansowania. 

c. Udział w projektach finansowanych 
przez UE. 

d. Udział w projektach realizowanych 
przez NATO i inne organizacje 
międzynarodowe. 

 



DZIAŁANIE 5 

ZAPOBIEGANIE INCYDENTOM, REAGOWANIE                                
I DZIAŁANIA NAPRAWCZE  

 

 

 
Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT), jak wynika z 

przepisów Dyrektywy NIS, odpowiada za aktywne udzielanie wsparcia operatorom publicznym i 
prywatnym w przypadku cyberataków i zakłóceń. Podczas transpozycji przepisów Dyrektywy na 
grunt włoskiego prawa istniejące Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa 
Komputerowego (krajowa jednostka CERT i PA-CERT) połączą swoje narzędzia i procedury na rzecz 
skoordynowanego zarządzania incydentami cybernetycznymi. 

 

5.1 Zintegrowany potencjał a. Ustanowienie pojedynczego punktu 
kontaktowego i co najmniej jednego 
zespołu CSIRT o dużym potencjale 
reagowania na incydenty (zgodnie z 
Dyrektywą NIS). 

b. Ustanowienie co najmniej jednego 
krajowego organu nadzorującego 
wdrażanie Dyrektywy NIS. 

c. Wdrożenie ram prawnych odnośnie do 
CSIRT/CERT, SOC i zespołów interwencji 
technicznej (zob. także Działanie 1.3d). 

d. Dostosowanie potencjału istniejących 
podmiotów krajowych podejmujących 
działania na rzecz cyberbezpieczeństwa 
(tj. N-CERT, PA-CERT, DoD- CERT, 
Krajowy Ośrodek ds. Bezpieczeństwa 
Systemów Kontroli Infrastruktury 
Krytycznej, Służby Wywiadu) do 
wymogów Dyrektywy NIS. Określenie 
mechanizmów współpracy pomiędzy 
nimi. 

e. Opracowanie zautomatyzowanego i 
zestandaryzowanego 

modelu zarządzania incydentami 
cybernetycznymi z naciskiem na etapy 
wstępnej selekcji na miejscu zdarzenia 
(tzw. triage). 



 

 
f. Minimalizowanie konsekwencji 

incydentów cybernetycznych,                             
w szczególności tych incydentów, które 
skutkują utratą informacji i/lub 
zakłóceniami w obrębie systemów 
informatycznych.  

g. Ustanowienie proaktywnego podejścia 
do kwestii bezpieczeństwa 
informatycznego i stworzenie 
zintegrowanych baz danych na potrzeby 
wykrywania i reagowania na incydenty i 
włamania. 

h. Ustanowienie solidnego podejścia 
zapewniającego ciągłość działania i 
usuwanie skutków katastrof. 

Ustanowienie zespołów 
CERT 

a. Ustanowienie funkcji CERT zgodnie z 
dekretem transponującym przepisy 
Dyrektywy NIS na grunt włoskiego 
prawa. 

b. Poprawa skuteczności operacyjnej 
zespołów CERT, a w szczególności 
krajowych zespołów CERT względem 
podmiotów prawnych, w tym małych i 
średnich przedsiębiorstw, a także 
względem administracji publicznej. 

c. Ustanowienie skutecznych modeli 
wspierania lokalnych organów 
administracji publicznej. 

d. Wspieranie współpracy unijnej i 
międzynarodowej pomiędzy zespołami 
CERT poprzez aktywne uczestnictwo w 
sieci CSIRT (zgodnie z Dyrektywą NIS) 
oraz innych unijnych i 
międzynarodowych projektach 
technologicznych (zob. Działanie 4.3).  

Zamówienia publiczne a. Ustanowienie mechanizmów realizacji 
zamówień publicznych przez organy 
administracji publicznej, służących 
zapewnieniu cyberbezpieczeństwa. 

b. Wskazanie regulacji dotyczących 
zamówień publicznych i procedur na 
rzecz cyberbezpieczeństwa w obrębie 
łańcucha dostaw organów administracji 
publicznej. 

 



DZIAŁANIE 6 
AKTUALIZACJA PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH 
CYBERBEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIE ZGODNOŚCIĄ 
NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM 

Niezakłócony wzrost i postępy w opracowywaniu rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-
komunikacyjnych wymagają nieustannych aktualizacji i niezwłocznych zmian przepisów w celu 
zmaksymalizowania cyberbezpieczeństwa narodowego. 

 
 

6.1 Aktualizacja przepisów a. Przepływ najlepszych praktyk 
pomiędzy organami administracji 
publicznej i skoordynowanie ich 
możliwości prawnych w obszarze 
cyberbezpieczeństwa. 

b. Ocena bieżących przepisów 
dotyczących cyberbezpieczeństwa, 
wzięcie pod uwagę ostatnich zmian 
technologicznych i ewaluacja 
aktualizacji przepisów z 
uwzględnieniem najlepszych praktyk 
międzynarodowych. 

c. Dopracowanie krajowych przepisów 
prawnych dotyczących infrastruktury 
krytycznej, mając na uwadze sektory 
ujęte w Dyrektywie NIS. 

d. Harmonizacja zobowiązań krajowych 
dla operatorów publicznych i 
prywatnych oraz uproszczenie 
procedur zgłaszania incydentów w 
celu zmaksymalizowania skuteczności 
polityki cyberbezpieczeństwa. 

e. Promowanie inicjatyw na szczeblu 
unijnym w celu zharmonizowania 
zobowiązań prawnych oraz procesów 
wymienionych w Działaniu 6.1d. 

6.2 Krajowe ramy prawne a. Aktualizacja ram prawnych 
dotyczących cyberbezpieczeństwa z 
uwzględnieniem operacji 
cybernetycznych, zgodnie z przepisami 
unijnymi i prawem 
międzynarodowym. 

b. Wprowadzenie przepisów prawnych 
służących wdrożeniu narzędzi 
wykrywania i przeciwdziałania 
zagrożeniom cybernetycznym. 



 

6.3 Przypisywanie 
odpowiedzialności i nakładanie 
sankcji 

a.  Stworzenie ram prawnych i metod 
przypisywania odpowiedzialności za 
naruszenia bezpieczeństwa                            
(i nakładania odpowiednich sankcji) 
przez kierowników i użytkowników 
sieci.  

6.4 Dyrektywa (UE) 2016/1148 

Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 6 lipca 2016 r. w 

sprawie środków na rzecz  

wysokiego wspólnego 

poziomu bezpieczeństwa sieci 

i systemów informatycznych 

na terytorium Unii  

a. Promowanie dialogu z operatorami 
prywatnymi, ułatwiającego 
transpozycję przepisów Dyrektywy NIS 
na grunt włoskiego prawa. 

b. Ocena wpływu Dyrektywy NIS na 
krajową architekturę 
cyberbezpieczeństwa w celu 
powiązania jej z regulacjami 
krajowymi. 

c. Przeniesienie przepisów Dyrektywy 
NIS na grunt włoskiego prawa i 
ustanowienie przepisów 
wdrożeniowych służących powiązaniu 
nowych wymogów w sprawie 
infrastruktury krytycznej z istniejącymi 
wymogami. 

 



DZIAŁANIE 7 

PROTOKOŁY BEZPIECZEŃSTWA I ZGODNOŚĆ ZE 
STANDARDAMI 

Wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych wymaga zgodności ze 
standardami i protokołami krajowymi i międzynarodowymi. 

 
 

7.1 Standaryzacja i 

zgodność 

a. Aktualizacja ram krajowych w oparciu 
o międzynarodowe ratyfikowane 
standardy i najlepsze praktyki. 

b. Wskazanie i aktualizacja 
podstawowych środków 
bezpieczeństwa organów administracji 
publicznej, infrastruktury krytycznej i 
systemów informacyjnych.  

c. Przyjęcie standardów, najlepszych 
praktyk i minimalnych wymogów w 
celu wzmocnienia bezpieczeństwa 
sieci i systemów informacyjnych (w 
tym Działania 7.1a i 7.1b). 

d. Ustanowienie systemu walidacji i 
audytu dla organizacji 
odpowiedzialnych za wydawanie 
zaświadczeń cyfrowych i certyfikatów 
bezpieczeństwa informatycznego. 

7.2 Właściwe dokumenty a. Publikacja wytycznych, standardów, 
najlepszych praktyk i taksonomii w 
celu ułatwienia przepływów 
informacji. 

7.3 Aktualizacja programów 

zarządzania 

cyberbezpieczeństwem. 

a. Prowadzenie regularnych aktualizacji i 
rewizji ram cyberbezpieczeństwa (w 
tym reguł i procedur). 

 



 

7.4 Certyfikacja bezpieczeństwa 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

a. Zarządzanie Krajowymi Ramami 
Certyfikacji niesklasyfikowanych 
produktów i usług za pośrednictwem 
Organizacji Certyfikującej w Obszarze 
Bezpieczeństwa Informatycznego 
(Organismo di Certificazione 
Informatica OCSI).  

b. Aktualizowanie krajowego modelu 
certyfikacji bezpieczeństwa procesów 
realizowanych w obrębie systemów 
informacyjnych. 

c. Zwiększanie potencjału operacyjnego 
Ośrodka Ewaluacji (Centro Valutazione 
CE.VA) na potrzeby oceny technicznej 
produktów i systemów bazujących na 
technologiach informacyjno-
komunikacyjnych, wykorzystywanych 
przy przetwarzaniu poufnych danych. 

d. Udział w działaniach podejmowanych 
przez organizacje międzynarodowe 
zarządzające procedurami 
wzajemnego uznawania standardów 
certyfikacji. 

e. Zwiększenie kompetencji 
ewaluacyjnych DIS-UCSe (Wydział 
Służb Wywiadowczych - Centralny 
Urząd ds. Poufności) przy wydawaniu 
certyfikatów bezpieczeństwa i 
homologacji dla systemów bazujących 
na technologiach informacyjno-
komunikacyjnych, w tym procedur 
oceny informacji zastrzeżonych i 
niezastrzeżonych. 

7.5 Środki obrony 

cybernetycznej dla 

dostawców kluczowych 

usług i infrastruktury 

krytycznej. 

a. Regularne testowanie systemów 
ochrony (inspekcje techniczne i 
proceduralne). 

b. Ustanowienie niezależnego systemu 
kontroli (np. audyt zewnętrzny). 

 



DZIAŁANIE 8 

WSPIERANIE ROZWOJU PRZEMYSŁOWEGO I 
TECHNOLOGICZNEGO 

Bezpieczeństwo elementów sprzętowych i oprogramowania, szczególnie tych stosowanych 
przez operatorów infrastruktury krytycznej i krajowych operatorów strategicznych, jest uzależnione 
od środków bezpieczeństwa wdrażanych w obrębie całego łańcucha wartości. 

 

 

8.1 Współpraca w obszarze 

produkcji, innowacji i 

technologii 

a. Stymulowanie procesu tworzenia 
bezpiecznego i solidnego łańcucha 
dostaw komponentów technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, w 
oparciu o elastyczną i skuteczną 
ewaluację, walidację i certyfikację. 

b. Promowanie innowacji w obszarze 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych, również w oparciu o 
potencjalny pakiet zachęt, w celu 
stworzenia konkurencyjnej bazy 
przemysłowej na szczeblu krajowym i 
międzynarodowym oraz ułatwienia 
procesu tworzenia pionowego 
łańcucha dostaw przy założeniu 
„bezpieczeństwa od samego 
początku”.  

c. Usprawnienie programów współpracy 
dwustronnej i wielostronnej na rzecz 
poprawy krajowego rozwoju i badań 
na szczeblu unijnym i 
międzynarodowym. 

8.2 Krajowe laboratorium analiz 

porównawczych. 

a.  Ułatwienie stworzenia rządowego 
laboratorium porównawczych analiz 
systemów bazujących na 
technologiach informacyjno-
komunikacyjnych, wdrażanych przez 
organy administracji publicznej i 
operatorów infrastruktury krytycznej. 

 



DZIAŁANIE 9 

KOMUNIKACJA STRATEGICZNA 
 

Komunikacja dotycząca zaistniałych zdarzeń cybernetycznych i ich konsekwencji posiada 
wartość strategiczną. W razie konieczności zwiększenia świadomości publicznej zainteresowane 
podmioty publiczne i prywatne muszą dzielić się dokładnymi, prawidłowymi i przejrzystymi 
informacjami bez wszczynania niepotrzebnych alarmów czy zwiększania skutków ekonomicznych i 
społecznych. 

 
 

9.1 Komunikacja strategiczna 

i operacyjna 

a.   Zwiększenie potencjału koordynacji w 
kwestii świadomości sytuacyjnej, w 
celu zwiększenia wydajności 
komunikacji, ułatwienia reagowania i 
podejmowania działań naprawczych, 
oceny konieczności podania informacji 
do wiadomości publicznej i wskazania 
odpowiednich kanałów komunikacji. 

 



DZIAŁANIE 10 

ZASOBY 
 

Analiza kosztów związanych ze zdarzeniami cybernetycznymi stanowi przydatny punkt 
wyjściowy dla planowania finansowego i alokacji zasobów, ponieważ stopień istotności ryzyka jest 
proporcjonalny do prawdopodobieństwa wystąpienia i konsekwencji zdarzenia. Właściwa 
ewaluacja kosztów może wspierać działania interwencyjne podejmowane w odniesieniu do słabych 
punktów oraz przekierowanie inwestycji w obrębie zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. 

 
 

10.1 Planowanie finansowe a.  Wskazanie priorytetów i budżetu na 
potrzeby cyberbezpieczeństwa                           
i obrony cybernetycznej w obrębie 
infrastruktury krytycznej, a także 
kosztów związanych z wypracowaniem 
fundamentalnego potencjału pod 
względem zasobów fizycznych                          
i kapitału ludzkiego. 

10.2 Ewaluacja istotnych 

kosztów zdarzeń 

cybernetycznych 

a. Wskazanie odpowiednich wskaźników 
oceny ekonomicznych skutków 
zdarzeń cybernetycznych 
(wykrywanie, usuwanie skutków, 
uszczerbek dla reputacji, utrata 
klientów, konkurencyjność itd.). 

b. Analiza współzależności pomiędzy 
elementami infrastruktury krytycznej 
w celu dokładniejszej oceny 
ekonomicznych skutków zdarzeń 
cybernetycznych w przypadku „efektu 
domino”. 

c. Mapowanie incydentów                                    
i potencjalnych scenariuszy                              
z ekonomicznego punktu widzenia. 

10.3 Promowanie 

efektywnego 

modelu 

wydatkowania. 

a.    Wdrożenie efektywnych środków 
wydatkowania w obszarze obrony 
cyberprzestrzeni na szczeblu 
krajowym (podmioty publiczne                           
i prywatne) i międzynarodowym 
(programy współpracy). 

 



 

10.4 Kapitał ludzki a. Ułatwienie realizacji 
skoordynowanych na szczeblu 
instytucyjnym działań 
rekrutacyjnych ukierunkowanych 
na pozyskanie określonych 
zasobów w oparciu o najlepsze 
praktyki międzynarodowe. 

 



DZIAŁANIE 11 

WDRAŻANIE KRAJOWEGO MODELU ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM W CYBERPRZESTRZENI 

 
Ochrona autentyczności, integralności, poufności i dostępności danych —głównego celu 

cyberataków— stanowi kluczowe zadanie w przyjętym Planie. 
 
 

11 Metody a. Wdrożenie środków oceny ryzyka na 
szczeblu krajowym. 

b. Zidentyfikowanie oryginalnych i 
ustalonych metod zarządzania 
ryzykiem w cyberprzestrzeni na 
potrzeby kluczowych usług, 
infrastruktury krytycznej i innych 
krajowych podmiotów strategicznych. 

c. Zaangażowanie sektora badań i 
środowiska akademickiego w 
opracowywanie narzędzi zarządzania 
ryzykiem. 



 
 
 


