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I - Przegląd obowiązków wynikających z KSC

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa- ma na celu zapewnienie
cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym, w tym niezakłóconego 
świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych, przez osiągnięcie 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych 
służących do świadczenia tych usług oraz zapewnienie obsługi incydentów 
(art. 3 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, uksc)
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Podmioty KSC

- dostawcy usług 
cyfrowych;

- operatorzy usług kluczowych,

- podmioty publiczne
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Nowe podmioty objęte KSC w przyszłości (po implementacji Dyrektywy NIS2)
Podmioty niezbędne (essential entities):
Energetyka  (Energia elektryczna, Centralne ogrzewanie i chłodzenie, Ropa, Gaz, Wodór) – rozszerzenie zakresu w 
stosunku do Dyrektywy NIS;
Zdrowie – rozszerzenie zakresu w stosunku do Dyrektywy NIS
Ścieki – rozszerzenie zakresu w stosunku do Dyrektywy NIS
Infrastruktura cyfrowa – rozszerzenie zakresu w stosunku do Dyrektywy NIS (dostawcy usług CDN, dostawcy usług 
zaufania czy dostawcy publicznych sieci oraz usług komunikacji elektronicznej)
Przestrzeń kosmiczna – rozszerzenie zakresu w stosunku do Dyrektywy NIS

Podmioty istotne (important entities):
Usługi pocztowe i kurierskie,
Gospodarowanie odpadami,
Produkcja (wyroby medyczne i wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, produkty komputerowe, elektroniczne i 
optyczne; sprzęt elektryczny; maszyny i wyposażenie; pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy; inny sprzęt 
transportowy)
Produkcja i dystrybucja chemikaliów,
Produkcja, przetwarzanie i dystrybucja żywności.
Dostawcy cyfrowi (+dostawcy platform usług sieci społecznościowych)
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Operatorzy usług kluczowych (art.  8-15 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa)
PO PIERWSZE: wdraża System Zarządzania Bezpieczeństwem w Systemie Informacyjnym (BSI) - co obejmuje SZBSI?
1) prowadzenie systematycznego szacowania ryzyka wystąpienia incydentu oraz zarządzanie tym ryzykiem;
2) wdrożenie odpowiednich i proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka środków technicznych i organizacyjnych, (…), w tym:
a) utrzymanie i bezpieczną eksploatację systemu informacyjnego,
b) bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, uwzględniające kontrolę dostępu,
c) bezpieczeństwo i ciągłość dostaw usług, od których zależy świadczenie usługi kluczowej,
d) wdrażanie, dokumentowanie i utrzymywanie planów działania umożliwiających ciągłe i niezakłócone świadczenie usługi 
kluczowej oraz zapewniających poufność, integralność, dostępność i autentyczność informacji,
e) objęcie systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej systemem monitorowania w trybie 
ciągłym;
3) zbieranie informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i podatnościach na incydenty;
4) zarządzanie incydentami;
5) stosowanie środków zapobiegających i ograniczających wpływ incydentów na bezpieczeństwo systemu informacyjnego, w tym:
a) stosowanie mechanizmów zapewniających poufność, integralność, dostępność i autentyczność danych przetwarzanych w 
systemie informacyjnym,
b) dbałość o aktualizację oprogramowania,
c) ochronę przed nieuprawnioną modyfikacją w systemie informacyjnym,
d) niezwłoczne podejmowanie działań po dostrzeżeniu podatności lub zagrożeń cyberbezpieczeństwa;
6) stosowanie środków łączności umożliwiających prawidłową i bezpieczną komunikację w ramach krajowego systemu 
cyberbezpieczeństwa.
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Operatorzy usług kluczowych (art.  8-15 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa)
PO DRUGIE:  wyznacza osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego 
systemu cyberbezpieczeństwa i przekazuje dane tej osoby do organu właściwego do spraw 
cyberbezpieczeństwa, właściwego CSIRT oraz aktualizuje informację o tych danych;

PO  TRZECIE: OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC UŻYTKOWNIKÓW - zapewnia użytkownikowi usługi 
kluczowej dostęp do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie 
skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami w zakresie związanym ze 
świadczoną usługą kluczową, w szczególności przez publikowanie informacji na ten temat na swojej 
stronie internetowej;
PO CZWARTE: OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC ORGANU: przekazuje organowi właściwemu do 
spraw cyberbezpieczeństwa dane dot. osoby do kontaktu i aktualizuje te dane, dane dotyczące 
operatora (tj. informacje określające, w których państwach członkowskich Unii Europejskiej podmiot 
został uznany za operatora usługi kluczowej i datę zakończenia świadczenia usługi kluczowej) oraz 
informacje o zawarciu umowy z podmiotem świadczącym usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, 
obejmującą danych kontaktowe tego podmiotu, zakres świadczonej usługi oraz informacje o 
rozwiązaniu umowy.
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Operatorzy usług kluczowych (art.  8-15 ustawy o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa)
PO PIĄTE: opracowuje, stosuje i aktualizuje dokumentację dotyczącą 
cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego oraz  jest obowiązany do 
ustanowienia nadzoru nad dokumentacją, zapewniającego:
1) dostępność dokumentów wyłącznie dla osób upoważnionych zgodnie z 
realizowanymi przez nie zadaniami;
2) ochronę dokumentów przed niewłaściwym użyciem lub utratą integralności;
3) oznaczanie kolejnych wersji dokumentów umożliwiające określenie zmian 
dokonanych w tych dokumentach.
Przechowuje dokumentację dotyczącą cyberbezpieczeństwa systemu 
informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej przez co 
najmniej 2 lata od dnia jej wycofania z użytkowania lub zakończenia świadczenia 
usługi kluczowej.
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Operatorzy usług kluczowych (art.  8-15 ustawy o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa)
PO SZÓSTE: realizuje obowiązki w zakresie obsługi incydentów:
- klasyfikuje incydent jako poważny na podstawie progów uznawania incydentu za 
poważny; 
- zgłasza incydent poważny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu 
jego wykrycia, do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lubCSIRT GOV, 
- współdziała podczas obsługi incydentu poważnego i incydentu krytycznego z 
właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, 
- oraz usuwa podatności.

PO SIÓDME: powołuje wewnętrzne struktury odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo
lub zawiera umowę z podmiotem świadczącym usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa.
PO ÓSME: zapewnia  przeprowadzenie, co najmniej raz na 2 lata, audytu bezpieczeństwa 
systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej,
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Dostawcy usług cyfrowych (tj. internetowe platformy handlowe, usługi przetwarzania w chmurze,  wyszukiwarki 
internetowe, art. 17-20)

PO PIERWSZE: podejmuje właściwe i proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne określone w 
rozporządzeniu wykonawczym 2018/151 w celu zarządzania ryzykiem, na jakie narażone są systemy 
informacyjne wykorzystywane do świadczenia usługi cyfrowej. Środki te zapewniają cyberbezpieczeństwo
odpowiednie do istniejącego ryzyka oraz uwzględniają:
1) bezpieczeństwo systemów informacyjnych i obiektów;
a) systematyczne zarządzanie sieciami i systemami informatycznymi, co oznacza mapowanie systemów 
informatycznych oraz ustanowienie zestawu odpowiednich polityk w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, w tym analiz ryzyka, zasobów ludzkich, bezpieczeństwa operacji, architektury 
bezpieczeństwa, zabezpieczenia danych i zarządzania cyklem życia systemu oraz, w stosownych przypadkach, 
szyfrowania i zarządzania nim;
b) bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, które oznacza dostępność zestawu środków mających na celu 
ochronę bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych dostawców usług cyfrowych przed szkodami z 
zastosowaniem całościowego podejścia do kwestii zagrożeń opartego na analizie ryzyka, które uwzględnia 
np. awarie systemu, błędy ludzkie, działania złośliwe bądź zjawiska naturalne;
c) bezpieczeństwo dostaw oznacza ustanowienie oraz utrzymywanie odpowiednich polityk w celu 
zagwarantowania dostępności oraz, w stosownych przypadkach, identyfikowalności krytycznych dostaw 
wykorzystywanych do świadczenia usług;
d) kontrole dostępu do sieci i systemów informatycznych, co oznacza dostępność zestawu środków, które 
mają zagwarantować, że dostęp fizyczny i dostęp logiczny do sieci i systemów informatycznych, w tym 
administracyjne bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, są uprawnione i ograniczone w oparciu o 
wymogi dotyczące prowadzenia działalności i bezpieczeństwa.



I - Przegląd obowiązków wynikających z KSC
Dostawcy usług cyfrowych (tj. internetowe platformy handlowe, usługi przetwarzania w chmurze,  
wyszukiwarki internetowe, art. 17-20)

2) postępowanie w przypadku obsługi incydentu;
b) procesy i polityki dotyczące zgłaszania incydentów oraz identyfikowania niedociągnięć i słabych punktów 
w jego systemach informatycznych;
a) utrzymywanie i testowanie procesów oraz procedur wykrywania w celu zapewnienia terminowej i 
odpowiedniej wiedzy na temat nietypowych zdarzeń;
b) procesy i polityki dotyczące zgłaszania incydentów oraz identyfikowania niedociągnięć i słabych punktów 
w jego systemach informatycznych;
c) reagowanie zgodnie z ustanowionymi procedurami oraz składanie sprawozdań z wyników 
przedsięwziętych środków;
d) ocenę powagi danego incydentu, dokumentowanie wiedzy uzyskanej z analizy incydentów oraz 
gromadzenie odpowiednich informacji, które mogą stanowić dowody i wspierać proces ciągłego 
doskonalenia.
3) zarządzanie ciągłością działania dostawcy w celu świadczenia usługi cyfrowej;
a) ustanowienie i stosowanie planów awaryjnych w oparciu o analizę wpływu na działalność w celu 
zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez dostawców usług cyfrowych, co jest oceniane i testowane w 
regularnych odstępach czasu, na przykład przez ćwiczenia;
b) zdolności w zakresie przywracania gotowości do pracy po katastrofie, które są oceniane i testowane w 
regularnych odstępach czasu, na przykład przez ćwiczenia.
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Dostawcy usług cyfrowych (tj. internetowe platformy handlowe, usługi przetwarzania w 
chmurze,  wyszukiwarki internetowe, art. 17-20)

4) monitorowanie, audyt i testowanie, obejmuje: obejmują ustanowienie i utrzymywanie polityk w 
zakresie:
a) przeprowadzania zaplanowanej sekwencji obserwacji lub pomiarów w celu dokonania oceny, czy 
sieci i systemy informatyczne działają zgodnie z zamierzeniem;
b) inspekcji i weryfikacji mających na celu sprawdzenie, czy stosuje się normę lub zbiór wytycznych, czy 
rejestry są dokładne, a także czy realizowane są cele w zakresie efektywności i skuteczności;
c) procesu mającego na celu ujawnienie wad mechanizmów bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych, które służą ochronie danych i utrzymaniu funkcjonalności zgodnie z zamierzeniem. 
Tego rodzaju proces obejmuje procesy techniczne i personel zaangażowany w przepływ operacji.

PO DRUGIE:  podejmuje środki zapobiegające i minimalizujące wpływ incydentów na usługę cyfrową 
w celu zapewnienia ciągłości świadczenia tej usługi.

PO TRZECIE: dostawca usługi cyfrowej, który nie posiada jednostki organizacyjnej w jednym z państw 
członkowskich Unii Europejskiej, ale oferuje usługi cyfrowe w Rzeczypospolitej Polskiej, wyznacza 
przedstawiciela posiadającego jednostkę organizacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile 
nie wyznaczył przedstawiciela posiadającego jednostkę organizacyjną w innym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej.



I - Przegląd obowiązków wynikających z KSC

Dostawcy usług cyfrowych (tj. internetowe platformy handlowe, 
usługi przetwarzania w chmurze,  wyszukiwarki internetowe, art. 
17-20)

PO CZWARTE: realizuje obowiązki w zakresie obsługi incydent:
- klasyfikuje incydent jako istotny na podstawie progów uznawania incydentu za 
istotny; 
- zgłasza incydent istotny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od 
momentu jego wykrycia, do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, 
- współdziała podczas obsługi incydentu istotnego i incydentu krytycznego z 
właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, 
- usuwa podatności,
- przekazuje operatorowi usługi kluczowej, który świadczy usługę kluczową za 
pośrednictwem tego dostawcy usługi cyfrowej, informacje dotyczące incydentu 
mającego wpływ na ciągłość świadczenia usługi kluczowej tego operatora.
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Obowiązki podmiotów publicznych (art. 21- 24)

PO PIERWSZE: wyznacza osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu 
cyberbezpieczeństwa;
PO DRUGIE: zapewnia zarządzanie incydentem w podmiocie publicznym i zgłasza incydent w podmiocie publicznym 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia, do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT 
GOV;
PO TRZECIE: obowiązek informacyjny - zapewnia osobom, na rzecz których zadanie publiczne jest realizowane, dostęp do 
wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania 
się przed tymi zagrożeniami, w szczególności przez publikowanie informacji w tym zakresie na swojej stronie internetowej.

KRI – rozporządzenie wykonawcze do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów publicznych:
§ 20 - Podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz 
utrzymuje i doskonali SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI, elementy:
1) regulacje wewnętrzne w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia;
2) aktualna inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania;
3) analizy ryzyka;
4) zarządzanie uprawnieniami;
5) szkolenia ;
6) zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub 
zakłóceniami,  bezpieczeństwa informacji;
7)  okresowy audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok



Kompetencje 
techniczne i  
nietechniczne
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OBSZARY: 
- KONTAKT. 
- UTRZYMANIE SZBI (w szczególności DOKUMENTACJA).
- USŁUGI Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWA,
- AUDYTY.

- KONTAKT => osoba odpowiedzialna za utrzymanie kontaktów z podmiotami KSC

- DOKUMENTACJA => 
Rozporządzenie dot. dokumentacji operatorów usług kluczowych: 
- dokumentacja dotycząca systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wytworzona zgodnie 
z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001;
- dokumentacja systemu zarządzania ciągłością działania usługi kluczowej wytworzona zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN ISO 22301;
KRI: wymagania dotyczące  Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji uważa się za 
spełnione, jeżeli system zarządzania bezpieczeństwem informacji został opracowany na podstawie 
Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001,
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- USŁUGI Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWA => 
- PODMIOT świadczący usługi: posiada, utrzymuje i aktualizuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniający 
wymagania Polskiej Normy PN-EN ISO/IEC 27001; dysponować personelem posiadającym umiejętności:
a) identyfikowania zagrożeń w odniesieniu do systemów informacyjnych operatora usługi kluczowej oraz proponowania 
rozwiązań ograniczających ryzyko wynikające z tych zagrożeń,
b) analizowania oprogramowania szkodliwego i określania jego wpływu na system informacyjny operatora usługi kluczowej,
c) wykrywania przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemu informacyjnego operatora usługi kluczowej, prowadzenia 
analizy powłamaniowej wraz z określeniem działań niezbędnych do przywrócenia sprawności systemu informacyjnego 
operatora usługi kluczowej,
d) zabezpieczania informacji potrzebnych do analizy powłamaniowej, pozwalających na określenie wpływu incydentu 

poważnego na świadczenie usługi kluczowej.

- AUDYTY:
Audyt może być przeprowadzony przez:
1) jednostkę oceniającą,
2) co najmniej dwóch audytorów posiadających:      
a) certyfikaty* wskazane w rozporządzeniu
b) co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, lub
c) co najmniej 2-letnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, posiadającą dyplom 
ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę 
organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia 
naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych.
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*Certyfikaty:

1. Certified Internal Auditor (CIA);
2. Certified Information System Auditor (CISA);
3. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy 
PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z 
przepisami ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku , w zakresie certyfikacji osób;
4. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany 
przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy o systemach oceny 
zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób;
5. Certified Information Security Manager (CISM);
6. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC);
7. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT);
8. Certified Information Systems Security Professional (CISSP);
9. Systems Security Certified Practitioner (SSCP);
10. Certified Reliability Professional;
11. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert
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Filozofia grupy norm ISO 27000
– działanie wg cyklu Deminga

Schemat Plan-Do-Check-Act, czyli „Zaplanuj – Wykonaj – Sprawdź – Popraw” –
źródło: Wikipedia
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- Raport PARP 2021: Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii 
koronawirusa. Raport zbiorczy z badania dotyczącego działań antyCOVIDowych w 
sektorach: Informatyka, Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo
-Rzeczywistość w obszarze edukacji =>raport dr Beaty Zbarachewicz, UKSW

- Możliwości nabywania wiedzy/podnoszenia kompetencji



Dziękuję za uwagę 


