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Audyt w kontekście ustawy o krajowym

systemie cyberbezpieczeństwa



Zmiana podejścia do bezpieczeństwa - cyberbezpieczeństwa



• Artykuł 14: „Państwa członkowskie zapewniają, aby operatorzy usług kluczowych podejmowali odpowiednie i

proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne w celu zarządzania ryzykami, na jakie narażone są

wykorzystywane przez nich sieci i systemy informatyczne”

• Artykuł 15: „Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy miały uprawnienia i środki, pozwalające

wymagać od operatorów usług kluczowych przekazywania:

a) informacji niezbędnych do oceny bezpieczeństwa ich sieci i systemów informacyjnych, w tym dokumentów

dotyczących polityki w zakresie bezpieczeństwa;

b) dowodów skutecznej realizacji polityk w zakresie bezpieczeństwa, takich jak wyniki audytu bezpieczeństwa

przeprowadzonego przez właściwy organ lub wykwalifikowanego audytora oraz, w tym ostatnim przypadku,

udostępniania ich wyników – łącznie ze wspierającymi je dowodami – właściwemu organowi”.

Wybrane obowiązki w związku z audytem systemów informacyjnych:

Dyrektywa 2016/1148 (NIS) 
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jednostka oceniająca zgodność, 

przepisy dotyczące oceny 
zgodności i nadzoru rynku 

audytorzy w oparciu o 
wymagane kompetencje

sektorowy zespół ds. 
cyberbezpieczeństwa

audyt wewnętrzny 
bezpieczeństwa informacji –

ustawa o informatyzacji 

Audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego

w OUK zgodnie z ustawą o KSC (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560)

*Pierwszy audyt 1 rok po wydaniu decyzji, następne co 2 lata

Organy właściwe, w tym:
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Systemy informacyjne w ustawie KSC



Audyt bezpieczeństwa systemów informacyjnych - niezależny

przegląd i badanie dokumentacji systemów, działań i związanych z

nimi dokumentów. Audyty mają na celu podniesienie poziomu

bezpieczeństwa informacji, zapobieganie implementacji

nieprawidłowych projektów z zakresu bezpieczeństwa informacji

oraz optymalizację skuteczności zabezpieczeń i procesów

bezpieczeństwa.

Definicja audytu według ISACA 



 Dobre praktyki realizacji wymagań 

bezpieczeństwa systemów 

informacyjnych w sektorach 

przemysłowych /polityki, organizacja, 

techniczne/

 Dobre praktyki zarządzania ryzykiem

 Baza referencyjna standardów 

europejskich i światowych

 Macierz 

zagrożenia/podatności/zasoby 

 Metodologia audytu bezpieczeństwa 

systemu informacyjnego dla OUK 

/dobra praktyka/

 Orientacyjne wytyczne wraz z danymi 

wykorzystywanymi w audycie

Sposób realizacji wymagań
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Operator Usługi Kluczowej – harmonogram 

identyfikacji podmiotów, znaczenie dla audytu 

OW bada rynek, 
szukając 

potencjalnych OUK

OW wszczyna 
postępowanie 

administracyjne i zbiera 
informacje o podmiocie

OW sprawdza, czy 
podmiot spełnia 
wymogi z ustawy 
i rozporządzenia

OW wskazuje OUK 
(decyzją 

administracyjną)

OUK ma 3-12 m-cy na 
dostosowanie się do 

wymogów

OUK realizuje 
obowiązki wynikające 

z ustawy



ZARZĄDZANIE OCHRONA

OBRONAODPORNOŚĆ

Kontrola 
dostępu

Zarządzanie 
integralnością

Bezpieczna 
architektura

Bezpieczna 
eksploatacja

Bezpieczeństwo fizyczne 
i środowiskowe

Ciągłość dostaw 
usług

Plany ciągłości działania
Zarządzanie 
incydentem

„Threat intelligence”

Wewnętrzne 
struktury

Szacowanie 
ryzyka



Do 3 MIESIĘCY od wydania decyzji:

− Prowadzenie systematycznego szacowania ryzyka wystąpienia 
incydentu oraz zarządzanie tym ryzykiem – (OGÓLNA 
POLITYKA) mogą istnieć szczegółowe wymagania sektorowe 
wynikające z regulacji sektorowych!

− Ustanowienie wewnętrznej struktury cyberbezpieczeństwa lub 
podpisanie umowy z zewnętrznym podmiotem na tę usługę 
(ORGANIZACYJNE), rozporządzenie z 10.09.2019 r. (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1780)

− Wyznaczenie osoby do kontaktu z podmiotami krajowego 
systemu cyberbezpieczeństwa (ORGANIZACYJNE)

− Prowadzenie aktywności informacyjnej i edukacyjnej wobec 
użytkowników (strony internetowe itd.) (ORGANIZACYJNE)

Operator Usługi Kluczowej – obowiązki z zakresu 
zarządzania 



Do 6 MIESIĘCY od wydania decyzji:

− Wdrożenie odpowiednich i proporcjonalnych do oszacowanego 
ryzyka środków technicznych i organizacyjnych 
uwzględniających najnowszy stan wiedzy (TECHNICZNE)

• Bezpieczna eksploatacja systemu informacyjnego, w tym 
kontrola dostępu

• Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
• System monitorowania usługi kluczowej w trybie ciągłym

− Stosowanie środków zapobiegających i ograniczających wpływ 
incydentów na bezpieczeństwo systemów IT (TECHNICZNE, 
ORGANIZACYJNE)

• Bezpieczna architektura systemu
• Zarządzanie integralnością

Operator Usługi Kluczowej – obowiązki z zakresu ochrony 
systemów informacyjnych 



Do 6 MIESIĘCY od wydania decyzji:

− Wdrożenie odpowiednich i proporcjonalnych do 

oszacowanego ryzyka środków technicznych i 

organizacyjnych uwzględniających najnowszy stan wiedzy

(TECHNICZNE)

• Ciągłość dostaw usług (np. energia elektryczna)

• Plany ciągłości działania

− Stosowanie środków łączności umożliwiających prawidłową i 

bezpieczną komunikację w ramach krajowego systemu 

cyberbezpieczeństwa; (TECHNICZNE)

Operator Usługi Kluczowej – obowiązki z zakresu 
zarządzania ciągłością



Do 3 MIESIĘCY od wydania decyzji:

− Zarządzanie incydentami, przekazywanie informacji o incydentach 

do CSIRT, raportowanie incydentów poważnych 

(ORGANIZACYJNE)

Do 6 MIESIĘCY od wydania decyzji:
− „Threat Intelligence” i zarządzanie podatnościami 

(TECHNICZNE)

Operator Usługi Kluczowej – obowiązki na rzecz 
zapewnienia odporności systemów informacyjnych 



Do 6 MIESIĘCY od wydania decyzji:

− Opracowanie, stosowanie i aktualizowanie dokumentacji 

dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu IT, 

rozporządzenie z 16.10.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2080)

Operator Usługi Kluczowej – ogólny obowiązek sprawdzany 
podczas audytu 



Sektor energii – kwestie szczególne

1. Wymogi czasu rzeczywistego
a) uwzględnienie w klasyfikacji aktywów dostępności zasobu

b) bezpieczeństwo fizyczne jako ostateczna forma 

zabezpieczenia

c) środki łączności i bezpieczne protokoły telekomunikacyjne 

(LTE450!)

2. Efekty kaskadowe
a) identyfikacja węzłów krytycznych

b) szczególne znaczenie sieci elektroenergetycznych 

i gazociągów

3. Dotychczasowa i najnowsza technologia
a) Automatyczne monitorowanie i analizowanie zdarzeń

b) Analiza zagrożeń ze sfery „Internetu rzeczy”



Strona ME – www.gov.pl/energia 



Cyberbezpieczeństwo 
w sektorze energii

Zespół ds. 
Cyberbezpieczeństwa

Akty prawne

Operatorzy Usług 
Kluczowych

Raportowanie 
incydentówStandaryzacja

Raporty

Współpraca

Strona www „Cyberbezpieczeństwo w sektorze 

energii” – struktura strony

Strona ME – www.gov.pl/energia 



Dziękuję


