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Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

CYBERPRZESTRZEŃ, CYBERBEZPIECZEŃSTWO I CYBERRYZYKO

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

odporność SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

na działania naruszające 

poufność, 

integralność, 

dostępność 

i autentyczność 

przetwarzanych danych lub związanych 

z nimi usług oferowanych 

przez te systemy

Integralność danych –
właściwość polegająca na 
zapewnieniu dokładności 
i kompletności

Poufność danych – właściwość 
polegająca na tym, że informacja nie 
jest udostępniana ani ujawniana 
nieautoryzowanym osobom, 
podmiotom lub procesom

Dostępność danych –
właściwość bycia dostępnym 
i użytecznym na żądanie 
autoryzowanego podmiotu

Autentyczność – właściwość 
polegającą na tym, że pochodzenie 
lub zawartość danych opisujących 
obiekt są takie, jak deklarowane



CYBERSPACE, CYBERSECURITY AND CYBER RISK

CYBERRYZYKO odniesione do aktywności organizacji w cyberprzestrzeni ryzyko strat materialnych i reputacyjnych
oraz odpowiedzialności prawnej wynikających z zakłócenia realizacji procesów biznesowych, które oddziaływuje
na dostępność, poufność i integralność danych oraz systemów i usług je wykorzystujących. 

Kradzież danych

Kradzież 
finansowa

Zawieszenie 
działania 

infrastruktury

Odmowa 
dostępu do 

serwisu

CYBERRYZYKO ryzyko związane z aktywami informacyjnymi i technologicznymi organizacji, oddziałujące negatywnie
na poufność, dostępność i integralność informacji lub systemów informatycznych  

Cebula, A Taxonomy…, 2014



RYNEK FINANSOWY W POLSCE – PERSPEKTYWA TECHNOLOGICZNA

Opracowanie własne

Bankowy

Usług płatniczych

Ubezpieczeniowy

Emerytalny

Kapitałowy
i towarowy

SKOK



Ustawy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo bankowe (PB)

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. 
o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej (UDU)

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. 
o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa (UKSC)

…

Wytyczne EBA EIOPA

Guidelines on information and 
communication technology security 
and governance EIOPA-BoS-20/600

Wytyczne EUNB w sprawie zarządzania 
ryzykiem związanym z technologiami 
i bezpieczeństwem ICT 
EBA/GL/2019/04

…

Rekomendacje i Wytyczne KNF, 
BION

Rekomendacja D dotycząca zarządzania 
obszarami technologii informacyjnej 
i bezpieczeństwa środowiska 
teleinformatycznego w bankach

Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami 
technologii informacyjnej i bezpieczeństwa 
środowiska teleinformatycznego 
w zakładach ubezpieczeń i zakładach 
reasekuracji (Wytyczne IT)

BION
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Spełnienie wymagań nadzorczych

Praktyka 
rynkowa, 

normy

Wytyczne 
IT

Akty 
prawne

Wytyczne mają na celu wskazanie 
podmiotom nadzorowanym oczekiwań 
nadzorczych dotyczących ostrożnego 
i stabilnego zarządzania obszarami 
technologii informacyjnej i bezpieczeństwa 
środowiska teleinformatycznego, 
w szczególności ryzykiem związanym 
z tymi obszarami.

Właściwe dla 
rynku/sektora ustawy

Dostarczenie wymagań 
dotyczących ustanowienia, 
wdrażania, utrzymania
i ciągłego doskonalenia systemu 
zarządzania bezpieczeństwem

Właściwe dla podmiotów 
rynku/sektora 
rozporządzenia 

Wytyczne
EBA, ESMA, EIOPA
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Strategia 
i organizacja IT 

i bezpieczeństwa IT

Rozwój środowiska IT

Zarządzanie 
bezpieczeństwem 

środowiska IT

Utrzymanie i eksploatacja 
środowiska IT

Rekomendacja D dotycząca zarządzania obszarami technologii
informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego
w bankach/Wytyczne IT



Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności KNF i UKNF w latach 2018 – 2019  
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Departament Cyberbezpieczeństwa UKNF

Zarządzeniem Przewodniczącego KNF z dnia 29 marca 2019 r. w strukturach
organizacyjnych UKNF z dniem 01 kwietnia 2019 r. wyodrębniony został Departament
Cyberbezpieczeństwa, do którego zadań należy:

• sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku finansowego w obszarze oraz
cyberbezpieczeństwa w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym,

• realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560 zwanej dalej: u.k.s.c.) (KNF – zgodnie
z u.k.s.c. jest organem właściwym do spraw cyberbezpieczeństwa dla sektora
bankowego i infrastruktury rynków finansowych),

• podejmowanie działań mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu
cyberbezpieczeństwa Urzędu KNF.



Komisja Nadzoru Finansowego będąc organem właściwym do spraw 
cyberbezpieczeństwa dla sektora bankowego i infrastruktury rynków finansowych, 
na podstawie art. 42 oraz 53-54 u.k.s.c. realizuje m.in. następujące działania:

• prowadzi działania analityczne w obszarze operatorów usług kluczowych, w tym 
uznaje podmioty za operatorów usługi kluczowej.

• prowadzi czynności inspekcyjne w podmiotach uznanych za operatorów usług 
kluczowych.

• podejmuje i realizuje szeroko pojętą współpracę m.in. z Ministrem właściwym 
ds. informatyzacji  oraz z zespołami CSIRT poziomu krajowego. 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH

Z USTAWY O KRAJOWYM SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Departament Cyberbezpieczeństwa UKNF
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Głównym celem działań Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa jest realizacja 
zadań określonych w art. 44 Ustawy k.s.c. obejmujących m.in.:

• przyjmowanie zgłoszeń o incydentach poważnych oraz wsparcie w obsłudze tych 
incydentów;

• wspieranie OUK w wykonywaniu obowiązków określonych w Ustawie;

• analizowanie incydentów poważnych, wyszukiwanie powiązań pomiędzy 
incydentami oraz opracowywanie wniosków z obsługi incydentu;

• współpracę z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV w zakresie 
koordynowania obsługi incydentów poważnych.

Zespół CSIRT KNF realizuje zadania Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa, 
we współpracy z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
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Departament Cyberbezpieczeństwa     
Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT)

Bieżące działania zespołu:

• Monitorowanie i wykrywanie stron o charakterze oszukańczym. Prowadzenie 
działań mających na celu ich zablokowanie lub ograniczenie dostępu.

• Wsparcie zespołu CSIRT NASK w prowadzeniu listy blokowanych stron 
Phishingowych.

• Monitorowanie i analiza rozwoju złośliwego oprogramowania atakującego 
aplikację bankowe. Współpraca w ramach grup badawczych zajmujących się 
analizą ww. oprogramowania.

• Działalność edukacyjna oraz prowadzenie szkoleń CEDUR.
• Publikacja ostrzeżeń w mediach społecznościowych w których opisywane są 

najpopularniejszy metody działania cyberprzestępców. 
• Koordynacja oraz wsparcie w obsłudze incydentów poważnych występujących 

u operatorów Usług Kluczowych.
• Śledzenie i monitorowanie działań cyberprzestępców w celu wcześniejszego 

rozpoznania technik oraz celów potencjalnego ataku.



• Publikacja analiz i raportów opisujących metody działania cyberprzestępców 
oraz złośliwego oprogramowania atakującego aplikację do bankowości 
internetowej.

• Wsparcie operatorów usług kluczowych w monitorowaniu i wykrywaniu 
podatności w ich infrastrukturze.

• Przygotowywanie i dystrybucja rekomendacji technicznych odnośnie działań 
mających na celu poprawę jakości bezpieczeństwa organizacji lub mitygację
zidentyfikowanych ryzyk.

• Bieżąca komunikacja i wymiana informacji odnośnie zidentyfikowanych zagrożeń 
w sektorze z zespołami CSIRT poziomu krajowego (CSIRT GOV, CSIRT MON, CSIRT 
NASK).

Bieżące działania zespołu:

Departament Cyberbezpieczeństwa     
Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT)



FINANCIAL MARKET IN POLAND – SUPERVISORY PERSPECTIVE

Opracowanie własne

w dniu 24 września 2020 roku Komisja Europejska  opublikowała projekt 
Rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności na zagrożenia cyfrowe 
(Digital Operational Resilience Act) – DORA 

PERSPEKTYWA

EUROPEJSKA

operacyjna odporność cyfrowa (digital operational resilience) oznacza zdolność firm do
budowania, zabezpieczenia oraz weryfikacji ich integralności operacyjnej z technologicznego
punktu widzenia, tak aby były odporne na wszelkiego rodzaju zagrożenia oraz zakłócenia
w odniesieniu do technologii informacyjno-komunikacyjnych.
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Rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności na zagrożenia cyfrowe 
(Digital Operational Resilience Act) – DORA 

Zarządzanie 
ryzykiem 

związanym z ICT

Incydenty 
związane z ICT –

Zarządzanie, 
klasyfikacja 
i zgłaszanie

Testowanie 
operacyjnej 
odporności 

cyfrowej

Zarządzanie 
ryzykiem ze 

strony 
zewnętrznych 

dostawców usług 
ICT

Ustalenia 
dotyczące 
wymiany 
informacji

Opracowanie własne
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