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Abstrakt
Zapewnienie przez państwo wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa wyrasta współcześnie
na jedno z najważniejszych wyzwań stojących
przed instytucjami państwowymi. W niniejszym raporcie wskazujemy cztery modele, za
pomocą których państwa mogą regulować ten
obszar. Dwa z nich, tzn. koordynacja i wymiana
informacji oraz certyfikacja usług, dostawców
i sprzętu, są systematycznie wdrażane zarówno
na poziomie unijnym, jak i krajowym. Kolejne
opisane modele, tzn. wspieranie analityki bezpieczeństwa oraz usprawnienie odpowiedzialno-
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ści odszkodowawczej za podatności i incydenty,
mogłyby wymagać zmian w obecnym podejściu do regulacji. Celem raportu jest wykazanie,
że modele już przyjęte przez Unię Europejską
i tym samym Polskę mogą być skutecznie uzupełniane przez elementy modeli regulacji pochodzących z państw anglosaskich opartych bardziej na
kształtowaniu ram odpowiedzialności i wykorzystaniu sił rynkowych, aniżeli drobiazgowym regulowaniu cyberprzestrzeni i tworzeniu nowych
instytucji państwowych.
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Synteza
Cyberbezpieczeństwo wymaga przemyślanej
regulacji, która uniknie prób centralnego sterowania rozwojem technologii oraz fetyszyzacji procedur w postaci teatru bezpieczeństwa.
Konieczne są znaczne nakłady na cyberbezpieczeństwo, również po stronie przedsiębiorców, ale państwo powinno być wstrzemięźliwe w dyktowaniu szczegółowych rozwiązań.
W naszym raporcie sugerujemy rozważenie
anglosaskiego podejścia do regulacji poprzez
usprawnienie odpowiedzialności odszkodowawczej za incydenty w cyberprzestrzeni.
W ten sposób zaprzęgnąć można siły rynkowe do odkrywania, jakie szczegółowe rozwiązania najefektywniej przyczynią się do
zwiększenia bezpieczeństwa.
Dzięki głośnym atakom na instytucje oraz
indywidualne osoby, w tym polityków, coraz mniej osób trzeba przekonywać, że cyberbezpieczeństwo jest jednym z największych wyzwań najbliższych lat. Gartner
przewiduje, że światowe wydatki na cyberbezpieczeństwo w 2021 roku osiągną ponad
150 miliardów dolarów, wzrastając o 12,4%
w porównaniu do roku 2020.
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Państwo i prawo mają ważną rolę do odegrania
w cyberbezpieczeństwie, ale powinny przy tym
wystrzegać się pozornie atrakcyjnej iluzji, że bezpieczeństwo można osiągnąć przez szczegółowe
wymogi prawne powiązane z wysokimi karami.
Zagrożenia w cyberprzestrzeni ewoluują w tak
szybkim tempie, że próby szczegółowego odgórnego planowania przyniosą więcej kosztów niż
korzyści.

wymiana informacji i certyfikacja
Wśród pozytywnych modeli regulacji, które są
już realizowane w Polsce i w UE, są działania
na rzecz koordynacji i wymiany informacji
o zagrożeniach, incydentach i metodach przeciwdziałania. Do wytwarzania i rozpowszechniania
wartościowej wiedzy przyczyni się też system
prawnie regulowanej certyfikacji dostawców,
usług i sprzętu. Rozwiązania te są ważne, gdyż
w cyberbezpieczeństwie atak jest łatwiejszy
niż obrona. Atakującemu wystarczy jedna luka
w skomplikowanym systemie składającym się
z ludzi, kodu i sprzętu. Żaden obrońca, nawet
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największe firmy technologiczne, nie są w sta- należytej staranności (bo standardy rynkowe są
nie samodzielnie wykryć wszystkich możliwych wciąż niewystarczające).
zagrożeń. Stąd też konieczność wymiany szczeEfektywna odpowiedzialność odszkodowawcza
gółowych informacji.
na zasadzie ryzyka, zamiast urzędników mogłaby
Jest jednak ryzyko, że co do zasady słuszne regu- uczynić „regulatorami” firmy ubezpieczeniowe,
lacje na rzecz tworzenia i wymiany wartościowej które miałyby silną motywację ekonomiczną
wiedzy zostaną „ozłocone” nieproporcjonalnymi do warunkowania wysokości składek ubezpieobowiązkami. Na przykład, nie jest oczywiste, czeniowych od stosowania rzeczywiście efekże rozszerzanie obowiązku posiadania specjali- tywnych metod zabezpieczenia – niezależnie od
stycznych wewnętrznych centrów operacyjnych tego, czy są one już standardem rynkowym, czy
na kolejne kategorie organizacji rzeczywiście nie. Konkurując między sobą i dbając o swoją
przyczyni się do bezpieczeństwa. Błędem byłoby rentowność, firmy ubezpieczeniowe musiałyby
również pochopne wprowadzenie obowiązku eksperymentować i ustawicznie analizować syposiadania certyfikatów bezpieczeństwa, na przy- tuację technologiczną.
kład przy zamówieniach publicznych. Przede
wszystkim wdrażać powinno się model zerowego „Administracyjna” alternatywa w postaci biurozaufania – promowany np. przez amerykańską kratycznego centralnego sterowania metodami
służbę NSA – w ramach którego systemy konfi- zabezpieczeń i karaniem za ich niestosowanie nie
guruje się, zakładając, że każde oprogramowa- jest adekwatna do współczesnej technologii. Stąd
nie lub połączenie sieciowe może być przejęte też pomysł na zaprzęgnięcie odpowiedzialności
przez „wroga”. W przypadku wielu technologii odszkodowawczej. Nie chodzi tutaj tylko o kweskuteczne wdrożenie zerowego zaufania może stie sprawiedliwego rozłożenia ciężaru ryzyka
oznaczać, że obowiązek certyfikacji niewiele pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami,
zwiększyłby bezpieczeństwo. A koszty takie- ale o wykorzystanie mechanizmu rynkowego
go obowiązku mogą być znaczne, szczególnie do odkrycia, jakie rozwiązania mogłyby istotnie
w postaci wyższych cen i zmniejszonego wyboru zmniejszyć ryzyko. Założeniem tego pomysłu
z perspektywy nabywcy.
jest, że przedsiębiorcy, w tym ubezpieczyciele, są
w stanie tę funkcję spełniać lepiej niż urzędnicy,
jednocześnie zachowując element silnej motywacji, np. w formie niższych składek ubezpieczeodpowiedzialność odszkodowawcza jako niowych, a nie kar finansowych, jak w modelu
biurokratycznym.
regulacja przez rynek
Powyższe nie oznacza, że odpowiedzialność prawna nie powinna być narzędziem regulacji dla
cyberbezpieczeństwa. W naszym raporcie argumentujemy za rozważeniem odpowiedzialności
odszkodowawczej jako potencjalnie lepszego
instrumentu niż odpowiedzialność karna lub
administracyjna (np. kary pieniężne nakładane
przez urzędy). Tak jak w przypadku „analogowych” produktów i usług, producenci technologii powinni być odpowiedzialni wobec swoich
klientów za szkody, gdyż to właśnie producentom
jest znacznie łatwiej szkodzie zapobiec. Obecnie
ciężar ryzyka i szkód ponoszą głównie klienci
(a szczególnie: konsumenci), gdyż odpowiedzialność jest iluzoryczna. Zbyt łatwo udowodnić, że
szkoda powstała w wyniku zdarzeń poza kontrolą danego przedsiębiorcy lub że dochował on
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etyczne hakowanie a prawo karne
Etyczne hakowanie to potoczne określenie analityki bezpieczeństwa dokonywanej przez firmy
i osoby, które mają interes w zabezpieczeniach
nie tylko swoich, ale też produktów dostarczanych
przez innych. W takie hakowanie zaangażowani
mogą być producenci oprogramowania „antywirusowego”, ale też firmy oferujące specjalistyczne
usługi bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw. Innym głośnym przykładem jest działający pro bono
w ramach Google zespół „Project Zero” (więcej na
str. 24), który wykrył między innymi szereg luk
bezpieczeństwa w systemach Apple. Korzyściami
dla samych etycznych hakerów może być budo-
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wanie renomy i ulepszanie własnych produktów •
zabezpieczających.
Biorąc pod uwagę względnie niskie koszty wejścia na ten rynek, jest to istotna szansa dla Polski.
Jednakże działalność taka, jak Google Project Zero
w Polsce niesie ze sobą ryzyko odpowiedzialności
karnej, mimo pozytywnej próby naprawienia
tej sytuacji w 2017 roku. Trudno oczekiwać, że
Polska branża analityki bezpieczeństwa będzie
się rozwijać w pełni swojego potencjału, gdy jeden z podstawowych rodzajów tej działalności
poza granicami naszego kraju, jest w Polsce co do
zasady przestępstwem, które może w pewnych
warunkach nie podlegać karze, ale nawet te warunki mogą być trudne do spełnienia.

•

•

•
•

rekomendacje
•

•

•

•

•

Regulacja cyberbezpieczeństwa powinna skupiać się na dynamicznym procesie, a nie na
osiągnięciu jakiegoś chwilowego stanu. Ze
względu na rozwój technologii, złoty standard
z wczoraj, dziś może być już przestarzały. Dlatego regulacje powinny wspierać ustawiczny
proces identyfikowania zagrożeń, ich oceny,
monitorowania i dostosowywania odpowiedzi
na te zagrożenia.
Kluczowe jest unikanie teatru bezpieczeństwa.
Regulując proces, łatwo popaść w fetyszyzację procedur, bez istotnego – a przynajmniej
proporcjonalnego do wysiłków – zwiększenia
poziomu bezpieczeństwa.
Regulacja może przyczyniać się do cyberbezpieczeństwa poprzez wspieranie wytwarzania i komunikowania informacji
o zagrożeniach, metodach ataków i przeciwdziałaniu nim.
Regulacje dotyczące koordynacji i wymiany
informacji w zakresie cyberbezpieczeństwa
na szczeblu zarówno krajowym, jak i unijnym
należy co do zasady ocenić pozytywnie.
Nie jest jednak oczywiste, czy państwowe
instytucje powołane do zbierania i przetwarzania informacji o zagrożeniach i incydentach byłyby w stanie zrobić właściwy użytek
z obowiązkowych zgłoszeń, jeśli liczba podmiotów lub sytuacji objętych takim obowiązkiem zostałaby znacznie zwiększona.
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W obliczu ograniczeń systemów obowiązkowych zgłoszeń, nie należy zapominać o roli
dobrowolnego – nawet publicznego – dzielenia się informacjami.
Certyfikacja dostawców, usług oraz sprzętu
pod kątem cyberbezpieczeństwa odpowiada
na problem asymetrycznego dostępu do informacji: użytkownikom technologii trudniej
jest ocenić ich poziom bezpieczeństwa.
Proponowane w Ustawie KSC 2.0 rozwiązania
mające na celu stworzenie ram dla krajowego
systemu certyfikacji, są zasadne.
Właściwe jest przyjęcie w KSC 2.0 zasady dobrowolności certyfikacji.
Warte rozważenia jest promowanie modelu
zerowego zaufania. Jeśli obowiązek certyfikacji będzie kiedyś rozważany, np. przy zakupie
usług lub produktów na potrzeby administracji publicznej, to jego zasadność i zakres powinny być skrupulatnie wyważone względem
kosztów i korzyści, szczególnie w kontekście
wdrożenia modelu zerowego zaufania.
Istotne jest wspieranie zewnętrznej analityki
bezpieczeństwa (security research), nawet
takiej, która odbywa się bez wcześniejszej
umowy pomiędzy badaczem i operatorem
badanego systemu.
Warto rozważyć uściślenie przepisów kodeksu
karnego, które tworzą ryzyko odpowiedzialności karnej za podejmowane w dobrej wierze
działania w tym zakresie.
Warto również rozważyć ustanowienie przez
instytucje państwowe w Polsce programów
bug bounty (z wynagrodzeniem) lub nieodpłatnego, ale publicznie uznawanego zgłaszania zagrożeń.
Regulacja może bezpośrednio zwiększyć koszty niepożądanych praktyk z perspektywy cyberbezpieczeństwa także dla tych, którzy nie
podejmują wystarczających działań, by zabezpieczyć siebie i tych, którzy na nich polegają
(np. konsumentów).
Ze względu na praktyczne i prawne trudności,
w modelu odpowiedzialności za incydenty
w cyberprzestrzeni na zasadzie winy, ciężar
ryzyka i szkód płynących z takich incydentów w praktyce spoczywa na tych, którzy są
w najgorszej pozycji do zapobiegania szko-

7

•

•

•

•

dom: na konsumentach i innych końcowych
użytkownikach.
Wobec powyższego, można rozważyć wprowadzenie zasady odpowiedzialności na zasadzie
ryzyka. W pewnym stopniu taką odpowiedzialność ustanowił art. 82 RODO, ale w praktyce trudne byłoby skuteczne pociągnięcie
dostawcy usług cyfrowych do odpowiedzialności na jego podstawie.
Warto podjąć dyskusję na temat silniejszego
modelu odpowiedzialności na zasadzie ryzyka,
gdzie przedsiębiorca posiadający dane konsumentów byłby odpowiedzialny za szkody
wynikłe z incydentu w cyberprzestrzeni niezależnie od winy – nawet niedbalstwa – tego
przedsiębiorcy i niezależnie od naruszenia
przez tego przedsiębiorcę przepisów prawa.
Regulacja cyberbezpieczeństwa w każdym
modelu rodzi dodatkowe koszty po stronie
przedsiębiorców. Jest to zjawisko naturalne,
ponieważ w każdym przypadku na przedsiębiorców nakładane są dodatkowe obowiązki
lub ryzyka. O ile wszystkie z dyskutowanych
modeli powinny być wdrażane, wybór konkretnych rozwiązań w ramach tych modeli uwzględniać musi wielkość tych kosztów
i „zwrot na inwestycji”. Taka ocena nie jest
przeprowadzana z odpowiednim rygorem
w procesie decyzyjnym UE i Polski.
Prawdopodobne jest, że usprawnienie odpowiedzialności odszkodowawczej za podatności
i incydenty oraz wykorzystanie zewnętrznej
analityki bezpieczeństwa niosłyby ze sobą
bardziej proporcjonalną relację obciążeń do
korzyści dla sektora prywatnego (szczególnie
przy większych obciążeniach), aniżeli np. nakładanie na przedsiębiorców obowiązku tworzenia wewnętrznych centrów operacyjnych
(tzw. SOC) do celów cyberbezpieczeństwa, co
ma miejsce w Unii Europejskiej.
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1. Wprowadzenie

Jak dużo cyberbezpieczeństwa
potrzebujemy?
Cyberbezpieczeństwo wyrasta obecnie na jedno
z najważniejszych wyzwań prawno-politycznych
XII wieku. Coraz szersze wykorzystanie rozwiązań opartych na nowych technologiach w codziennym życiu zwiększa wymagany standard
cyberbezpieczeństwa, którego niezachowanie
grozi paraliżem oraz brakiem ciągłości dostaw
dóbr podstawowych, takich jak chociażby prąd
elektryczny. Obecnie coraz więcej osób pracuje
zdalnie, a także korzysta z mediów społecznościowych oraz komunikatorów internetowych do
porozumiewania się z najbliższymi. To sprawia,
że uzyskanie dostępu do naszego komputera (czy
choćby jego wycinka, jak np. skrzynka mailowa)
może mieć katastrofalne skutki dla naszej prywatności, a w przypadku osób publicznych – dla
bezpieczeństwa państwa (widać to choćby na
przykładzie ataku hakerskiego na Szefa KPRM
Michała Dworczyka1).

w operatora rurociągu Colonial Pipeline, który
jest największym rurociągiem w USA, co doprowadziło do czasowego zaprzestania przesyłu
produktów naftowych. Nawet taka krótkotrwała
przerwa wywołała panikę wśród kupujących
i spowodowała wzrost cen ropy w południowo-wschodnich stanach USA2.

Jasnym jest zatem, że skuteczna ochrona przed
atakami w cyberprzestrzeni jest współcześnie
kluczowa zarówno dla bezpieczeństwa indywidualnego, jak i państwowego. W tym kontekście na poziomie UE coraz częściej wskazuje się
na konieczność budowania tzw. suwerenności
technologicznej (o czym w pisze WEI w raporcie
Europa na tropie suwerenności technologicznej.
Szanse i zagrożenia), która sprowadza się do zdobycia przez państwa członkowskie UE wysokiej
pozycji w zakresie infrastruktury sieciowej oraz
przetwarzania danych3. W praktyce ta koncepcja
Ponadto, wykorzystanie technologii takich, jak sprowadza się m.in. do spowodowania, żeby dane
sztuczna inteligencja (AI), Internet Rzeczy czy Europejczyków były co do zasady przetwarzane
sieć 5G jeszcze bardziej zwiększa poziom prze- na terytorium UE, gdzie ten proces może być kontwarzania naszych danych w kontekstach, któ- trolowany i w razie potrzeby regulowany. Innym
rych często nawet się nie domyślamy. Pomija- aspektem są zabezpieczenia tej infrastruktury
jąc aspekt indywidualny, cyberbezpieczeństwo przed atakami w cyberprzestrzeni, o których
ma fundamentalne znaczenie dla świadczenia piszemy w niniejszym raporcie.
podstawowych usług, takich jak przesył prądu,
gazu czy wody. Wszystkie te systemy opierają się Amerykańskie służby wywiadowcze oficjalnie
współcześnie na oprogramowaniu, które może ostrzegają, że Chiny, Iran, Rosja, a nawet Kostać się celem ataku w cyberprzestrzeni. Przykła- rea Północna mają zdolność do cyberataków,
dowo, niedawno atak hakerski został wymierzony które mogłyby co najmniej zakłócić działanie

1

2

3

https://www.rp.pl/Rzad-PiS/210609518-Hakerzy-zaatakowali-skrzynke-Dworczyka-Szef-KPRM-wydal-oswiad
czenie.html.
https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/atak-hakerski-na-colonial-pipeline-firma-zapalcila-5-mln-dolarow		
-okupu/92z0p7m.
https://wei.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/Raport-Suwerennosc-FINAL.pdf.
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kluczowej infrastruktury na poziomie lokalnym
w USA4. Brytyjskie władze, oprócz zagrożeń dla
infrastruktury, podkreślają ryzyko cyberszpiegostwa – co było szczególnie widoczne na przykładzie cyberataków dotyczących badań nad
szczepionkami przeciwko COVID-195. Jednakże
najbardziej dotkliwym rodzajem cyberataku jest
dziś prawdopodobnie ransomware, polegające
zwykle na zaszyfrowaniu istotnych danych na
komputerach ofiary, a jednocześnie wykradaniu tych danych. Ofiara otrzymuje „ofertę”, że
w zamian za płatność w jednej z kryptowalut
dane zostaną odszyfrowane i jednocześnie nie
zostaną upublicznione. Wśród najgłośniejszych
niedawnych ataków ransomware były akcje
z operatorem kluczowego rurociągu w USA oraz
z irlandzką służbą zdrowia6. Trudno jest oszacować dotkliwość cyberataków, które towarzyszyłyby otwartej wojnie z udziałem jednego
z cyber-potentatów – jak np. Rosja – ale bardzo
prawdopodobne, że osiągnęłyby one znacznie
większą skalę i poziom technicznego zaawansowania niż którykolwiek z dotychczasowych
publicznie znanych ataków. Dla Polski, która
musi brać pod uwagę ryzyko konfliktu z Rosją,
taki scenariusz jest szczególnie niepokojący.
Z drugiej jednak strony, od dłuższego czasu żyjemy ze świadomością ryzyk o ogromnej skali (takich jak atak bronią atomową czy nawet
pandemia wirusa) dużo bardziej zabójczego niż
COVID-19. Mając tę świadomość, podejmujemy
decyzje – kolektywnie i indywidualnie – że nie
jesteśmy gotowi ponieść wszelkich możliwych
kosztów, by ryzyka te zniwelować. Jest to szczególnie widoczne na poziomie naszych osobistych
wyborw i decyzji biznesowych. Co do zasady
nie ma w tym nic nieracjonalnego. Ostatecznie
w przypadku na przykład ataku bronią atomową
niewiele możemy zrobić. Sprawy mają się inaczej
jeśli chodzi zaś o cyberbezpieczeństwo – każdy
może stać się ofiarą np. ransomware w czasie pokoju,
4

5
6

7

a indywidualne środki zabezpieczające przed
tym ryzykiem są jednocześnie elementem obrony
kolektywnej, istotnym nawet w czasie wojny7.
Ekonomiczne bodźce są więc mocniejsze, ale
czy wystarczające dla zapewnienia optymalnego
poziomu cyberbezpieczeństwa?
Zwykle słusznie oczekujemy, że na pytanie
o optymalny poziom jakiegoś dobra w gospodarce
odpowie wolny rynek. Jednakże, żeby mechanizm rynkowy mógł zadziałać, konieczne jest
określenie zasad, co należy do kogo i co kto komu
jest winien. Problem cyberbezpieczeństwa jest
w dużej mierze problemem odpowiedzialności za
ryzyko i szkody. Odpowiedź rynku na ten problem
uwarunkowana jest zasadami odpowiedzialności.
Do określenia zasad odpowiedzialności kluczowa
jest odpowiedź na pytanie, jak dużo cyberbezpieczeństwa potrzebujemy, gdyż spektrum możliwych środków mających na celu zwiększenie
cyberbezpieczeństwa jest bardzo szerokie. Na
jednym biegunie tego spektrum jest ignorowanie
problemu, niestety dość powszechne w praktyce.
Na przeciwnym biegunie jest podejście maksymalistyczne, gdzie inne ważne cele zostałyby złożone
na ołtarzu cyberbezpieczeństwa.
Odpowiadając na pytanie, jak dużo cyberbezpieczeństwa potrzebujemy?, musimy uniknąć
myślenia magicznego. Czarodziejska różdżka
nie istnieje. Cyberbezpieczeństwo (i szerzej: bezpieczeństwo informacji) to trudny problem i nie
ma jednego, uniwersalnego rozwiązania. Gorzej:
nawet konsekwentne zaadaptowanie całej gamy
rozsądnych rozwiązań, na poziomie państwa,
przedsiębiorstw i każdego z nas, nie rozwiąże problemu cyberbezpieczeństwa całkowicie.
„Cyber-napastnikowi” może wystarczyć jedna
luka w skomplikowanym i ciągle zmieniającym
się systemie składającym się z kodu, sprzętu, ale
przede wszystkim – z ludzi (Hurwitz 2017).

Office of the US Director of National Intelligence, Annual Threat Assessment of the US Intelligence Communit,
(9 kwietnia 2021 r.), s. 8, 10, 15.
UK Cabinet Office, National Cyber Security Strategy 2016–2021: Progress Report, (jesień 2020 r.), s. 10.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-04/hackers-breached-colonial-pipeline-using-compromised		
-password; https://www.bbc.com/news/world-europe-57184977.
Przykładowo, w wielu krajach mobilizacja rezerwistów lub nawet przekazywanie rozkazów dla żołnierzy
z praktycznych powodów dokonywać musiałyby się przy wykorzystaniu prywatnych telefonów i np. SMS lub –
w lepszym wypadku – szyfrowanych aplikacji jak Signal lub WhatsApp. Zob. British Army adopts WhatsApp for
formal orders as coronavirus isolation kicks in, “The Register”, (18 marca 2020 r.), https://perma.cc/7RRU-AESB.
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Sukces w cyberbezpieczeństwie oznacza, że nic
złego się nie wydarzyło. Przez to, że polega on na
braku negatywnych zdarzeń, łatwo przychodzi
ignorowanie potencjalnych ryzyk. Dotychczas
taki sukces mógł być szczęśliwym trafem, ale m.in.
dzięki profesjonalizacji grup przestępczych specjalizujących się w ransomware, na takie szczęście
w przyszłości będzie można liczyć coraz mniej.
Obecnie należy zakładać, że każdy system może
być skutecznie zaatakowany8.
Naszym celem w tym tekście jest dyskusja o modelach regulacji na rzecz cyberbezpieczeństwa,
podkreślając ich zalety i ograniczenia oraz uwarunkowania, które mogą istotnie wpływać na to,
czy będą one skuteczne. Cztery modele, które
rozważamy poniżej, są komplementarne: powinny one stanowić elementy całościowej struktury
regulacji dla cyberbezpieczeństwa. Kluczowe jest
jednak, jakie szczegółowe rozwiązania przyjęte
będą w ramach tych modeli, by zapewnić regulacyjny „zwrot na inwestycji”, przy czym „inwestycją” są zarówno wydatki budżetowe, jak i koszty
dostosowania ponoszone bezpośrednio przez
przedsiębiorców i konsumentów. Nawet jeśli
przyjmiemy, że zagrożenia w cyberprzestrzeni
są problemem tak wielkim, że należy przeznaczyć na walkę z nimi znaczne środki publiczne
i prywatne – być może w większej skali niż dostosowanie do RODO – nie wynika z tego, że każde
obciążenie motywowane cyberbezpieczeństwem
jest proporcjonalne.
Nie przeprowadzamy tu szczegółowej analizy
obowiązujących lub proponowanych przepisów,
choć nawiązujemy do nich, rozważając poszczególne modele. Rekomendacje, które prezentujemy, mają głównie charakter zaproszenia do
dalszej dyskusji.
W tym raporcie skupimy się na modelach regulacji dla cyberbezpieczeństwa dotykających sektora
prywatnego. Nie będziemy poruszać tu kwestii
modernizacji i organizacji służb zbrojnych, służb
wywiadowczych i administracji publicznej.
Poniższa analiza opiera się na dwóch kluczowych
założeniach.
8

Po pierwsze, regulacja cyberbezpieczeństwa
powinna skupiać się na dynamicznym procesie,
a nie na osiągnięciu jakiegoś chwilowego stanu.
Ze względu na rozwój technologii, złoty standard z wczoraj, dziś może być już przestarzały.
Dlatego regulacje powinny wspierać ustawiczny
proces identyfikowania zagrożeń, ich oceny, monitorowania i dostosowywania odpowiedzi na te
zagrożenia.
Drugie założenie wiąże się blisko z pierwszym:
kluczowe jest unikanie teatru bezpieczeństwa.
Regulując proces, łatwo popaść w fetyszyzację
procedur, bez istotnego – a przynajmniej proporcjonalnego do wysiłków – zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Zamiast bezpieczeństwa
uzyskuje się w ten sposób teatr bezpieczeństwa.
Co gorsza, nawet rozsądne procedury – jak np.
wymuszanie wysokiej jakości haseł – ale których
znaczenie nie jest doceniane przez docelowych
użytkowników – są w praktyce obchodzone (np.
hasła na karteczkach przyklejonych do biurowego monitora) i efekt może być gorszy niż gdyby
procedura nie istniała (Theofanos 2020). Przeciwdziałanie temu nie jest łatwe, ale powinno
być nierozłącznym elementem procesu oceny
skutków regulacji na etapie ich projektowania
i cyklicznej oceny po wejściu w życie. Czasami
warto skupić się na mniejszej liczbie prostych
reguł, które będą miały większą szansę być stosowane (Epstein 1997).
Raport składa się z trzech części. W części pierwszej, czyli we wprowadzeniu przedstawiamy
szerszy kontekst dla regulacji w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz ogólny zarys regulacji
w tym zakresie w Polsce i w UE. W części drugiej analizujemy cztery komplementarne wobec
siebie modele regulacji cyberbezpieczeństwa
oparte na: (1) koordynacji i wymianie informacji,
(2) certyfikacji dostawców, usług oraz sprzętu,
(3) wspieraniu analityki bezpieczeństwa (security
research) oraz (4) odpowiedzialności prawnej za
podatności i incydenty. W części trzeciej krótko
podsumowujemy nasze rozważania, formułując
jednocześnie szereg rekomendacji w zakresie
regulacji cyberbezpieczeństwa w Polsce.

Zob. National Security Agency, NSA Issues Guidance on Zero Trust Security Model, (25 lutego 2021 r.), https://perma.
cc/XY56-SE6X.
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W Polsce kluczowym aktem prawnym, który reguluje kwestię koordynacji i wymiany informacji w zakresie cyberbezpieczeństwa jest Ustawa
KSC9. Ustawa ta wdraża do polskiego systemu
prawnego tzw. Dyrektywę NIS10, która jest pierwszym aktem prawa UE w zakresie cyberbezpieczeństwa, wprowadzającym międzysektorowe
regulacje. Dyrektywa NIS zobowiązuje państwa
członkowskie do zagwarantowania pewnego minimalnego poziomu ochrony przed zagrożeniami
w cyberprzestrzeni poprzez określenie instytucji, które powinny powstać w każdym państwie
członkowskim, zakresu współpracy na poziomie europejskim oraz minimalnych zobowiązań
w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji.
Ustawa definiuje cyberbezpieczeństwo jako „od9
10

11

porność systemów informacyjnych na działania
naruszające poufność, integralność, dostępność
i autentyczność przetwarzanych danych lub
związanych z nimi usług oferowanych przez
te systemy”11. Pomimo że definicja ustawowa
cyberbezpieczeństwa jest stosunkowo szeroka,
to regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa zarówno w Polsce, jak i na poziomie UE skupiają
się głównie na kształtowaniu zasad koordynacji
i wymiany informacji zarówno między organami
krajowymi współtworzącymi system cyberbezpieczeństwa, jak i państwami członkowskimi. Polski
system cyberbezpieczeństwa oparty jest niemalże
w całości na implementacji przepisów unijnych,
przez co nacisk położony jest na te same kwestie,
które będą przedmiotem dalszej analizy.

Ustawa z 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369 ze zm.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego
wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.Urz. UE L 194, s. 1).
Art. 2 pkt 4 Ustawy KSC. Definicja ta jest oparta na definicji „bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych”, która
w myśl art. 4 pkt 2 dyrektywy NIS „oznacza odporność sieci i systemów informatycznych, przy danym poziomie 		
zaufania, na wszelkie działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność lub poufność przechowywanych, 		
lub przekazywanych, lub przetwarzanych danych, lub związanych z nimi usług oferowanych, lub dostępnych poprzez 		
te sieci i systemy informatyczne”.
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2. Modele regulacji
cyberbezpieczeństwa
2.1. Koordynacja i wymiana informacji
Wiedza o zagrożeniach w cyberprzestrzeni jest
kluczowa zarówno dla obrony własnych systemów, jak i dla wspierania obrony innych. Wiele różnych podmiotów publicznych i prywatnych posiada i ustawicznie odkrywa nowe małe
skrawki tej wiedzy, ale wciąż kuleją mechanizmy
agregowania, analizowania i przekładania jej na
konkretne działania.

Oczywiście, w pewnym stopniu innego rodzaju
wiedzy potrzebują producenci systemów operacyjnych, a innego administratorzy IT przedsiębiorstw, które z tych systemów korzystają.
Nie jest to jednak tak proste, jak stwierdzenie,
że producenci muszą znać techniczne szczegóły
podatności, a użytkownicy tylko wiedzieć, kiedy
zaktualizować oprogramowanie. Przykładowo,
czasami zabezpieczenie danego systemu wymaga
Niemożliwe jest zapewnienie, że oprogramo- innych działań niż zwykła aktualizacja, szczególwanie nie będzie zawierać podatności na atak nie jeśli aktualizacja byłaby trudna (np. specjali(Thompson 1984). Nic więc dziwnego, że wiele styczne oprogramowanie wymaga starej wersji
takich podatności jest ustawicznie odkrywanych. systemu operacyjnego). Te inne działania mogą
Przykładowo, tylko dla najnowszej wersji systemu z kolei wymagać bardziej szczegółowej wiedzy
Windows, w 2020 r. baza CVE zarejestrowała 807 o zagrożeniu. Ważna jest więc szeroka dostępność
podatności, w tym 285 o „wysokim” poziomie do technicznych informacji o zagrożeniach.
ryzyka i 76 o poziomie „krytycznym”12. Skoro ustawicznie pojawiają się nowe podatności i rodzaje Pozornie atrakcyjne może być organizowanie
ataków – nie można więc liczyć na jednorazową wymiany szczegółowych informacji techniczinwestycję w zabezpieczenia i spocząć po niej nych w zamkniętych forach organizowanych
na laurach. Żeby jednak wiedzieć, w jaki sposób oddolnie przez przedsiębiorców lub koordynodostosowywać własne zabezpieczenia do zmie- wanych przez instytucje państwowe. Jednakże
niających się warunków, konieczna jest wiedza, korzyści, jakie mogłyby płynąć z ograniczenia
jakie są to warunki.
dostępu, są wątpliwe. Wśród najlepiej zmotywowanych do uzyskiwania informacji o atakach
Producenci oprogramowania nie są w stanie i podatnościach są potencjalni atakujący chcący
wykryć i naprawić wszystkich podatności, zanim skopiować skuteczne metody i w praktyce okazostaną one wykorzystane przez napastników. Co zuje się, że są oni w stanie do takich informacji
gorsza, więcej publicznie ogłoszonych podatności dotrzeć bardzo szybko, nawet zanim zostaną
jest wykrywanych przez inne osoby niż przez upublicznione. Przeciwnym i godnym pochwaproducentów danego oprogramowania (Jo 2019). ły przykładem były reakcje na atak SUNBURST
Jeśli ktoś wykryje podatność, może mieć silną mo- („SolarWinds”) ze strony m.in. FireEye, Solartywację ekonomiczną do sprzedania informacji na Winds, Malwarebytes i Microsoft, które to firmy
„czarnym” – lub przynajmniej „szarym” – rynku, nie tylko niezwłocznie publicznie poinformowały
zamiast poinformować o niej producenta, nawet o tym, że oni lub ich klienci zostali skutecznie
jeśli ma on program bug bounty, gdyż programy zaatakowani, ale w bardzo szczegółowy sposób
takie są zwykle mniej intratne dla wykrywającego zaprezentowały wyniki wewnętrznych analiz bez(Perlroth 2021; ale zob. 2.3 poniżej).
pieczeństwa13. To podejście umożliwiło szybkie

12
13

Na podstawie CVE Details, https://www.cvedetails.com, (dane pobrane 18 czerwca 2021 r.).
https://perma.cc/M6AU-ME4T; https://perma.cc/F9EC-GKVR; https://perma.cc/Q6D8-LEKV; https://perma.cc/		
HF7R-2RDJ; https://perma.cc/8CAC-BB3T; https://perma.cc/M6EG-6C2U.
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rozpowszechnienie wartościowych informacji mowaniu, a dzieje się to, gdyż użytkownicy nie
bez konieczności uruchamiania skomplikowa- dokonują aktualizacji.
nych mechanizmów przekazywania informacji
poprzez zamknięte kanały.
Postawa wymienionych firm jest również godna
pochwały z tego powodu, że nierzadko instynktowną reakcją zaatakowanej organizacji jest próba uniknięcia upublicznienia faktu ataku. Może
to być podyktowane chęcią zniwelowania ryzyka
odpowiedzialności odszkodowawczej, ochrony
reputacji firmy, wartości jej akcji na giełdzie lub
czysto ludzkiej obawy o ryzyko dla kariery ze
strony menedżerów i innych osób odpowiedzialnych. Dlatego też istotne jest, by przepisy prawa
nie zwiększały bodźców ekonomicznych do unikania publicznego i szczegółowego informowania
o atakach przez ich ofiary. Wartym rozważenia
może być wręcz wprost ograniczanie odpowiedzialności administracyjnej lub odszkodowawczej
w zamian za upublicznianie takich informacji,
lub zakaz (prekluzja) używania tych informacji
jako dowodów w postępowaniach przeciwko
podmiotom przekazującym do wiadomości publicznej informacje o ataku.
Problem niedoboru i braku wymiany informacji
jest istotny, ale nie jest to problem jedyny. Nawet
gdyby ta bolączka cyberbezpieczeństwa została
w dużej mierze rozwiązana, nie byłoby to całkowitym rozwiązaniem problemu bezpieczeństwa.
Po części ma to przyczynę w naturze problemu
zabezpieczenia oprogramowania: w praktyce
zawsze jakieś podatności można znaleźć i takie
odkrycie może być dokonane przez „złośliwych”
graczy, zainteresowanych przestępnym wykorzystaniem podatności. Usprawnienie koordynacji
i wymiany informacji może się przyczynić do
szybszego wykrywania nowych ataków, ale nie
jest w stanie im zapobiec. Nawet doskonała wiedza o podatnościach nie gwarantuje, że będzie
ona przełożona na działania zapobiegawcze. Przykładowo, wiele ataków ransomware skutecznie
wykorzystuje dobrze udokumentowane i dawno
naprawione podatności w popularnym oprogra-
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Obecne regulacje w Polsce i w UE
W kontekście koordynacji i wymiany informacji
kluczowe znaczenie ma pojęcie incydentu, przez
które rozumie się „każde zdarzenie, które ma lub
może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo”14. W Ustawie KSC kładzie się szczególny
nacisk na ochronę przed incydentami poważnymi,
tzn. takimi, które zagrażają poważnemu obniżeniu jakości lub przerwania ciągłości świadczenia
usług kluczowych. Wykaz usług kluczowych jest
stosunkowo szerokim katalogiem zawierającym
różnego rodzaju usługi dotyczące wydobywania
kopalin, energii elektrycznej, ciepła, ropy naftowej, gazu, dostaw i usług dla sektora energii,
substancji promieniotwórczych, transportu lotniczego, kolejowego, wodnego oraz drogowego,
bankowości i infrastruktury rynków finansowych,
ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę pitną i jej
dystrybucji oraz infrastruktury cyfrowej15.
W rozdziałach 2 i 3 Ustawa KSC definiuje bardziej
szczegółowo, kogo należy uważać za operatora
usługi kluczowej oraz nakłada na te podmioty
szereg dodatkowych obowiązków. W rozdziale 4
zdefiniowane zostały obowiązki dostawców usług
cyfrowych, czyli podmiotów świadczących usługi
cyfrowe (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców
i małych przedsiębiorców). Załącznik nr 2 do
ustawy wyróżnia trzy usługi cyfrowe: internetową platformę handlową, usługę przetwarzania
w chmurze oraz wyszukiwarkę internetową. Rozdział 5 ustawy odnosi się do obowiązków podmiotów publicznych, a rozdział 6 precyzuje zadania
krajowych zespołów reagowania na incydenty
bezpieczeństwa komputerowego.
Ustawa wprowadziła do polskiego systemu
prawnego jednolity sposób zgłaszania i obsługi incydentów dotyczących cyberprzestrzeni,

Art. 2 ust. 5 Ustawy KSC.
Zob. szczegółowo rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wykazu usług kluczowych oraz 		
progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1806).
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a także utworzyła kilka istotnych instytucji w tym
zakresie. W myśl ustawy w Polsce na poziomie
krajowym działają trzy zespoły reagowania na
incydenty bezpieczeństwa komputerowego, oznaczane jako CSIRT (ang. Computer Security Incident
Response Team), CSIRT GOV prowadzony przez
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
CSIRT MON prowadzony przez Ministra Obrony
Narodowej oraz CSIRT NASK prowadzony przez
Naukową i Akademicką Sieć Komputerową.

bezpieczeństwa17. Zadanie zbudowania takiego
systemu zostało powierzone NASK, który w latach
2017–2020 otrzymał na ten cel m.in. grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości
ponad 16 mln zł18 oraz różnego rodzaju dotacje
z Ministerstwa Cyfryzacji19.

W celu zapewnienia spójności i skutecznej koordynacji polityki w zakresie cyberbezpieczeństwa
na poziomie krajowym oraz unijnym ustawa
utworzyła trzy podmioty: Kolegium do Spraw
Biorąc pod uwagę, że szczegółowe regulacje do- Cyberbezpieczeństwa, Pełnomocnika Rządu do
tyczące cyberbezpieczeństwa są rozproszone Spraw Cyberbezpieczeństwa oraz Pojedynczy
w różnych aktach prawnych i należą wycinko- Punkt Kontaktowy.
wo do kompetencji różnych instytucji, ustawa
tworzy „Krajowy system cyberbezpieczeństwa”, Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa działa
w skład którego wchodzą m.in. operatorzy usług przy Radzie Ministrów jako organ opiniodawczokluczowych, dostawcy usług cyfrowych, a także -doradczy. Do głównych zadań Kolegium należy
szereg innych urzędów i instytucji strategicznych m.in. opiniowanie kierunków i planów na rzecz
dla funkcjonowania państwa, jak np. Narodowy przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeńBank Polski czy Bank Gospodarstwa Krajowego16. stwa20. Przewodniczącym Kolegium jest Prezes
Podmioty będące częścią krajowego systemu cy- Rady Ministrów, a w jego skład wchodzą: Miniberbezpieczeństwa uzyskują dostęp do systemu ster Obrony Narodowej, Minister Spraw Zagrateleinformatycznego mającego wspierać ich pra- nicznych, Szef KPRM, Szef BBN (lub inna osoba
cę, poprzez który możliwe jest m.in. zgłaszanie wyznaczona przez Prezydenta RP), Minister Koori obsługa incydentów oraz przekazywanie sobie dynator Służb Specjalnych (lub wyznaczona przez
wzajemnych ostrzeżeń o zagrożeniach cyber- niego osoba), minister do spraw wewnętrznych,
16
17
18
19
20

Art. 4 Ustawy KSC.
Art. 46 Ustawy KSC.
https://www.ncbj.gov.pl/projekty-aktualne/narodowa-platforma-cyberbezpieczenstwa.
https://www.cyberdefence24.pl/mc-narodowa-platforma-cyberbezpieczenstwa-priorytetem.
Art. 65 Ustawy KSC.
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minister do spraw informatyzacji, Pełnomocnik
Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa oraz sekretarz
Kolegium.

Centra ISAC tworzone są zwykle dla określonych
sektorów gospodarki, takich jak np. lotnictwo,
energetyka czy finanse22. SOC natomiast to zespoły pełniące funkcję centrów bezpieczeństwa
Do zadań Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpie- tworzonych w ramach podmiotów prywatnych.
czeństwa należy natomiast m.in. analiza i ocena Zmiany mają ponadto na celu rozbudowanie zafunkcjonowania krajowego systemu cyberbez- dań CSIRT GOV, CSIRT MON i CSIRT NASK, a także
pieczeństwa, nadzór nad procesem zarządzania wzmocnienie roli sektorowych CSIRT (obecnie
ryzykiem czy inicjowanie ćwiczeń w zakresie działa jeden CSIRT sektorowy – CSIRT KNF i jest
cyberbezpieczeństwa. Każdego roku Pełnomoc- przeznaczony dla sektora bankowego i instytucji
nik przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie finansowych). Ponadto, planuje się dalsze ujednoroczne o prowadzonej działalności w zakresie licenie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym.
poprzez włączenie do niego przedsiębiorców
komunikacji elektronicznej.
Pojedynczy Punkt Kontaktowy jest podmiotem
wymaganym przez Dyrektywę NIS i utworzonym Oprócz wspomnianej nowelizacji ustawy, na
na potrzeby współpracy na forum unijnym. W Pol- szczeblu unijnym toczą się prace w zakresie nosce prowadzi go Minister ds. Informatyzacji i do welizacji dyrektywy NIS. W marcu 2021 roku
jego podstawowych zadań należy przekazywanie Komisja Europejska przyjęła projekt dyrektywy
i odbieranie zgłoszeń incydentu poważnego lub NIS 2.023, który ma na celu istotne rozszerzenie
istotnego dotyczącego dwóch, lub większej liczby kręgu podmiotów będących częścią krajowych
państw członkowskich UE, a także współpraca systemów cyberbezpieczeństwa oraz umożliwiez KE w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
nie państwom członkowskim dalszego rozszerzanie tego systemu nawet o małe przedsiębiorstwa
w zależności od ich profilu działalności. Projekt
dyrektywy NIS 2.0 zakłada ponadto ujednolicenie
projektowane zmiany prawne
definicji operatora usług kluczowych oraz dostawcy usług cyfrowych, oraz wprowadza jeszcze
W styczniu 2021 roku Minister Cyfryzacji przed- bardziej szczegółowe regulacje w zakresie raporstawił projekt nowelizacji Ustawy KSC 2.021. Za- towania incydentów na poziomie przedsiębiorstw.
sadniczymi celami nowelizacji w zakresie koor- Również Krajowy Plan Odbudowy przewiduje
dynacji i wymiany informacji jest poszerzenie realizację celów związanych z zapewnieniem
katalogu podmiotów tworzących krajowy system cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych.
cyberbezpieczeństwa o ISAC (ang. Information Oprócz omówionej już nowelizacji dotyczącej kraSharing and Analysis Center) oraz SOC (ang. Se- jowego systemu cyberbezpieczeństwa planowane
curity Operations Center). ISAC, czyli centra ana- jest prowadzenie programu CyberPL, który ma
lizy i wymiany informacji są formą partnerstwa na celu: „uzyskanie rozszerzonej świadomości
publiczno-prywatnego, która z powodzeniem sytuacyjnej oraz systemowego wsparcia opewykorzystywana jest w Stanach Zjednoczonych racyjnego w reagowaniu na incydenty poprzez
oraz państwach członkowskich UE w dziedzinie m.in. utworzenie systemu sektorowych zespołów
cyberbezpieczeństwa. Dzięki ISAC możliwy jest CSIRT, podłączenie podmiotów krajowego systeszybki przepływ informacji pomiędzy opera- mu cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego, centorami usług kluczowych, którymi są głównie tralnego systemu zarządzania bezpieczeństwem
przedsiębiorstwa prywatne, a organami pań- cyberprzestrzeni (System S46) oraz wzmocniestwowymi odpowiedzialnymi za zapewnienie nie potencjału i modernizacja infrastruktury (IT
bezpieczeństwa sieci i przekazywania informacji. i OT) podmiotów krajowego systemu cyberbez21
22
23

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337950/katalog/12716619#12716619.
https://cyberpolicy.nask.pl/isac-centra-wymiany-analizy-informacji.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-directive-measures-high-common-level-cybersecurity		
-across-union.
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nym należy co do zasady ocenić pozytywnie.
Wprowadzana jest centralizacja wiedzy dotycząca
zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem,
która jest kluczowa dla zwalczania tego typu
zagrożeń. Rozwijane są także platformy współpracy dla podmiotów tworzących krajowy system
cyberbezpieczeństwa, a na szczeblu rządowym
funkcjonują organy mające pełen obraz działań podejmowanych przez wszystkie podmioty
w ramach tego systemu, na podstawie którego
Drugim elementem programu CyberPL jest budo- rozwijają one strategię działania w tym zakresie.
wa i rozwój operacyjnych centrów cyberbezpieczeństwa (SOC) działających w sektorze prywat- Jeśli chodzi o planowane nowelizacje zarówno
nym. Środki z Krajowego Funduszu Odbudowy ustawy, jak i dyrektywy NIS, warto zwrócić uwagę,
należy zatem traktować jako takie, które pozwolą że prowadzą one do jeszcze szerszej centralizacji
na faktyczną realizację reform przewidzianych wiedzy w zakresie ataków i zagrożeń w sieci.
już w projektach nowelizacji Ustawy KSC oraz W tym kontekście szczególną uwagę zwraca prodyrektywy NIS 2.0.
pozycja objęcia wszystkich średnich i dużych
przedsiębiorstw z wybranych sektorów krajowym
systemem cyberbezpieczeństwa. Z jednej strony
to z całą pewnością da organom państwowym
rekomendacje
dużą ilość informacji o realnych zagrożeniach
i podatnościach systemów informatycznych,
Regulacje dotyczące koordynacji i wymiany z drugiej strony jednak kosztem tak daleko idąceinformacji w zakresie cyberbezpieczeństwa go rozwiązania będzie wyższy koszt prowadzenia
na szczeblu zarówno krajowym, jak i unij- działalności gospodarczej przez te przedsiębiorpieczeństwa oraz innych podmiotów kluczowych,
szczególnie operatorów usług kluczowych, operatorów infrastruktury krytycznej, dostawców
usług cyfrowych oraz podmiotów z sektora zdrowia, JST (ok. 2900), w tym także MŚP, poprzez
m.in. modernizację sprzętu i oprogramowania,
podniesienie jakości oprogramowania, urządzeń
i usług (wsparcie cyklu rozwoju bezpiecznego
oprogramowania)”24.

24

https://www.gov.pl/attachment/2572ae63-c981-4ea9-a734-689c429985cf, s. 238.
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stwa, spowodowany chociażby koniecznością
utworzenia SOC (operacyjnego centrum cyberbezpieczeństwa).
Na podstawie powyższego widać, że system cyberbezpieczeństwa w UE oraz tym samym w Polsce opiera się przede wszystkim na koordynacji
i wymianie informacji pomiędzy podmiotami
z sektorów prywatnego i publicznego. Kosztem
takiego modelu mogą być jednak kolejne, daleko idące wymogi wobec przedsiębiorców, które
utrudniają rozpoczęcie i prowadzenie działalności podmiotom we wskazanych w ustawie sektorach. To rozwiązanie stawia państwo w roli
strażnika bezpieczeństwa w sieci, zmuszając do
ponoszenia kosztów tworzenia operacyjnych
przez przedsiębiorców, jednocześnie dając im
na to dotacje, które z kolei przyczynią się do
obciążeń budżetowych.
Nie jest oczywiste, czy państwowe instytucje
powołane do zbierania i przetwarzania informacji o zagrożeniach i incydentach byłyby
w stanie zrobić właściwy użytek z obowiązkowych zgłoszeń, jeśli liczba podmiotów lub
sytuacji objętych takim obowiązkiem zostałaby znacznie zwiększona. W takim scenariuszu
obowiązek zgłoszeń byłby nieproporcjonalny
i sprowadzałby się do obciążania przedsiębiorców bez wymiernej korzyści w postaci poprawy
cyberbezpieczeństwa. Byłby to przykład teatru
bezpieczeństwa. Z tym że teoretycznie informacja „może się przydać”, nie wynika, że racjonalne jest nakładanie obowiązku jej wytwarzania
i zgłaszania. Ocena skutków takiej regulacji musi
uwzględnić realistyczne scenariusze i proporcje
korzyści do kosztów.
W obliczu ograniczeń systemów obowiązkowych
zgłoszeń, nie należy zapominać o roli dobrowolnego – nawet publicznego – dzielenia się
informacjami, np. takiego jak opisane wcześniej
publikacje dotyczące ataku SUNBURST/SolarWinds. Przydatne mogą być niewiążące wytyczne
co do rodzaju informacji, które warto byłoby
dobrowolnie udostępniać ze strony ENISA lub
krajowych instytucji, ale nie jest wskazana prawna regulacja procedur dla takich dobrowolnych
mechanizmów. Prawo powinno przede wszystkim
unikać stawania im na drodze.
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2.2. Certyfikacja dostawców, usług oraz sprzętu
W tym rozdziale skupimy się na innym modelu zapewniającym bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych wykorzystywanym w Unii
Europejskiej, jakim jest wprowadzenie jednolitych standardów certyfikacji dostawców, usług
i sprzętu.
Polega on na tym, że dostawcy sprzętu oraz różnego rodzaju usług cyfrowych powinni przed
rozpoczęciem aktywności biznesowych uzyskać
odpowiednie certyfikaty, gwarantujące odbiorcom określoną jakość produktów. Przykładowo,
w przypadku produktów żywnościowych, trudno
jest odbiorcy końcowemu ocenić na podstawie
produktu końcowego, na ile dany produkt jest
zdrowy lub wytworzony w sposób ekologiczny.
W tym celu tworzone są różnego rodzaju certyfikaty, które mają za zadanie poświadczenie
jakości produktu żywnościowego. Podobnie jest
w przypadku usług i sprzętu cyfrowego – odbiorca końcowy otrzymuje produkt, którego nie jest
w stanie w żaden sposób ocenić pod kątem bezpieczeństwa, dlatego istotne jest, żeby dany produkt
został oceniony przez niezależnych ekspertów,
którzy zaświadczą o jego zadowalającej jakości.
Certyfikacja odpowiada na problem asymetrycznej informacji: użytkownikom technologii trudniej jest ocenić ich poziom bezpieczeństwa niż
producentom (choć i tym często nie jest łatwo).
Może ona pomóc przeciwdziałać negatywnej
selekcji na rzecz mniej bezpiecznych usług (jak
w rynku „cytryn” z Akerlof w 1970 r.). Certyfikacja jest też częściowym rozwiązaniem problemu efektów zewnętrznych. Producenci –
w szczególności producenci urządzeń domowych
podłączonych do sieci (Internet of things) – zwykle
nie ponoszą negatywnych konsekwencji wykorzystania luk w ich produktach do cyberataków.
Nawet konsumenci korzystający z tych urządzeń
mogą nie odczuć żadnych konsekwencji (Camp
& Wolfram 2000). Często może być więc tak, że
ani producent, ani użytkownik, nie mają ekonomicznych bodźców do dbania o bezpieczeństwo
25
26

– a jednocześnie niezabezpieczony produkt może
być wykorzystany jako broń – np. jako część „botnetu”25 – przeciwko komuś innemu.
Certyfikacja ma jednak ograniczenia, które sprawiają, że należy ją traktować jako element systemu bezpieczeństwa, a nie pełne rozwiązanie.
Im bardziej szczegółowe są standardy, według
których dokonywana jest certyfikacja, tym trudniej jest zapewnić, by nadążały one za zmianami technologicznymi (np. były technologicznie
neutralne). W ten sposób mogą one z jednej strony być nieadekwatne wobec nowych zagrożeń,
a z drugiej prowadzić do odmowy certyfikacji
nowych, bezpieczniejszych rozwiązań. Nie można
też zapominać, że certyfikacja wiąże się z kosztami i może stanowić istotną barierę dla innowacji
– co również trzeba wyważyć przy rozważaniu
bardziej szczegółowych, rygorystycznych standardów. Jeśli jednak standardy są bardziej ogólne,
to muszą mieć bardziej ograniczone ambicje
co do rodzajów ryzyk, które mogą próbować
zaadresować.
Naturalnie, różne poziomy ryzyka domagają
się różnych standardów. Właściwe może być
przyjęcie systemu pozwoleń na dopuszczenie
do obrotu lub dopuszczenie do określonych zastosowań produktów i usług wykorzystywanych
jako kluczowa infrastruktura lub które z innych
powodów mogą wyrządzić duże szkody. Jednakże
nawet w sytuacjach, które pozornie wydawać się
mogą właściwe dla obowiązkowej certyfikacji,
konieczne jest rozważenie, czy taka regulacja
byłaby proporcjonalna, biorąc pod uwagę możliwości ograniczenia zagrożeń płynących z niezaufanych produktów lub usług. Amerykańska
National Security Agency rekomenduje przyjęcie
modelu bezpieczeństwa opartego na zerowym
zaufaniu26. Model ten polega m.in. na traktowaniu wszystkich połączeń sieciowych i wszystkich
usług, urządzeń itd. jako źródeł zagrożenia i na
takiej konfiguracji systemów, by zniwelować ryzy-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Botnet_(bezpiecze%C5%84stwo_komputerowe).
National Security Agency, Embracing a Zero Trust Security Model, (25 lutego 2021 r.), https://perma.cc/XY56-SE6X.
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ko, że złamanie któregokolwiek ogniwa systemu
będzie miało wpływ na inne. W ten sposób przeciwdziała się złudnemu poczuciu bezpieczeństwa
i pokładaniu zaufania w „pewnych” dostawcach
lub w certyfikowanych technologiach. Zerowe
zaufanie powinno być podejściem domyślnym,
a obowiązkowa certyfikacja wymagana jest tylko
w sytuacjach, gdy nawet przy przyjęciu modelu
zerowego zaufania, na tyle dodatkowo zmniejszy
ona ryzyko, że przeważy to nad jej kosztami. Przy
czym należy pamiętać, po pierwsze, że certyfikacja nigdy nie zapewni, że dany produkt, usługa
itd. jest bezpieczna. Jedyne, na co można liczyć
to pewien stopień zmniejszenia ryzyka i to tylko
w – z konieczności wąskim – zakresie, który dany
proces certyfikacji obejmie. Po drugie, koszty
płynące z obowiązkowej certyfikacji to nie tylko
koszty po stronie producentów lub dostawców,
ale także koszty po stronie nabywców, jeśli na
przykład ich wybór zostanie ograniczony w efekcie obowiązkowej certyfikacji lub jeśli wzrosną
przez nią ceny.
Biorąc pod uwagę cel zmniejszenia asymetrii informacji i możliwe antyinnowacyjne skutki zbyt
rygorystycznego systemu certyfikacji (np. systemu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu), rozważyć można – przynajmniej dla produktów i usług
kierowanych do konsumentów – system „ulotek
informacyjnych”. Miałyby one opisywać w przystępnym języku znane ryzyka bezpieczeństwa
wynikające zarówno z cech samego produktu lub
usługi (których nie da się z pewnością wykluczyć
w procesie certyfikacji), jak i z prawdopodobnych
sposobów, w jakie użytkownicy będą się z daną
usługą lub produktem obchodzić. Takie ulotki
mogłyby być zarówno publicznie udostępniane
w łatwo- i ogólnodostępnym repozytorium, jak
i obowiązkowo dołączane do produktu lub usługi.
Z drugiej jednak strony, rozwiązanie takie może
w praktyce okazać się przykładem teatru bezpieczeństwa, jeśli np. informacje o niewiele różniącej
się treści towarzyszyć będą wielu produktom
i usługom, i będą przy tym ignorowane przez
użytkowników tak, jak np. „polityka prywatności”.

27

28
29

Obecne regulacje w Polsce i w UE
Kwestia certyfikacji została częściowo uregulowana na poziomie unijnym w rozporządzeniu
„Akt o cyberbezpieczeństwie” z 2019 roku27. Na
mocy tego rozporządzenia Europejska Agencja
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji została
przekształcona w Agencję Unii Europejskiej ds.
Cyberbezpieczeństwa (ENISA), a jej kompetencje zostały rozszerzone o nowe obowiązki wynikające m.in. z europejskich ram certyfikacji.
ENISA, oprócz udzielania państwom członkowskim wsparcia eksperckiego, ma za zadanie koordynować współpracę i wymianę informacji
pomiędzy państwami UE w zakresie certyfikacji.
Akt o cyberbezpieczeństwie nadał Agencji UE ds.
Cyberbezpieczeństwa permanentny mandat do
działania (przed wejściem w życie Aktu mandat
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci
i Informacji był tymczasowy i miał się skończyć
w czerwcu 2004 r.). Na tej podstawie widać, że
w ramach Unii Europejskiej istnieje tendencja do
centralizacji wiedzy oraz pewnych kompetencji
dotyczących certyfikacji. Jako że ze swojej natury
zagrożenia w cyberprzestrzeni mają charakter
globalny, taka tendencja zasługuje, co do zasady,
na aprobatę.
Drugim istotnym zagadnieniem, którego dotyczy
Akt o Cyberbezpieczeństwie, jest utworzenie europejskich ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa
dla produktów i usług ICT (ang. Information and
Communication Technologies). Podstawową zasadą przyjętą w Akcie jest dobrowolność poddawania się certyfikacji, a wprowadzanie obowiązków
certyfikacji jest ściśle regulowane28. Jest to właściwe rozwiązanie, biorąc pod uwagę potencjalne
ryzyka dla innowacyjności. Pewne wątpliwości
budzi w tym świetle projekt Dyrektywy NIS 2.0,
który daje Komisji Europejskiej kompetencję do
ustalania kategorii „kluczowych przedsiębiorstw”,
które będą miały obowiązek certyfikacji29.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. („Akt
o cyberbezpieczeństwie”).
Art. 56(3) Aktu o cyberbezpieczeństwie.
Art. 21 projektu Dyrektywy NIS 2.0.
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Niezależnie od wdrażania systemu certyfikacji, warte rozważenia jest promowanie – np.
poprzez niewiążące wytyczne lub akcje inforProponowane w Ustawie KSC 2.0 rozwiązania
macyjne – modelu zerowego zaufania. Jeśli
mające na celu stworzenie ram dla krajoweobowiązek certyfikacji będzie kiedyś rozwago systemu certyfikacji są zasadne i w dużej
żany, np. przy zakupie usług lub produktów
mierze nieuniknione ze względu na obowiązek
na potrzeby administracji publicznej, to jego
implementacji prawa UE. Właściwe jest przyjęzasadność i zakres powinny być skrupulatcie w Ustawie KSC 2.0 zasady dobrowolności
nie wyważone względem kosztów i korzyści,
certyfikacji.
szczególnie w kontekście wdrożenia modelu
zerowego zaufania.

rekomendacje
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2.3. Wspieranie analityki bezpieczeństwa
(security research)
Wymiana informacji wyłącznie o już zaistniałych
incydentach w cyberprzestrzeni jest zdecydowanie niewystarczająca. Aktywne wykrywanie
podatności na atak jest kluczowym elementem
systemu bezpieczeństwa i systemy certyfikacji
dyskutowane w poprzednim podrozdziale są
jedną z jego metod. Wykrywanie podatności może
polegać na przykład na testach penetracyjnych
(lub red team)30, w ramach których podejmowane są próby ataku np. na określony program
komputerowy lub na wszystkie wykorzystywane
przez organizację systemy. Innym przykładem
jest kontrola jakości kodu w ramach procesu
tworzenia oprogramowania.

•

certyfikacja nie wystarczy dla zapewnienia
braku zagrożeń – szczególnie ze względu na
innowacje po stronie atakujących.

Dlatego istotne jest wspieranie zewnętrznej analityki bezpieczeństwa (security research), nawet
takiej, która odbywa się bez wcześniejszej umowy
pomiędzy badaczem i operatorem badanego systemu (biorąc pod uwagę, że niektórzy wolą nie
wiedzieć o zagrożeniach w swoich systemach).
Dla polskiej gospodarki może to być szczególnie
wartościowe ze względu na względnie niskie
koszty takiej działalności przy założeniu dostępności dobrze wykwalifikowanych specjalistów.
Jest to więc jednocześnie szansa na zwiększenie
Wykrywanie podatności może odbywać się we- poziomu cyberbezpieczeństwa i na rozwinięcie
wnątrz organizacji lub być wykonywane przez tego sektora polskiej branży technologicznej.
zewnętrznych usługodawców. Mimo że wiele
organizacji wdraża różne rodzaje metod wykry- Wbrew pozorom, badanie zabezpieczeń kogoś
wania podatności, z wielu powodów nie jest to innego (lub jego produktów) bez jego zgody, ale
wystarczające:
w dobrej wierze i nawet bez oczekiwania zapłaty
jest nie tylko ekonomicznie racjonalne, ale wręcz
•
wykrycie aktywnego (lub przeszłego) ataku może być niezbędne dla badającego. Najbardziej
może być trudne, niejednokrotnie w praktyce oczywistą kategorią przedsiębiorców, którzy prodokonywane jest dopiero po kilku miesiącach wadzą tego rodzaju badania, są firmy dostarczająod jego rozpoczęcia;
ce rozwiązania „antywirusowe” i zabezpieczające
•
wielu podmiotom brakuje bodźców eko- komputery (jak np. Norton, Kaspersky czy Malwanomicznych do poważnego inwestowania rebytes). Odkrywając podatności w popularnym
w aktywne wykrywanie zagrożeń. Co gorsza, oprogramowaniu lub usługach, przedsiębiorcy ci
racjonalność ekonomiczna może wręcz pchać mogą zwiększać skuteczność swoich produktów
w kierunku zamiatania potencjalnych – a na- lub przynajmniej budować swoją renomę poprzez
wet wykrytych – zagrożeń pod dywan;
upublicznienie sukcesów na tym polu. Tego typu
•
asymetria w cyberbezpieczeństwie oznacza, badania prowadzą również firmy mniej znane
że atak jest łatwiejszy niż obrona, w związku konsumentom, specjalizujące się w usługach dla
z czym „kolejna para oczu” poszukująca po- przedsiębiorstw – np. FireEye i CrowdStrike. Są
tencjalnych luk bezpieczeństwa w dobrych też firmy, które nie oferują bezpośrednio usług
intencjach jest potencjalnym wzmocnieniem w zakresie bezpieczeństwa (lub przynajmniej
obrony. Luki bezpieczeństwa są ustawicznie nie jest to ich główna działalność), ale mimo to
wykrywane przez zewnętrznych analityków inwestują w badanie bezpieczeństwa produkw produktach i usługach nawet tych firm, tów i usług innych dostawców. Głośnym przyktóre mają jedne z najlepszych na świecie kładem jest tutaj zespół Project Zero w ramach
zespołów wykrywania zagrożeń (np. Ap- Google, o którym więcej piszemy w następnym
podrozdziale.
ple, Google);

30

https://pl.wikipedia.org/wiki/Test_penetracyjny.
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pomocy w zabezpieczeniu wyłącza daną osobę
spod ochrony tych przepisów? Najprostszym rozwiązaniem byłoby usunięcie słowa „wyłącznie”
Najważniejsze, co regulacje prawne mogą osiąz obu przepisów. Jeśli jakaś dodatkowa kwalifignąć w tym zakresie to nie przeszkadzać w bezkacja byłaby uznana za konieczną, to rozważyć
umownej analityce bezpieczeństwa. W porówmożna dodanie do obu przepisów „i nie w celu
naniu do niektórych innych państw, od kilku lat
wyrządzenia szkody”.
polskie prawo ma względnie liberalne podejście
do tej kwestii. W 2017 r. weszła w życie noweliOdnośnie do drugiego z przepisów, który wyłącza
zacja kodeksu karnego, która:
karalność m.in. nieuprawnionego dostępu do
systemu informatycznego, podstawową bolączką
•
ustanowiła, że nie jest przestępstwem m.in.
jest, że nie jest on kontratypem – tj. nie stanowi,
wytwarzanie oprogramowania, które mogłoże objęte nim działanie nie jest przestępstwem,
by służyć do różnych rodzajów przestępnego
a jedynie, że nie podlega karze. Trudno wyobrazić
hackingu przez tego, kto działa „wyłącznie
sobie wielu chętnych do rozwijania działalności
w celu zabezpieczenia systemu informatyczgospodarczej lub tym bardziej pro bono, która
nego, systemu teleinformatycznego lub sieci
w najlepszym wypadku jest przestępstwem, jeteleinformatycznej przed popełnieniem przedynie niepodlegającym karze.
stępstwa wymienionego w tym przepisie albo
opracowania metody takiego zabezpieczenia”
Ponadto, niebezpiecznie nieostre są odniesienia
(art. 296b §1a kodeksu karnego);
do naruszenia interesu publicznego lub prywat•
wyłączyła karalność – zachowując kwalifinego i do wyrządzonej szkody. Bez żadnej kwakację jako przestępstwo – nieuprawnionego
lifikacji istnieje ryzyko, że jakakolwiek – nawet
dostępu do systemu informatycznego oraz
bardzo mała szkoda lub naruszenie interesu –
nieuprawnionego istotnego zakłócenia pracy
przywróciłyby karalność. Przykładem takiego
systemu informatycznego tego, kto „wyłącznieznacznego naruszenia lub szkody może być
nie w celu zabezpieczenia systemu informauzyskanie przez analityka dostępu do danych
tycznego, systemu teleinformatycznego lub
osobowych bez zapisania i jakiegokolwiek insieci teleinformatycznej albo opracowania
nego ich wykorzystania. Innym przykładem
metody takiego zabezpieczenia, niezwłocznie
może być naruszenie interesu przedsiębiorcy,
powiadomił dysponenta tego systemu lub sieci
poprzez upublicznienie informacji o zagrożeniu,
o ujawnionych zagrożeniach, a jego działanie
po uprzednim poinformowaniu tego przedsięnie naruszyło interesu publicznego lub prybiorcy i braku reakcji z jego strony przez dłuższy
watnego i nie wyrządziło szkody” (art. 296c
okres niż jest zwyczajowy w takich sytuacjach
kodeksu karnego).
(np. 90 dni). Takie upublicznienie może leżeć
w interesie publicznym, ale prawdopodobnie
Biorąc pod uwagę, jak istotnym elementem sysbyłoby uznane za naruszenie interesu nieodpotemu bezpieczeństwa jest zewnętrzna analityka
wiedzialnego przedsiębiorcy. Częściowym, choć
i szanse dla polskiej gospodarki, warto rozwawciąż problematycznym, sposobem na mitygację
żyć uściślenie tych przepisów. W ich obecnym
tego problemu mogłoby być określenie, że wykształcie, przepisy te wciąż nie zapewniają odpołącznie „znaczne” naruszenie i „znaczna” szkoda
wiednio wysokiego poziomu pewności prawnej,
zdejmują ochronę. Uwzględniając silny interes
koniecznej dla poważniejszego rozwoju analityki
publiczny we wzmocnieniu zewnętrznej analityki
bezpieczeństwa w Polsce. Zarówno w przypadku
bezpieczeństwa, rozważyć warto jednak dalej
potencjalnych inwestorów, jak i osób rozważająidącą zmianę, np. poprzez kwalifikację „bardzo
cych specjalizację w tym kierunku perspektywa
znaczne” lub całkowitą rezygnację z odniesień
odpowiedzialności karnej może skutecznie skiedo interesów i szkód. Ryzyko odpowiedzialności
rować ich zainteresowania ku bezpieczniejszym
cywilnoprawnej powinno być wystarczające dla
zajęciom. W obu przepisach niepotrzebnie niejazapewnienia, że analitycy zachowywać będą nasna jest kwalifikacja „wyłącznie w celu”. Czy ma to
leżytą staranność w swojej działalności.
oznaczać, że cel zarobkowy towarzyszący celowi
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W ramach Google działa zespół Project Zero, którego misją jest wynajdowanie
luk w sprzęcie i oprogramowaniu, głównie produkowanym przez inne firmy
niż Google31. Po wykryciu luki, specjaliści Project Zero informują producenta
o szczegółach swojego znaleziska oraz że ma on 90 dni na naprawienie tej luki
i niezależnie od tego, czy on ją naprawi, czy nie, Project Zero upubliczni ją po
upływie tego terminu32. Project Zero jest finansowany przez Google i działa
w interesie ogólnego cyberbezpieczeństwa. Jednym z głośniejszych odkryć Project
Zero był zaawansowany atak na urządzenia mobilne Apple, prawdopodobnie
przeprowadzony przez Chiny, gdyż był on kierowany przeciwko Ujgurom33.
W odpowiedzi, Apple zapewniło, że zgłoszone luki zostały naprawione, dodając,
że nie był to duży problem, gdyż luki były wykorzystywane jedynie przeciwko
wąskiej grupie użytkowników. Odpowiedź ta spotkała się z negatywnym przyjęciem specjalistów od cyberbezpieczeństwa34.
Gdyby zastosowanie do ich działań miały przepisy polskiego kodeksu karnego
to Project Zero musiałby się liczyć z ryzykiem odpowiedzialności karnej. Po
pierwsze, nietrudno zauważyć, że Apple poniosło ujmę w swojej reputacji poprzez samo upublicznienie luk, a nie tylko przez swoją strategię komunikacji
o nich. Prywatny interes Apple został w ten sposób naruszony, co w polskich
realiach oznaczałaby ryzyko nie tylko, że specjaliści Project Zero mogli popełnić przestępstwo nieuprawnionego dostępu (art. 267 § 2 k.k.), ale także, że
potencjalnie podlegaliby karze do dwóch lat więzienia (bo nie miałby zastosowania art. 269c k.k.). Po drugie, argumentować można, że Project Zero nie
działa „wyłącznie” w interesie bezpieczeństwa, ale także w komercyjnym celu
budowania reputacji Google i pokazywania konsumentom, że produkty i usługi
konkurentów Google nie są tak bezpieczne, jak mogłoby się wydawać. To również mogłoby spowodować, że Project Zero byłby zagrożony odpowiedzialnością
karną za nieuprawniony dostęp lub za wytwarzanie narzędzi hakerskich (art.
269b k.k.). Po trzecie, działanie przez Project Zero zgodnie z przyjętą przez nich
regułą publikacji informacji o lukach niezależnie od zgody lub oceny wpływu
na producenta mogłoby stanowić groźbę bezprawną na podstawie art. 115
§ 12 kodeksu karnego, gdyż taka publikacja może potencjalnie spowodować
postępowanie, „w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna” (np. ze względu na naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych).
Zasadniczym problemem nie jest to, czy rzeczywiście dana osoba byłaby
w Polsce skazana w podobnej sytuacji, ale samo ryzyko postępowania karnego
na podstawie zbyt ogólnych przepisów karnych. Czy racjonalne jest oczekiwanie,
że Polska branża analityki bezpieczeństwa będzie się rozwijać w pełni swojego
potencjału, gdy jeden z podstawowych rodzajów tej działalności poza Polską
jest w naszym kraju co do zasady przestępstwem, które może w pewnych warunkach nie podlegać karze, ale jak się okazuje, nawet te warunki mogą być
trudne do spełnienia?
31
32
33
34

https://googleprojectzero.blogspot.com.
https://googleprojectzero.blogspot.com/p/vulnerability-disclosure-faq.html.
https://googleprojectzero.blogspot.com/2019/08/a-very-deep-dive-into-ios-exploit.html.
https://arstechnica.com/information-technology/2019/09/apple-takes-flak-for-disputing-ios-security-bomb		
shell-dropped-by-google.
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Bug bounties oraz nieodpłatne
zgłaszanie zagrożeń
Strategia cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019–
2024 definiuje bug bounties jako „poszukiwanie
podatności w oprogramowaniu przez osoby niezwiązane z producentem tego oprogramowania,
zwykle za jego zgodą generalną”35. Jak słusznie
zauważono w Strategii, zwykle bug bounties wiążą
się z ogólną zgodą – choć zwykle nie bez ograniczeń – na „atakowanie” systemu, więc pod tym
względem jest to inna kategoria zewnętrznej
analityki bezpieczeństwa niż ta rozpatrywana
wyżej pod kątem odpowiedzialności karnej (odpowiedzialność karna wymaga nieuprawnionego dostępu).
35

36

37

Wiele spośród największych przedsiębiorstw
technologicznych prowadzi takie programy samodzielnie lub poprzez platformy jak HackerOne36.
W ramach tych programów, przedsiębiorstwa,
a nawet instytucje państwowe – jak Pentagon37
– publicznie określają warunki, na jakich zachęcają do testowania ich zabezpieczeń oraz w jaki
sposób będą wynagradzać zgłoszone im w odpowiedni sposób zagrożenia. Publicznie ogłaszane
kwoty wynagrodzeń sięgają dziesiątek tysięcy
dolarów. Te kwoty nie są tak wysokie, jak stawki
oferowane za szczególnie wartościowe metody
ataku (tzw. „0th day”) przez podmioty niezwiązane z dostawcami usług i oprogramowania, jak
np. Zerodium, gdzie wynagrodzenia mogą sięgać
setek tysięcy, a nawet milionów dolarów (Perlroth

Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024. Monitor Polski, poz. 1037; https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/strategia		
-cyberbezpieczenstwa-rzeczypospolitej-polskiej-na-lata-2019-2024.
Allegro jest przykładem polskiej firmy, której program bug bounty zarządzany jest przez HackerOne,
zob. https://perma.cc/QMA6-964U.
https://perma.cc/UHD6-ER8Y.
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2021)38. Mimo tej dysproporcji w potencjalnych
zarobkach, „oficjalne” (lub „obronne”) programy
bug bounty cieszą się popularnością.

będzie można zgłaszać zagrożenia i, co ważniejsze, system ten będzie wspierał adekwatną ocenę
zgłoszeń oraz likwidowanie zagrożeń39. Wcześniej
CISA rekomendowała poszczególnym organom
Wspomniana już aktualna Strategia cyberbezpie- publicznym wdrożenie własnych programów
czeństwa RP ujmuje bug bounties jako jeden ze służących do zbierania informacji o zagrożeniach.
środków w ramach celu „podniesienia poziomu
odporności systemów informacyjnych admini- Ustanowienie przez instytucje państwowe w Polstracji publicznej i sektora prywatnego oraz osią- sce programów bug bounty (z wynagrodzeniem
gniecie zdolności do skutecznego zapobiegania lub nieodpłatnego, ale publicznie uznawanego
i reagowania na incydenty” (cel szczegółowy 2, zgłaszania zagrożeń) mogłoby przyczynić się
sekcja 6.3). Nie ma jednak w Strategii szczegółów do rozwoju tego typu działalności, co miałoby
na temat tego, jak programy takie miałyby być pozytywny wpływ na dostępność takich usług
w Polsce „propagowane”.
także dla sektora prywatnego.
Bug bounties wiążą się z wynagrodzeniem dla
zgłaszającego zagrożenie, ale przykłady pokazują,
że są też chętni do nieodpłatnego testowania zabezpieczeń i zgłaszania zagrożeń. Przynajmniej
niektórzy specjaliści za wystarczającą zapłatę
biorą pod uwagę publiczne uznanie ich wkładu.
Program tego typu może, podobnie jak programy
bug bounties, określać, na jakich zasadach testowanie zabezpieczeń i zgłaszanie zagrożeń powinno się odbywać. Jednym z lepszych przykładów,
jak administracja publiczna może korzystać z tego
typu programów, są obecne działania na poziomie federalnym w Stanach Zjednoczonych, gdzie
powołana w 2018 r. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency opracowuje zintegrowany
system dla federalnej administracji, przez który
38
39

rekomendacje
Biorąc pod uwagę, jak istotnym elementem
systemu cyberbezpieczeństwa jest zewnętrzna
analityka bezpieczeństwa i szanse dla polskiej
gospodarki, warto rozważyć uściślenie przepisów
kodeksu karnego, które tworzą ryzyko odpowiedzialności karnej za podejmowane w dobrej
wierze działania w tym zakresie.
Warto również rozważyć ustanowienie przez
instytucje państwowe w Polsce programów bug
bounty (z wynagrodzeniem lub nieodpłatnego,
ale publicznie uznawanego zgłaszania zagrożeń).

https://perma.cc/9MLC-FJDN.
https://perma.cc/BW33-YBMZ; https://perma.cc/C5P8-PSMP.
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2.4. Odpowiedzialność prawna za podatności
i incydenty
Poprzednie trzy modele regulacji przyczyniają się
do cyberbezpieczeństwa głównie poprzez wspieranie wytwarzania i komunikowania informacji.
W pewnym stopniu dotykają one jednak też drugiego głównego mechanizmu, którym prawo może
wpłynąć pozytywnie na poziom cyberbezpieczeństwa. Mechanizmem tym jest zwiększenie kosztów
niepożądanych praktyk. Poprzez ustalanie odpowiedzialności karnej, administracyjnej i cywilnej
– czyli np. przez perspektywę kar pieniężnych lub
odszkodowań – prawo może pomóc zmotywować do społecznie pożądanego zachowania tych,
którym takiej motywacji brakuje (Posner 1986).
Co ważne, obecnie takiej efektywnej motywacji
brakuje nie tylko przestępcom odpowiedzialnym
za incydenty w cyberprzestrzeni, ale także wielu osobom i organizacjom, które nie podejmują
wystarczających działań, by zabezpieczyć siebie
i tych, którzy na nich polegają. W tym podrozdziale skupimy się na odpowiedzialności podmiotów
tej drugiej grupy, czyli „ofiar” incydentów w cyberprzestrzeni – nawet jeśli tylko potencjalnych.
Odpowiedzialność prawna za nieuprawniony
dostęp lub inne rodzaje interferencji w cudzym
systemie informatycznym była już przez nas
częściowo dyskutowana w poprzednim podrozdziale. Pochyliliśmy się tam nad stosunkiem
polskiego prawa karnego do tej kwestii, sugerując zmiany mające na celu zwiększenie pewności, że analityka bezpieczeństwa podejmowana
w dobrej wierze nie będzie obarczona ryzykiem
odpowiedzialności karnej. Wspomnieliśmy tam
również, że równolegle do przepisów prawa karnego zastosowanie do cyberataków, również tych
w dobrej wierze, mają przepisy o odpowiedzialności odszkodowawczej. Nie będziemy zgłębiać
tego problemu bliżej, gdyż uważamy, że większe
znaczenie dla ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa może mieć inny rodzaj odpowiedzialności. Chodzi mianowicie o odpowiedzialność
40

potencjalnych lub faktycznych „ofiar” incydentów
w cyberprzestrzeni. Główną przyczyną, przez którą trudno pokładać istotne nadzieje w odpowiedzialności „napastników”, jest nie tyle problem
z ustaleniem ich tożsamości, ale to, że najbardziej
„pracowici” w tym gronie pochodzą z jurysdykcji
mniej lub bardziej otwarcie przyzwalających na
ich działalność (np. Rosja, Korea Północna).
W tym podrozdziale wprost rozważać będziemy
wyłącznie odpowiedzialność przedsiębiorców,
aczkolwiek nasze uwagi mogą mieć też zastosowanie do odpowiedzialności instytucji publicznych – szczególnie w kwestii odpowiedzialności
odszkodowawczej.

Incydenty i podatności
Rozważając odpowiedzialność „ofiar” incydentów
w cyberprzestrzeni, rozróżnić warto odpowiedzialność za podatność i odpowiedzialność za
incydent. Podatność oznacza, że dany podmiot
z jakiegoś względu znajduje się w stanie zagrożenia incydentem. W najbardziej ogólnym sensie
prawie każdy i prawie zawsze jest podatny na
jakiś incydent w cyberprzestrzeni – nawet przy
zachowaniu nadzwyczajnej staranności. Jednakże
wiele podmiotów jest podatnych przez oczywiste
niedochowanie należytej staranności, np. poprzez zaniedbanie aktualizacji oprogramowania
lub poprzez nieprawidłową konfigurację usług
w chmurze pozwalającą na nieautoryzowany dostęp do danych. O ile nie ma ogólnego obowiązku
prawnego unikania podatności, niezachowanie
określonego poziomu staranności w kontekście
danych osobowych może stanowić naruszenie
przepisów takich jak np. art. 32 RODO40 i z tego
powodu stanowić podstawę odpowiedzialności
administracyjnej (np. kary pieniężne z art. 83

Artykuł 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ogólne
rozporządzenia o ochronie danych – „RODO”). Przepis ten stanowi: „Uwzględniając stan wiedzy technicznej,
koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot
przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający temu ryzyku [...]”.
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RODO41). Odpowiedzialność odszkodowawcza
za samą podatność jest bardziej problematyczna,
gdyż trudno może być, wykazać wymierną szkodę
(zwiększone ryzyko nieuprawnionego dostępu
do danych osobowych?), nawet jeśli wykaże się
bezprawność. Problemem może być również wykazanie odpowiedniego związku przyczynowego
między działaniem danego podmiotu a szkodą,
do czego zaraz wrócimy.
O ile podatności są powszechne, incydenty na
szczęście są względnie rzadsze. Tak jak w przypadku podatności, odpowiedzialność prawna
ofiary incydentu – zarówno administracyjna, jak
i odszkodowawcza – może mieć miejsce na podstawie przepisów RODO i innych specjalistycznych reżimów prawnych (np. prawa bankowego).
Teoretycznie możliwa jest też odpowiedzialność
cywilnoprawna na zasadach ogólnych (art. 415
kodeksu cywilnego), ale trudno o to w praktyce, gdyż w przypadku incydentów w cyberprzestrzeni zwykle niełatwo jest określić, czy między działaniami danej osoby i szkodą wystąpił
odpowiedni związek przyczynowy. Bezpieczeństwo systemów komputerowych stanowi na tyle
skomplikowaną sieć zależności, że ustalenie kto,
za co odpowiada i kto mógł dopuścić się relewantnej winy – nawet w formie niedbalstwa – jest
szczególnie trudne. Hurwitz podaje następujący
modelowy przykład problemów z odpowiedzialnością (2017: 1514): „firma, której nie udało się
skutecznie zabezpieczyć danych swoich klientów
przed wykradzeniem, może argumentować, że
oprogramowanie, którego używa, było defektywne, że dostawca zatrudniony do instalacji
i obsługi oprogramowania nie zrobił tego należycie, że audytor, który badał systemy tej firmy,
nie wykrył relewantnych luk, że dostawca usług
sieciowych nie wykrył lub nie poinformował tej
firmy o podejrzanej aktywności, lub nawet, że
klienci przyczynili się do szkody poprzez powierzenie swoich danych osobie niegodnej zaufania”.
Jednocześnie ktoś zawsze ponosi ryzyko i ciężar
szkód. W modelu odpowiedzialności za incydenty
w cyberprzestrzeni na zasadzie winy, ciężar ten
w praktyce spoczywa na tych, którzy są najmniej
41

efektywni w zapobieganiu szkodom: na konsumentach i innych końcowych użytkownikach.

odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka jest potencjalnym rozwiązaniem. W pewnym stopniu taką
odpowiedzialność ustanowił art. 82 RODO (Cordeiro 2019), ale wymaga on naruszenia przepisów
RODO, które w odniesieniu do bezpieczeństwa
informacji są bardzo nieostre (art. 5(1)(f) i art.
32 RODO). W efekcie trudne byłoby skuteczne
pociągnięcie dostawcy usług cyfrowych do odpowiedzialności – na podstawie art. 82 RODO
– w związku z incydentem w cyberprzestrzeni
dotykającym jego systemu.
Mając na myśli mankamenty zasad odpowiedzialności, nawet takiej jak przewidziana w RODO,
Hurwitz zaproponował dość radykalny, ale warty
rozważenia model (2017). Zgodnie z jego pomysłem, przedsiębiorca posiadający dane konsumentów byłby odpowiedzialny niezależnie od
tego, czy ktoś inny – np. konsument lub dostawca
– przyczynił się do zwiększenia ryzyka. Hurwitz
mówi tylko o odpowiedzialności za incydenty
w cyberprzestrzeni, ale można tę koncepcję sprecyzować, odnosząc się do „CIA triad” obejmującej
poufność (confidentiality), integralność (integrity)
i dostępność (availability) informacji i usług. Jeśli
któryś z tych trzech elementów w przechowywaniu lub przetwarzaniu przez przedsiębiorcę
danych konsumentów zostanie naruszony, niezależnie od jego winy, a nawet niedbalstwa i niezależnie od naruszenia przez tego przedsiębiorcę
przepisów prawa, byłby on odpowiedzialny za
wynikające z tego naruszenia szkody. Ten model odpowiedzialności nie miałby zastosowania
między przedsiębiorcami, a w szczególności „głębiej” w łańcuchu dostaw (np. między dostawcą
oprogramowania a wykorzystującym je dostawcą
usług typu e-mail), gdyż asymetria informacji
i zdolności do zapobiegania incydentom nie jest
w takich sytuacjach tak wielka, jak w przypadku
relacji z konsumentami.

Artykuł 83(4) RODO przewiduje możliwość nałożenia kar pieniężnych w wysokości do 2% obrotu dla przedsiębiorców
naruszających m.in. artykuł 32.
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Wymiar potencjalnej odpowiedzialności w tym
modelu mógłby być ogromny. Kalkulując ryzyko odpowiedzialności, przedsiębiorcy działaliby
jak ubezpieczyciele ryzyka, uwzględniając jego
koszt w cenie swoich usług, co mogłoby wpłynąć negatywnie na dostępność usług dla konsumentów. Zasadniczym pytaniem jest więc, jak
wyceniane byłyby szkody? Hurwitz proponuje
ustawowe domniemanie wysokości szkód według
katalogu ustalanego w podustawowej regulacji.
Katalog taki miałby być celowo po wyższej stronie rozsądnego szacunku. Domniemanie byłoby
obalone, jeśli przedsiębiorca posiadałby odpowiednie ubezpieczenie szkód konsumentów –
wtedy szkody wyceniane byłyby indywidualnie.
Udział ubezpieczycieli ma w założeniu poprawić
ogólny poziom cyberbezpieczeństwa, gdyż ubezpieczyciele są w szczególnie dobrej pozycji do
zbierania informacji o ryzyku i sposobach jego
mitygacji. Ubezpieczyciele mogą też wywierać
ekonomiczną presję na przedsiębiorców poprzez
warunkowanie wysokości składki ubezpieczeniowej od jakości struktur bezpieczeństwa danego
przedsiębiorcy.
Hurwitz słusznie zauważa, że jeśli szkody wynikające z incydentów w cyberprzestrzeni są tak
wysokie, a środki konieczne do zmniejszenia ryzyka tak kosztowne, że realna odpowiedzialność
odszkodowawcza doprowadziłaby do nierentowności całych gałęzi technologii, to oznaczałoby, że
mamy dość fundamentalny problem z technologią,
który dziś zamiatamy tylko pod dywan. W tym
pesymistycznym scenariuszu, wprowadzenie
tego modelu odpowiedzialności zmusiłoby nas do
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otwartego rozważenia, jaką technologię chcemy
i za jaką cenę – nie jest to więc decydujący argument przeciwko temu rodzajowi odpowiedzialności. Jednakże nie jest wcale oczywiste, że sprawy
mają się tak źle. Wbrew pewnym alarmistycznym
i maksymalistycznym głosom na temat wartości
danych osobowych, możliwe jest, że nie są one
warte dla nas aż tak wiele, że nie moglibyśmy
zachować obecnego zakresu usług i produktów
cyfrowych, być może przy trochę wyższych cenach, nawet w tym modelu odpowiedzialności.
Mimo to, pomysł Hurwitza nie do końca realizuje
jego założenie, że prawo powinno ustanowić ciężar ryzyka tam, gdzie może być ono najbardziej
efektywnie zredukowane. O ile przedsiębiorca
może dokonywać różnych wyborów technologii,
które stosuje i różnych strategii konfiguracji swoich systemów w taki sposób, by minimalizować
ryzyka „z góry łańcucha dostaw” (np. poprzez
luki bezpieczeństwa w oprogramowaniu, z którego korzysta), to ma on bardziej ograniczony
wpływ na to, jak z jego usług korzystać będą
konsumenci. Konsumenci mogą przyczynić się
zarówno do powstania szkody (np. poprzez podanie swojego hasła przestępcy), jak i do jej wymiaru (np. przechowując w darmowej skrzynce
pocztowej dokumenty, których ujawnienie spowodowałoby ogromną szkodę majątkową). Dlatego
warto rozważyć ograniczenie odpowiedzialności
w przypadku przyczynienia się do tego konsumentów i ograniczyć jej maksymalny wymiar,
być może w relacji do przychodu przynoszonego
przez danego konsumenta (uwzględniając przychód z reklam itd.).
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co oznaczałby ten model w praktyce?

poza odmową podania swoich danych sklepowi, co oznaczałoby prawdopodobnie rezygnację
z jego usług42.

Co mógłby oznaczać w praktyce efektywny model
odpowiedzialności na zasadzie ryzyka? Jak wspomnieliśmy, pomysł ten ma dotyczyć wyłącznie odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorców, którzy przechowują dane konsumentów za
szkody wynikłe z naruszenia poufności, integralności i dostępności. W naszym zmodyfikowanym
modelu Hurwitza byłaby to odpowiedzialność na
zasadzie ryzyka w odniesieniu do ryzyk „z góry
łańcucha dostaw” i odpowiedzialność na zasadzie
winy w odniesieniu do ryzyk płynących w istotnej
mierze z działań konsumentów.

Jednakże prawdopodobnie sklep mógł podjąć
kroki – wykraczające poza należytą staranność –
które uchroniłyby konsumentów przed szkodami.
Być może sklep powinien polegać na własnym
audycie bezpieczeństwa oprogramowania, które
wykorzystuje, a nie tylko ufać swoim dostawcom,
nawet jeśli mają utrwaloną pozycję na rynku (co
jest standardem rynkowym, więc trudno byłoby
to uznać za winę). A może sklep powinien był
mieć oddzielny, prostszy system do przechowywania newralgicznych danych klientów, który
byłby łatwiejszy w audytowaniu i mniej podatny
na ataki, i który komunikowałby się z głównym
Przykładowo, rozważmy atak na sklep intersystemem sklepu na zasadzie zerowego zaufania?
netowy przechowujący dane o kartach kredyWspólną cechą tych możliwości jest to, że nie są
towych konsumentów, które to dane zostałyone dziś standardami rynkowymi, ale mogłyby
by wykradzione poprzez lukę bezpieczeństwa
istotnie przyczynić się do bezpieczeństwa danych
w oprogramowaniu sklepu (dostarczonym przez
konsumentów.
kogoś innego). Dodajmy, że luka ta nie była jeszcze odkryta przez producenta oprogramowania,
Skoro wiemy, jak można by poprawić bezpiea sklep internetowy korzystał z aktualnej wersji,
czeństwo, to czemu po prostu nie wprowadzić
skonfigurowanej zgodnie ze standardami rynkoszczegółowych prawnych obowiązków podejwymi. Konsumenci z kolei ponieśli znaczne szkomowania takich działań, zamiast polegać na zady majątkowe, gdyż przestępcy wykorzystali dane
sadach odpowiedzialności odszkodowawczej?
z kart kredytowych, obciążając je, a jednocześnie
Takie biurokratyczno-regulacyjne rozwiązanie
przynajmniej niektórym konsumentom banki
niesie ze sobą te same problemy, które tego typu
odmówiły uznania reklamacji dotyczących tych
rozwiązania zawsze mają, ale na jeszcze większą
transakcji. W obecnym modelu odpowiedzialności
skalę w kontekście bardzo szybko zmieniającej
na zasadzie winy, lub nawet na podstawie art. 82
się technologii. Podstawowy problem jest taki,
RODO, konsumenci nie byliby prawdopodobnie
że wcale nie wiemy, jakie konkretne sposoby
w stanie skutecznie uzyskać odszkodowania od
przeciwdziałania zagrożeniom byłyby nie tylko
sklepu internetowego, gdyż nie można byłoby
dobre technologicznie, ale też proporcjonalne
wykazać, że sklep nie dochował należytej staranekonomicznie. A nawet jeśli mamy dobry pomysł
ności lub naruszył odpowiednie przepisy RODO.
aktualny dziś, może być on już nieaktualny jutro.
Przy odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, nie
Tego rodzaju odgórne mikro-sterowanie gospomiałoby znaczenia, że sklep internetowy działał
darką nie jest receptą na sukces.
zgodnie z praktyką rynkową, skoro nie było to
wystarczające dla uniknięcia ataku i kradzieStąd też pomysł na zaprzęgnięcie odpowiedzialży danych.
ności odszkodowawczej. Nie chodzi tutaj tylko
o kwestie sprawiedliwego rozłożenia ciężaru ryNaturalnie ze swojej strony konsumenci nie mozyka pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentagliby wiele zrobić, żeby zapobiec szkodzie (absmi, ale o wykorzystanie mechanizmu rynkowego
trahując od kwestii reklamacji wobec banków)
42

Bardzo dobrze poinformowani konsumenci mogliby np. korzystać z jednorazowych numerów kart kredytowych
oferowanych przez niektóre instytucje finansowe, ale to rodzi pytanie o efektywność – czy lepiej polegać na
poprawie praktyk po stronie przedsiębiorców, czy na przyjęciu standardów bezpieczeństwa rodem z filmu
szpiegowskiego po stronie konsumentów?
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do odkrycia, jakie rozwiązania mogłyby istotnie
zmniejszyć ryzyko. Jak argumentuje Hurwitz,
efektywna odpowiedzialność odszkodowawcza
zamiast urzędników uczyniłaby regulatorami
firmy ubezpieczeniowe, które miałyby silną motywację ekonomiczną do warunkowania wysokości składek ubezpieczeniowych od stosowania
rzeczywiście efektywnych metod zabezpieczenia
– niezależnie od tego, czy są one już standardem
rynkowym, czy nie. Konkurując między sobą
i dbając o swoją rentowność, firmy ubezpieczeniowe musiałyby eksperymentować i ustawicznie
analizować sytuację technologiczną. Założeniem
tego pomysłu jest, że ubezpieczyciele są w stanie
tę rolę spełniać lepiej niż urzędnicy, jednocześnie
zachowując element silnej motywacji – w formie
niższych składek ubezpieczeniowych, a nie kar
finansowych, jak w modelu biurokratycznym.

potencjalne problemy
Jednym z problemów ze zwiększeniem odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorców będących „ofiarami” incydentów w cyberprzestrzeni jest dostępność adekwatnego ubezpieczenia,
biorąc pod uwagę potencjalnie bardzo wysokie
szkody, za które mogliby być odpowiedzialni.
W przypadku luki bezpieczeństwa w popularnym oprogramowaniu – jak np. przy niedawnym
ataku na Solarwinds i innych43 – ryzyka wielu różnych podmiotów są współzależne, co jest
problemem dla potencjalnych ubezpieczycieli
(Böhme & Kataria 2006, Romanosky, et al., 2019).
Problemem dla ubezpieczycieli jest też asymetria
informacji: trudno im jest ocenić poziom ryzyka
konkretnego podmiotu. Szczególnie ze względu na ten ostatni problem, nawet obowiązkowe
ubezpieczenia okazują się nie być bardzo silnym
bodźcem dla przedsiębiorstw do inwestowania
w poprawę bezpieczeństwa (Marotta, et al. 2017).
Prawdopodobne jest, że bolączki te są efektem
względnie niskiego ryzyka odpowiedzialności,
co przekłada się na rozmiar i stopień zaawansowania tego segmentu rynku ubezpieczeń.
W modelu silnej odpowiedzialności na zasadzie
ryzyka, można oczekiwać, że ubezpieczyciele dość
szybko dostosowaliby się do zmian, w szczególno43

ści poprzez specjalizację w głębokiej i ustawicznej
indywidualnej ocenie poziomu ryzyka konkretnych podmiotów i w warunkowaniu wysokości
składek w zależności od wyników tej oceny.
Innym potencjalnym mankamentem zwiększenia
odpowiedzialności odszkodowawczej jest wpływ
tego rozwiązania na motywacje ofiar ataków
do upubliczniania szczegółowych technicznych
informacji o atakach. Jednakże nie jest to aż tak
duży problem dla odpowiedzialności na zasadzie
ryzyka, jak może się wydawać. To właśnie przy
odpowiedzialności na zasadzie winy (niedbalstwa), podmiot potencjalnie odpowiedzialny ma
najsilniejszą motywację do ukrywania szczegółów
swoich działań, jeśli w jego ocenie takie szczegóły mogłyby zostać wykorzystane do wykazania
niedochowania należytej staranności. Przy odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, a szczególnie
w propozycji Hurwitza, kwestie dochowania staranności nie mają znaczenia, więc motywacja do
unikania dzielenia się szczegółami technicznymi
jest mniejsza. Oczywiście, cały czas potencjalnie
odpowiedzialny podmiot ma motywację, żeby
próbować ukryć sam fakt wystąpienia incydentu w cyberprzestrzeni, ale jeśli ten fakt zostanie
upubliczniony – a w przypadku realnych szkód
dla konsumentów jest to prawdopodobne – to
motywacja ta odpada.

rekomendacje
Nie jest naszym celem przekonanie czytelnika,
że odpowiedzialność na zasadzie ryzyka – szczególnie w tak mocnym wydaniu, jak proponuje
Hurwitz – jest bezsprzecznie pożądana. Uważamy
jednak, że jest to rozwiązanie warte dyskusji. Silnym argumentem za tym modelem jest
perspektywa bardziej efektywnego rozłożenia
bodźców ekonomicznych: przenosząc je na podmioty, które są w lepszej pozycji do zwiększenia
poziomu cyberbezpieczeństwa i zmniejszenia
ryzyka wystąpienia szkód.
Efektywna odpowiedzialność odszkodowawcza
może być skuteczniejszym narzędziem budowy
cyberbezpieczeństwa niż odpowiedzialność ad-

https://en.wikipedia.org/wiki/2020_United_States_federal_government_data_breach.
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ministracyjna, jeśli doprowadzi ona do sytuacji,
w której firmy ubezpieczeniowe przejmą rolę
aktywnego regulatora cyberbezpieczeństwa.
Prawdopodobne jest, że ze względu na racjonalną kalkulację ekonomiczną, firmy ubezpieczeniowe będą bardziej skoncentrowane na
rzeczywistym ryzyku, podczas gdy instytucje
państwowe – mimo najlepszych chęci – łatwiej
mogą popaść w fetyszyzację procedur i teatr
bezpieczeństwa.
Niezbędnym warunkiem dla sukcesu każdego modelu odpowiedzialności prawnej w tej sferze jest
uniknięcie sytuacji, w której odpowiedzialność
prawna przyczynia się do zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa. Jest to niestety możliwe,
np. gdy przepisy pośrednio promują niewiedzę
poprzez warunkowanie odpowiedzialności od
powzięcia wiedzy o zagrożeniu lub incydencie.
Podobnie, osobista odpowiedzialność pracowników lub menedżerów może tworzyć silne bodźce
do zamiatania zagrożeń pod dywan. Warte rozważenia mogą być reguły ograniczające odpowiedzialność w wypadku dogłębnego – a najlepiej
upublicznionego – audytu bezpieczeństwa, nawet
„po szkodzie”.
Nie można też niestety zapomnieć o istotnym
ograniczeniu dla swobody regulacyjnej, nawet
na poziomie UE, płynącym z arbitrażu regulacyjnego. Polscy konsumenci mają dostęp do
usług oferowanych przez przedsiębiorców, którzy znajdują się poza polską jurysdykcją. Gdyby
istotne zwiększenie poziomu odpowiedzialności
odszkodowawczej zmusiło polskich (lub europejskich) przedsiębiorców do zwiększenia cen lub
pozacenowych obciążeń dla konsumentów (np.
więcej reklam), to przedsiębiorcy spoza Polski
lub spoza UE mogliby być w stanie oferować
podobne produkty na lepszych warunkach. Nie
chcemy przy tym sugerować, że jest to powód
do pogłębiania postępującej „cyber-bałkanizacji”
i zamykania europejskiego rynku dla zewnętrznych przedsiębiorców. Nie jest oczywiste, czy
rzeczywiście zwiększenie poziomu odpowiedzialności – nawet w modelu Hurwitza – miałoby taki
wpływ na konkurencję międzynarodową. Warto
mieć jednak to ryzyko na uwadze.
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3. Podsumowanie
W raporcie wskazujemy, że regulacje w zakresie
cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej, a tym
samym w Polsce, opierają się przede wszystkim
na elementach koordynacji i wymiany informacji oraz certyfikacji dostawców, usług i sprzętu.
Te regulacje należy oceniać co do zasady pozytywnie, bowiem centralizacja wiedzy dotyczącej
zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem
jest kluczowa dla zwalczania tego typu zagrożeń.
Jednym z najważniejszych projektów prowadzonych obecnie w Polsce w tym zakresie jest
rozwój platformy do współpracy dla podmiotów
tworzących krajowy system cyberbezpieczeństwa.
Wskazujemy ponadto, że planowane nowelizacje
dyrektywy NIS oraz Ustawy KSC prowadzą do
jeszcze szerszej centralizacji wiedzy w zakresie ataków i zagrożeń w sieci, która wiąże się
z nowymi obowiązkami nałożonymi na dużych,
średnich, a nawet w niektórych przypadkach –
na małych przedsiębiorców.

W tym kontekście przydatne mogą być niewiążące
wytyczne co do rodzaju informacji, które warto
byłoby dobrowolnie udostępniać ze strony ENISA
lub krajowych instytucji, ale nie jest wskazana
prawna regulacja procedur dla takich dobrowolnych mechanizmów. Prawo powinno przede
wszystkim unikać stawania im na drodze.

W tym świetle zwracamy uwagę na fakt, że nie
jest oczywiste, czy państwowe instytucje powołane do zbierania i przetwarzania informacji
o zagrożeniach i incydentach będą w stanie
zrobić właściwy użytek z obowiązkowych zgłoszeń, jeśli liczba podmiotów lub sytuacji objętych takim obowiązkiem zostanie zwiększona.
W takim niepożądanym scenariuszu obowiązki
nałożone na przedsiębiorców nie przełożyłyby
się na poprawę cyberbezpieczeństwa. Wskazujemy zatem, że konieczne jest przeprowadzenie
oceny skutków takiej regulacji, uwzględniając
realistyczne scenariusze i proporcje korzyści do
kosztów. Efektywne wykorzystywanie wiedzy
przez instytucje państwowe wiąże się z tym, że
muszą one posiadać specjalistyczny personel.
Dlatego pozytywnie należy ocenić projektowany
przepis art. 62a nowelizacji Ustawy KSC, który
przewiduje wyższe wynagrodzenia dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa.

O ile koordynacja i wymiana informacji oraz
certyfikacja są obecne w polskim porządku prawnym, o tyle elementy analityki bezpieczeństwa
oraz odpowiedzialności prawnej za podatności
i incydenty są w polskim prawie uregulowane
w sposób niejednoznaczny. Wskazujemy, że warto
rozważyć uściślenie przepisów kodeksu karnego,
które tworzą ryzyko odpowiedzialności karnej za
podejmowane w dobrej wierze działania w tym
zakresie. Biorąc przykład z państw anglosaskich,
warto również rozważyć ustanowienie przez
instytucje państwowe w Polsce programów bug
bounty (z wynagrodzeniem) lub nieodpłatnego,
ale publicznie uznawanego zgłaszania zagrożeń.

W zakresie drugiego modelu regulacji cyberbezpieczeństwa, który opisujemy, tj. Certyfikacji
dostawców, usług i sprzętu, wskazujemy, że proponowane w Ustawie KSC 2.0 rozwiązania, mające
na celu stworzenie ram dla krajowego systemu
certyfikacji, są zasadne i w dużej mierze nieuniknione ze względu na obowiązek implementacji
prawa UE. Właściwe jest przyjęcie w Ustawie KSC
2.0 zasady dobrowolności certyfikacji. Ponadto
zwracamy uwagę, że warte rozważenia jest promowanie – np. poprzez niewiążące wytyczne lub
akcje informacyjne – modelu zerowego zaufania.

Kolejnym wartym w naszej ocenie rozważenia
rozwiązaniem jest wprowadzenie do polskiego
prawa zasad odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, które miałyby na celu bardziej efektywne
rozłożenie bodźców ekonomicznych, jeśli chodzi
o zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Zwracamy
Wskazujemy jednocześnie na konieczność wspie- uwagę, że obecnie zdarzają się sytuacje, w których
rania dobrowolnego dzielenia się informacja- nikt w zasadzie nie ma interesu, żeby zapewniać
mi, co pomogłoby mitygować ryzyka płynące cyberbezpieczeństwo – podajemy przykład tzw.
z ograniczeń systemów obowiązkowych zgłoszeń. botnetu, w którym ani użytkownik końcowy, ani

Warsaw Enterprise Institute

33

producent sprzętu nie mają istotnego interesu
w zwalczaniu zagrożeń, bo nie odczuwają bieżących szkód wynikających z zainfekowania sprzętu
szkodliwym oprogramowaniem. Wskazujemy
ponadto, że efektywna odpowiedzialność odszkodowawcza może być skuteczniejszym narzędziem
budowy cyberbezpieczeństwa niż odpowiedzialność administracyjna, jeśli doprowadzi ona do
sytuacji, w której firmy ubezpieczeniowe przejmą
rolę aktywnego regulatora cyberbezpieczeństwa.
Ze względu na racjonalną kalkulację ekonomiczną, firmy ubezpieczeniowe będą bowiem bardziej
skoncentrowane na rzeczywistym ryzyku, podczas gdy instytucje państwowe – mimo najlepszych chęci – łatwiej mogą popaść w fetyszyzację
procedur i teatr bezpieczeństwa.

ponadto uwagę na ryzyko niezgłaszania zagrożeń ze względu na osobistą lub kolektywną
odpowiedzialność pracowników czy też menedżerów. Warte rozważenia w tym zakresie mogą
być reguły ograniczające o powiedzialność
w wypadku dogłębnego – a najlepiej upublicznionego – audytu bezpi czeństwa, nawet „po
szkodzie”. Inne ryzykodotyczące zasad odpowiedzialności płynie z arbitrażu regulacyjnego – polscy konsumenci mają bowiem dostęp
do usług oferowanych przez przedsiębiorców
z różnych jurysdykcji i podczas projektowania
szczegółowych regulacji należy pamiętać o tym,
żeby polskie i – szerzej – europejskie firmy były
konkurencyjne, co może być zagrożone w przypadku nakładania daleko idących i kosztownych obowiązków związanych z koniecznością
W kontekście zasad odpowiedzialności odno- zapewnienia cyberbezpieczeństwa.
szących się do cyberbezpieczeństwa zwracamy
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