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Polska energetyka a cyberataki - komentuje Bożenna Piątkowska,
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Skutki ataku informatycznego w sektorze energetycznym stają się tym większe, im bardziej
ogranicza się wydatki na zabezpieczenia, infrastrukturę krytyczną oraz systemy sterowania
przemysłowego. Potrzebne są zintegrowane działania sektorów publicznego i prywatnego.
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni to bowiem kwestia bezpieczeństwa narodowego.
Rosnące zagrożenie infrastruktury krytycznej państwa stanowią zwłaszcza zdalne włamania do sieci
informatycznych (tzw. cyberataki) dokonywane przez zorganizowane grupy hakerów (ang. hacker – dosł.:
łamacz; tu łamacz zabezpieczeń informatycznych, włamywacz)[1]. Sektor energetyczny jest zagrożony w
stopniu szczególnym ze względu na automatyzację tej branży oraz bieżącą konieczność wprowadzania
nowych systemów kontrolujących wydobycie i dystrybucję ropy oraz gazu. Początkowo cyberataki były
motywowane finansowo, a domorośli hakerzy sprawdzali tylko swe umiejętności. Z czasem zjawisko to
przyjęło formę przestępczości zorganizowanej. [...]
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W 2014 r. firma iSight Partners ujawniła, iż grupa hakerów rosyjskich szpiegowała m.in. jedną z polskich
firm z branży energetycznej[1]. W tym samym roku Symantec Corporation[2] poinformowała, że grupa
hakerów o nazwie Dragonfly[3] prowadziła od 2013 r. ataki na firmy z sektora energetycznego, w tym w
Polsce – ich celem mieli być m.in. producenci energii i rurociągów[4]. Co prawda ograniczyli się do
szpiegostwa, ale gdyby doszło do sabotażu, byłyby nieodwracalne. Optymizmem nie napawa Raport o

stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w roku 2014. Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty
Komputerowe CERT.GOV.PL[5], pełniący rolę głównego zespołu CERT i odpowiadający za koordynację
procesu reagowania na incydenty komputerowe w obszarze administracji rządowej, podał w nim, że 2014
r. był rekordowy. Zarejestrowano 12017 zgłoszeń, z których 7498 zakwalifikowano jako incydent[6]. Dla
porównania w 2013 r. incydentów było 5670, w 2012 r. 457, 2011 r. 249[7]. Celami ataków były firmy:
energetyczne, sektora zbrojeniowego, IT oraz agencje rządowe[8]. Raport podkreśla, że z uwagi na
dostępność i łatwość korzystania z internetu i mediów społecznościowych są one narzędziem stosowanym
do akcji militarnych i wywiadowczych prowadzonych przez państwa.[...]
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W 2011 r. do polskiego systemu prawnego wprowadzono pojęcie „cyberprzestrzeni”. Opracowano Politykę
Ochrony Cyberprzestrzeni RP[1], dokument, który 25 czerwca 2013 r. w drodze uchwały przyjęła Rada
Ministrów. We wstępie czytamy, że celem strategicznym jest osiągnięcie akceptowalnego poziomu
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państwa. Ma to być realizowane poprzez ramy organizacyjno-prawne, a
także system koordynacji i wymiany informacji między użytkownikami CRP (mowa o cyberprzestrzeni
RP)[2].[...]
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W raporcie założono, iż ważnym elementem jest współpraca z przedsiębiorcami, w szczególności w
sektorach: zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, łączności, sieci teleinformatycznych,
finansowym oraz transportowym.[...]
Podsumowując, modernizacja i przebudowa struktury energetycznej jest na etapie początkowym.
Przedstawione wcześniej wydarzenia związane z cyberatakami pokazują, że zagrożenie jest duże i bardzo
realne. Energetyka, z uwagi na strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, jest coraz częściej
kluczowym celem cyberprzestępców o zorganizowanej i sterowalnej strukturze. Tymczasem w Polsce
bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni nie jest właściwie chronione. Z „Informacji o wynikach kontroli” NIK
z 23 czerwca 2015 r. wynika, iż bezpieczeństwo teleinformatyczne w naszym kraju pozostaje na bardzo
niskim poziomie[1]. Podmioty państwowe związane z ochroną cyberprzestrzeni, prowadziły działania z
tego zakresu w sposób rozproszony i bez spójnej wizji systemowej. Działania tych podmiotów były
jedynie do doraźne, a reagowanie na bieżące wydarzenia było zdecydowanie ograniczone. Poważnym
problemem, na co podkreślali eksperci NIK, było brak właściwych i niezbędnych rozwiązań
legislacyjnych, przez co nie unormowano kwestii związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.
Jedno jest pewne, że wrażliwość infrastruktury energetycznej na cyberataki będzie na przestrzeni lat rosła.
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