
 

 

Norma / 
wytyczne 

Kto wydaje 
certyfikat? 

Jak uzyskać 
certyfikat? 

Orientacyjny 
koszt 
certyfikacji / 
wdrożenia 

Ogólna charakterystyka 
organizacji wydającej normę lub 
autora wytycznych 

Ogólna charakterystyka normy / 
wytycznych 

Oficjalna strona www 
organizacji / autora / 
normy / wytycznych, 
etc. 

Materiały do pobrania 

Norma PN-EN 
ISO/IEC 
27001:2017-06  

akredytowana 
jednostka 
certyfikująca 

Konieczne 
wykonanie 
audytów 
wewnętrznych, 
oraz audytu 
zewnętrznego, 
który powinien 
zostać 
wykonany przez 
stronę trzecią - 
akredytowaną 
jednostkę 
certyfikującą. 

Certyfikat ważny 
trzy lata.  

Koszt zależy od 
wielkości 
organizacji, ilości 
zatrudnionych, 
branży, stopnia 
wdrożenia a 
nawet 
województwa, w 
którym działa 
jednostka. Dla 
jednostki w 
mazowieckim, 
branża 
produkcyjna do 
ok. 130 
pracowników, 
standardowy 
poziom 
wdrożenia ok 
10 000 PLN 
netto (http://iso-
sklep.pl/certyfika
t-iso-9001-
kalkulator-
kosztow.html) 

Norma jest normą międzynarodową 
przyjęta przez międzynarodową 
organizację 
normalizującą/normalizacyjną i 
powszechnie dostępna -ISO 
(International Organization for 
Standardization) i IEC (International 
Electrotechnical Commission) 

ISO - organizacja 
pozarządowa zrzeszająca 
krajowe organizacje normalizacyjne , 
powstała w 1946 r. 

IEC - globalna organizacja założona 
w 1906 r., opracowująca i 
publikująca 
międzynarodowe normy z zakresu 
technik elektrycznych i 
elektronicznych oraz dziedzin z nimi 
związanych, będące podstawą norm 
krajowych oraz odniesieniem 
dla przetargów i kontraktów 
międzynarodowych. 

Członkiem ISO jest Polski Komitet 
Normalizacyjny (PKN) to krajowa 
jednostka normalizacyjna, która 
odpowiada za organizację 
działalności normalizacyjnej. PKN 
nie jest organem administracji 
rządowej, jest podmiotem prawa 
publicznego. Działa z mocy Ustawy z 
dnia 12 września 2002 r. o 
normalizacji. 

Dotyczy systemów zarządzania 
bezpieczeństwem informacji. 

Norma opisuje, jak wprowadzić, 
certyfikowany system zarządzania 
bezpieczeństwem informacji tzw. 
SZBI. SZBI to strategia, która ma 
zapewnić ochronę i bezpieczeństwo 
wszelkich danych przetwarzanych w 
obrębie organizacji, a zatem 
minimalizuje prawdopodobieństwo 
niekontrolowanego wycieku danych. 

W tej materii posługujemy się 
politykami, procedurami 
regulaminami instrukcjami 
bezpieczeństwa informacji, które 
wdrażamy w organizacji i dbamy o 
ciągłe ich doskonalenie. 

SZBI jest opisana w Polityce 
Bezpieczeństwa Informacji, która 
pozwala na uporządkowanie 
wszystkich kwestii związanych z 
bezpieczeństwem informacji w 
organizacji. Znajdziemy w niej  m.in. 
określenie aktywów (serwery , 
aplikacje, zbiory danych 
osobowych), ról (kto za co jest 
odpowiedzialny), sposób dokonania 
oceny ryzyka, instrukcję 
postępowania z incydentami 
bezpieczeństwa. 

Została ogłoszona 14 
października 2005 r. na podstawie 
brytyjskiego standardu BS 7799-
2 opublikowanego przez BSI. W 
Polsce normę ISO/IEC 27001 
opublikowano 4 stycznia 2007 r. 
jako PN-ISO/IEC 27001:2007 

https://www.iso.org/hom
e.html 

https://www.iec.ch/ 

https://www.pkn.pl/ 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-
iec-27001-2017-06p.html 

Norma PN-
ISO/IEC 
29115:2017-07  

nie dotyczy nie dotyczy Koszty 
wdrożenia to 
koszty 
samodzielnego 

Norma jest normą międzynarodową 
przyjęta przez międzynarodową 
organizację 
normalizującą/normalizacyjną i 
powszechnie dostępna -ISO 

W normie określono kwestie 
dotyczące identyfikacji i 
uwierzytelnienia użytkownika, co 
jest szczególnie ważne w usługach 
elektronicznych np. bankowych, 

https://www.iso.org/hom
e.html 

https://www.iec.ch/ 

https://www.pkn.pl/ 

http://sklep.pkn.pl/pn-iso-iec-
29115-2017-07e.html 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_pozarz%C4%85dowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_pozarz%C4%85dowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_normalizacyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Norma_(technika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/2005
https://pl.wikipedia.org/wiki/BS_7799
https://pl.wikipedia.org/wiki/BS_7799
https://pl.wikipedia.org/wiki/British_Standards_Institution
https://pl.wikipedia.org/wiki/4_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/2007
https://www.iso.org/home.html
https://www.iso.org/home.html
https://www.iec.ch/
https://www.pkn.pl/
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-iec-27001-2017-06p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-iec-27001-2017-06p.html
https://www.iso.org/home.html
https://www.iso.org/home.html
https://www.iec.ch/
https://www.pkn.pl/
http://sklep.pkn.pl/pn-iso-iec-29115-2017-07e.html/
http://sklep.pkn.pl/pn-iso-iec-29115-2017-07e.html/


 

 

dostosowania 
się organizacji. 

(International Organization for 
Standardization) i IEC (International 
Electrotechnical Commission) 

ISO - organizacja 
pozarządowa zrzeszająca 
krajowe organizacje normalizacyjne , 
powstała w 1946 r. 

IEC - globalna organizacja założona 
w 1906 r., opracowująca i 
publikująca 
międzynarodowe normy z zakresu 
technik elektrycznych i 
elektronicznych oraz dziedzin z nimi 
związanych, będące podstawą norm 
krajowych oraz odniesieniem 
dla przetargów i kontraktów 
międzynarodowych. 

Członkiem ISO jest Polski Komitet 
Normalizacyjny (PKN) to krajowa 
jednostka normalizacyjna, która 
odpowiada za organizację 
działalności normalizacyjnej. PKN 
nie jest organem administracji 
rządowej, jest podmiotem prawa 
publicznego. Działa z mocy Ustawy z 
dnia 12 września 2002 r. o 
normalizacji. 

serwisach, sklepach internetowych. 
Norma w sposób kompleksowy 
opisuje procesy związane z 
elektroniczną tożsamością: 
rejestrację, zarządzanie danymi 
uwierzytelniającymi, proces 
uwierzytelnienia. Określa również 
tzw. poziomy wiarygodności , które 
należy ustalić  zależnie od 
charakteru usługi, zakresu 
informacji jakie są przetwarzane w 
trakcie jej realizacji . W celu 
uzyskania jak najwyższej pewności 
co do wybranych metod 
uwierzytelnienia oprócz elementów 
technicznych, należy uwzględnić 
również czynniki organizacyjne i 
zarządcze, takie jak sposób/forma 
prowadzenia usługi (np. forma 
działalności gospodarczej)  

 

PN-EN ISO/IEC 
27002:2017-06  

nie dotyczy nie dotyczy Koszty 
wdrożenia to 
koszty 
samodzielnego 
dostosowania 
się do niej 
organizacji. 

Norma jest normą międzynarodową 
przyjęta przez międzynarodową 
organizację 
normalizującą/normalizacyjną i 
powszechnie dostępna -ISO 
(International Organization for 
Standardization) i IEC (International 
Electrotechnical Commission) 

ISO - organizacja 
pozarządowa zrzeszająca 
krajowe organizacje normalizacyjne , 
powstała w 1946 r. 

IEC - globalna organizacja założona 
w 1906 r., opracowująca i 
publikująca 
międzynarodowe normy z zakresu 
technik elektrycznych i 
elektronicznych oraz dziedzin z nimi 
związanych, będące podstawą norm 

Norma uszczegóławia normę  PN-
EN ISO/IEC 27001:2017-06  w 
zakresie stosowanych 
zabezpieczeń.  Jest podstawą przy 
opracowywaniu samodzielnych 
zaleceń w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem informacji.  
Norma zawiera specyfikację 14 
obszarów bezpieczeństwa m.in. 
zarządzanie aktywami, kontrola 
dostępu, kryptografia, 
bezpieczeństwo komunikacji. Każda 
główna kategoria bezpieczeństwa 
zawiera: cele zabezpieczeń , jedno 
lub więcej zabezpieczeń, które 
powinny być zastosowane do 
osiągniecia celów. 
Każde z zawartych w normie 
zabezpieczeń (114)  jest opatrzone 

https://www.iso.org/hom
e.html 

https://www.iec.ch/ 

https://www.pkn.pl/ 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-
iec-27002-2017-06p.html 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_pozarz%C4%85dowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_pozarz%C4%85dowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_normalizacyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Norma_(technika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_pozarz%C4%85dowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_pozarz%C4%85dowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_normalizacyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Norma_(technika)
https://www.iso.org/home.html
https://www.iso.org/home.html
https://www.iec.ch/
https://www.pkn.pl/
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-iec-27002-2017-06p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-iec-27002-2017-06p.html


 

 

krajowych oraz odniesieniem 
dla przetargów i kontraktów 
międzynarodowych. 

Członkiem ISO jest Polski Komitet 
Normalizacyjny (PKN) to krajowa 
jednostka normalizacyjna, która 
odpowiada za organizację 
działalności normalizacyjnej. PKN 
nie jest organem administracji 
rządowej, jest podmiotem prawa 
publicznego. Działa z mocy Ustawy z 
dnia 12 września 2002 r. o 
normalizacji. 

nazwą , krótkim opisem, 
wskazówkami do procesu wdrożenia 
oraz informacjami dodatkowymi. 
Zabezpieczenia dot. np. telepracy, 
kontaktu z władzami, zarządzanie 
nośnikami wymiennymi, dostępu do 
sieci i usług sieciowych. 
 

NIST 800-63B: 
Wytyczne 
dotyczące 
tożsamości 
cyfrowej: 
uwierzytelnianie 
i zarządzanie 
cyklem życia 
aplikacji 

nie dotyczy nie dotyczy   

Koszt po stronie 
organizacji – 
będzie zależny 
od wdrażanej 
metody 
uwierzytelniania, 
a także rodzaju 
przetwarzanych 
danych, w 
szczególności 
czy 
wykorzystywane 
będą dane 
biometryczne. 

National Institute of Standards and 
Technology – agencja Departamentu 
Handlu. 

Organizacja ma na celu promowanie 
innowacyjności i konkurencyjności 
przemysłowej poprzez rozwój nauki 
pomiarowej, standardów i 
technologii, które mają się przełożyć 
na podniesienie standardów. 

Dokument zawiera wytyczne dla 
administracji państwowej, dotyczące 
uwierzytelnia cyfrowego, kontroli 
sesji oraz wdrażania tożsamości 
cyfrowej. Wskazuje m.in. kilka 
sposobów uwierzytelniania (AAL1 – 
AAL3, czym wyższy poziom tym 
bardziej zaawansowana i 
bezpieczniejsza technologicznie 
metoda). W rozbudowany sposób 
opisuje metody uwierzytelniania czy 
zarządzania sesją. W dokumencie 
tym wspomina się m.in. także o 
możliwości uwierzytelniania przy 
wykorzystaniu danych 
biometrycznych. 

Dokument powstał w 2017 r. 

https://www.nist.gov/ 

 

https://pages.nist.gov/800-
63-3/sp800-63b.html 

 

wytyczne 
Europejskiej 
Agencji ds. 
Bezpieczeństwa 
Sieci 
i Informacji 
dotyczące 
bezpieczeństwa 
przetwarzania 
danych 
osobowych 

nie dotyczy nie dotyczy Koszty 
wdrożenia to 
koszty 
samodzielnego 
dostosowania 
się do niej 
organizacji. 
Koszt będzie 
zależny od m.in. 
poziomu 
stwierdzonego 
ryzyka, w tym 
przede 
wszystkim 
wykorzystywane
go systemu IT i 
rodzaju 

Agencja Unii Europejskiej ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA) -ośrodek wiedzy 
specjalistycznej w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego w 
Europie. ENISA pomaga UE i 
należącym do niej krajom 
przygotować się do zapobiegania 
problemom dotyczącym 
bezpieczeństwa informacji, a także 
do wykrywania takich problemów i 
reagowania na nie. 

Wytyczne zostały wydane w 2016 
roku. ENISA przeprowadziła 
badanie w celu wsparcia podmiotów 
z sektora MŚP w zakresie 
przyjmowania środków 
bezpieczeństwa w celu ochrony 
danych osobowych, zgodnie z 
podejściem opartym na ryzyku. W 
szczególności celem badania było 
ułatwienie MŚP zrozumienia 
kontekstu operacji przetwarzania 
danych osobowych, a następnie 
oceny związanych z tym zagrożeń 
bezpieczeństwa. 

W wytycznych przedstawiono: 

https://www.enisa.europ
a.eu/ 

https://www.enisa.europa.eu
/publications/guidelines-for-
smes-on-the-security-of-
personal-data-processing 

https://www.nist.gov/
https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html
https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html
https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/publications/guidelines-for-smes-on-the-security-of-personal-data-processing
https://www.enisa.europa.eu/publications/guidelines-for-smes-on-the-security-of-personal-data-processing
https://www.enisa.europa.eu/publications/guidelines-for-smes-on-the-security-of-personal-data-processing
https://www.enisa.europa.eu/publications/guidelines-for-smes-on-the-security-of-personal-data-processing


 

 

przetwarzanych 
danych. 

● uproszczone podejście do oceny 
zagrożeń dla bezpieczeństwa przez 
MŚP, dostarczając wskazówek na 
temat sposobów rozwiązania 
różnych etapów procesu oceny 
ryzyka związanego z prywatnością, 

● możliwe do zastosowania środki 
bezpieczeństwa na różnych 
poziomach ryzyka. Przeanalizowano 
zarówno techniczne, jak i 
organizacyjne środki 
bezpieczeństwa, które zostały 
dodatkowo podzielone na 
podkategorie z krótkim opisem, w 
jaki sposób każda podkategoria 
odnosi się do konkretnych przepisów 
RODO (grupy środków zostały 
opisane w nawiązaniu do kontroli 
bezpieczeństwa według normy ISO 
27001:2013. Wskazano jednak, że 
dopasowane środki do konkretnych 
poziomów ryzyka nie powinno być 
postrzegane jako absolutne, 
ponieważ w zależności od kontekstu 
przetwarzania danych osobowych 
organizacja może rozważyć 
przyjęcie dodatkowych środków 
nawet jeśli wiąże się to z wyższym 
poziomem ryzyka. 

opracowanie 
Fundacji 
OWASP 
„OWASP Top 10 
– 2017” 

nie dotyczy nie dotyczy  Koszt po stronie 
organizacji – 
rekomendowane 
jest 
utworzenie/kupie
nie 
bezpiecznego 
(odpornego na 
wskazane w 
dokumencie 
zagrożenia) 
systemu oraz 
zatrudnienie 
informatyków, 
którzy będą 
sprawować nad 
nim piecze (m.in. 
aktualizować 
zabezpieczenia 

Organizacja edukacyjna non-profit, 
której celem jest umożliwianie 
różnym instytucjom projektowania, 
opracowywania i rozwijania, 
nabywania obsługiwania i 
utrzymywania bezpiecznego 
oprogramowania 

Lista najpoważniejszych zagrożeń 
dla aplikacji webowych. 

Dokument opisuje najbardziej 
znaczące błędy w zabezpieczeniach 
aplikacji internetowych. 

Wskazuje, kiedy aplikacja jest 
podatna, podaje przykładowe 
scenariusze ataków oraz wskazuje 
jak się bronić przed tymi atakami. 

Opracowanie kładzie nacisk na 
ryzyko w kontekście technicznym, 
ale także biznesowym. Ponadto 
umieszczono rady m.in. dla 
deweloperów, testerów 
oprogramowania czy organizacji. 

https://www.owasp.org https://www.owasp.org/imag
es/7/72/OWASP_Top_10-
2017_%28en%29.pdf.pdf 

https://www.owasp.org/
https://www.owasp.org/images/7/72/OWASP_Top_10-2017_%28en%29.pdf.pdf
https://www.owasp.org/images/7/72/OWASP_Top_10-2017_%28en%29.pdf.pdf
https://www.owasp.org/images/7/72/OWASP_Top_10-2017_%28en%29.pdf.pdf


 

 

zgodnie z 
najnowszymi 
wytycznymi), 
Koszt będzie 
zależny od m.in. 
złożoności 
systemu IT i 
rodzaju 
przetwarzanych 
danych. 

Dokument powstał w 2017 r, 
natomiast pierwsza wersja 
dokumentu powstała w 2013 r. 

raporty roczne 
dotyczące 
działalności 
CERT Polska za 
rok 2016, 2017 i 
2018  

nie dotyczy nie dotyczy  nie dotyczy Zespół CERT Polska działa w 
strukturach NASK (Naukowej i 
Akademickiej Sieci Komputerowej) – 
państwowego instytutu badawczego 
prowadzącego działalność naukową, 
krajowy rejestr domen .pl i 
dostarczającego zaawansowane 
usługi teleinformatyczne.  

CERT Polska to pierwszy powstały w 
Polsce zespół reagowania 
na incydenty (z ang. Computer 
Emergency Response Team).  
 

Od początku istnienia zespołu 
rdzeniem działalności jest obsługa 
incydentów bezpieczeństwa i 
współpraca z podobnymi 
jednostkami na całym świecie, 
zarówno w działalności operacyjnej, 
jak i badawczo-rozwojowej.  

W 2005 roku z inicjatywy CERT 
Polska powstało forum polskich 
zespołów abuse – Abuse FORUM, 
natomiast w 2010 roku CERT Polska 
dołączył do Anti-Phishing Working 
Group, stowarzyszenia 
gromadzącego firmy i 
instytucje aktywnie walczące z 
przestępczością w sieci. 

CERT Polska powstał w 1996 roku i 
był pierwszym w Polsce zespołem 
reagowania na incydenty (z ang. 
Computer Emergency Response 
Team). 

Do głównych zadań zespołu CERT 
Polska należy:  

● rejestrowanie i obsługa zdarzeń 
naruszających bezpieczeństwo 
sieci; ● wykrywanie i analiza 
zagrożeń wymierzonych w 
szczególności w polskich 
internautów lub zagrażających 
domenie .pl;  

● aktywne reagowanie w przypadku 
wystąpienia bezpośrednich 
zagrożeń dla polskich internautów;  

● współpraca z innymi zespołami 
CERT w Polsce i na świecie oraz 
organami ścigania;  

● udział w krajowych i 
międzynarodowych projektach 
związanych z tematyką 
bezpieczeństwa 
teleinformatycznego; ● działalność 
badawcza z zakresu metod 
wykrywania incydentów 
bezpieczeństwa, analizy złośliwego 
oprogramowania i systemów 
wymiany informacji o zagrożeniach;  

● rozwijanie własnych narzędzi do 
wykrywania, monitorowania, analizy 
i korelacji zagrożeń;  

https://www.cert.pl/ Raport CERT Polska za rok 
2016: 

https://www.cert.pl/PDF/Rap
ort_CP_2016.pdf 

CERT Polska obsłużył w 
2016 roku 1926 incydentów, 
o 32 proc. więcej niż w 2015. 
Jest to przede wszystkim 
skutek zwiększającej się 
świadomości istnienia 
zespołów CERT (w tym 
CERT Polska) i ich roli w 
reagowaniu na incydenty i 
zagrożenia, a także 
bezpośredniej współpracy 
CERT Polska z coraz 
większą liczbą podmiotów i 
organizacji. 

Raport CERT Polska za rok 
2017: 
https://www.cert.pl/PDF/Rap
ort_CP_2017.pdf 

W 2017 roku analizie 
poddane zostały zagrożenia 
znane już z poprzednich lat, 
czyli oprogramowanie 
szyfrujące dane 
(ransomware), złośliwe 
oprogramowanie atakujące 
klientów banków czy 
kampanie phishingowe. 
Dosyć dużym problemem 
zaczęły być próby 
wyłudzania pieniędzy za 
pośrednictwem fałszywych 
ogłoszeń sprzedaży. 

https://www.cert.pl/
https://www.cert.pl/PDF/Raport_CP_2016.pdf
https://www.cert.pl/PDF/Raport_CP_2016.pdf
https://www.cert.pl/PDF/Raport_CP_2017.pdf
https://www.cert.pl/PDF/Raport_CP_2017.pdf


 

 

● regularne publikowanie Raportu 
CERT Polska o bezpieczeństwie 
polskich zasobów internetu;  

● niezależne analizy i testy 
rozwiązań z dziedziny 
bezpieczeństwa 
teleinformatycznego; 

● działania informacyjno-
edukacyjne, zmierzające do wzrostu 
świadomości w zakresie 
bezpieczeństwa 
teleinformatycznego, w tym:  

» publikowanie informacji o 
bezpieczeństwie na blogu cert.pl 
oraz w wybranych serwisach 
społecznościowych;  

»organizacja cyklicznej konferencji 
SECURE;  

»szkolenia specjalistyczne. 

Raport CERT Polska za rok 
2018: 

https://www.cert.pl/wp-
content/uploads/2019/05/Ra
port_CP_2018.pdf 

Trzy najczęściej występujące 
typy incydentów to phishing, 
dystrybucja złośliwego 
oprogramowania i spam. 
Phishing to kategoria 
najbardziej wyróżniająca się 
na tle pozostałych ataków, 
przy czym odsetek tego typu 
incydentów (ok. 44 proc.) 
utrzymał się na podobnym 
poziomie jak w roku 2017. 

 W 2018 roku zaszły istotne 
zmiany w systemie prawnym 
dotyczące 
cyberbezpieczeństwa – 
weszły w życie: ustawa o 
krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa oraz 
ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych osobowych 
(RODO). Odnotowano 
prawie trzykrotny wzrost 
incydentów związanych z 
fałszywymi sklepami 
internetowymi.  

Pokaźny wzrost zgłaszanych 
tego typu spraw ma związek 
nie tylko z nasileniem się 
zjawiska, ale także z rosnącą 
świadomością wśród 
obywateli.  
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