
Technologie cyfrowe w służbie automatyki są siłą napędową 
i sercem czwartej rewolucji przemysłowej. Internet rzeczy, auto-
matyzacja procesów przemysłowych, przetwarzanie danych 
i wiele innych zjawisk jakie przynoszą nowoczesne technologie 
zmieniają sposób funkcjonowania współczesnych przedsię-
biorstw, a pośrednio całych gospodarek, społeczeństw i państw. 
Żyjemy w rzeczywistości, w której świat fizyczny jest sterowany 
przez świat cyfrowy (ang. cyber-physical). Rezonuje to na wiele 
obszarów funkcjonowania człowieka, także na kwestie zwią-
zane z bezpieczeństwem. Dziś nie jest już rzeczą zaskakującą, że 
aby myśleć o bezpieczeństwie poszczególnych systemów oraz 
wchodzących w ich skład: instalacji, obiektów, urządzeń, usług, 
nie wystarczy dbać o bezpieczeństwo fizyczne. Cyberbezpie-
czeństwo musi stanowić równorzędny cel.

Polska z silnym udziałem przemysłu w gospodarce, dążąca do 
pogłębiania tego trendu, ma przed sobą duże wyzwanie, ale 
i olbrzymią szansę. Z jednej strony opierając swój przemysł 
o rozwiązania cyfrowe otwiera się na wiele zagrożeń – nowych, 
nieprzewidywalnych i pochodzących z wielu rozmaitych źródeł. 
Z drugiej strony dbanie o cyberbezpieczeństwo, szczególnie 
systemów sterowania przemysłowego, może doprowadzić do 
powstania nowej specjalizacji narodowej w dziedzinie cyber-
bezpieczeństwa. Może być to nasz „towar eksportowy”. Mamy 
wiele atutów aby zrealizować ten plan – zarówno świetnych 
ekspertów jak i mobilizację wynikającą ze struktury gospodarki. 
Potrzeba tylko uczynić to zadanie celem strategicznym z punktu 
widzenia interesów kraju. Jeśli chcemy być bezpieczni i dyna-
micznie się rozwijać musimy wyspecjalizować się w tej szczegól-
nej gałęzi cyberbezpieczeństwa.

Nie wszystkie kraje mają uwarunkowania predysponujące je 
do tego aby stać się liderem cyberbezpieczeństwa w sektorze 
przemysłu. Polska je ma. W dodatku, aktualnie istnieją sprzyja-
jące warunki zewnętrzne, aby odnieść sukces. Europa stawia na 
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budowanie rynku cyberbezpieczeństwa opartego na europej-
skich rozwiązaniach. Pojawia się wiele instrumentów i mechani-
zmów wspierających te wysiłki – jak choćby inicjatywa Komisji 
Europejskiej – Private Public Partnership w dziedzinie cyberbez-
pieczeństwa. Należy szansę tę wykorzystać. Celem niniejszego 
tekstu jest wprowadzenie do tematyki cyberbezpieczeństwa 
systemów sterowania przemysłowego i wskazanie potencjal-
nych kroków, jakie należy podjąć, aby realnie wzmacniać bez-
pieczeństwo. Tekst został przygotowany przez przedstawicieli 
wiodących polskich ośrodków akademickich, praktyków, eks-
pertów i przedstawicieli sektora prywatnego. Uporządkowanie 
informacji, pogłębienie wiedzy oraz przedstawienie począt-
kowych rekomendacji to pierwszy krok, który chcemy uczynić 
w stronę wypromowania cyberbezpieczeństwa systemów ste-
rowania przemysłowego jako potencjalnej polskiej specjalizacji 
narodowej.

2. Katastrofa rurociągu BaKu – 
tBilisi – ceyhan – począteK historii

W dniu 6 sierpnia 2008 roku o ok. godz. 23.00 w pobliżu mia-
sta Erzincan we Wschodniej Turcji nastąpił wybuch ropociągu 
oddanego do eksploatacji w 20061. Fala uderzeniowa była 
odczuwalna w promieniu półtora kilometra. Obsługa rurociągu 
dowiedziała się o tym fakcie dopiero po 40 minutach, poinfor-
mowana przez jednego ze strażników, który na własne oczy 
obserwował pożar. Straty dzienne wyceniono na 5 mln USD.

W dniu 6 sierpnia 2008 roku we Wschodniej Turcji nastąpił 
wybuch ropociągu. Fala uderzeniowa była odczuwalna 
w promieniu 1,5 km. Straty dzienne wyceniono na 5 mln USD. 

1 Mysterious ’08 Turkey Pipeline Blast Opened New Cyberwar,  
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-10/
mysterious-08-turkey-pipeline-blast-opened-new-cyberwar, 
[dostęp: 09.09.2016].
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Jak podano, nie zadziałał żaden z elementów bogato wyposa-
żonego systemu bezpieczeństwa2. Ropociąg w całości znajdo-
wał się pod nadzorem kamer monitoringu, czujników ciśnienia 
i przepływu ropy oraz systemu alarmów i informacji o pożarze. 
Odczytywane przez system parametry przekazywane były 
na bieżąco do centrali za pomocą sieci bezprzewodowej oraz 
– w razie problemów z komunikacją – przez awaryjne połą-
czenie satelitarne. Rząd turecki oskarżył społeczności separaty-
styczne o atak i rozpoczął w nimi regularną wojnę. Trzy dni póź-
niej rozpoczęła się tzw. wojna na Kaukazie. 

Odpowiedź na pytanie, dlaczego centralna dyspozytornia ropo-
ciągu nie odebrała ani jednego niepokojącego sygnału z rejonu, 
w którym nastąpił wybuch, przyszła dopiero jesienią 2015r. Dłu-
gotrwałe dochodzenie wykazało, że zostało zmodyfikowane 
oprogramowanie komputera odpowiedzialnego za zbieranie 
danych diagnostycznych. Najprawdopodobniej atakujący zagłu-
szyli też łączność satelitarną, co tłumaczyłoby, dlaczego czujniki 
nie przesyłały odczytanych przez siebie parametrów alterna-
tywnym kanałem komunikacyjnym. Dodatkowo, ktoś skasował 
najbardziej interesujące 60 godzin nagrań z kamer monitoringu. 

Okazało się jednak, że jedna z kamer nagrywająca obraz w pod-
czerwieni była podpięta do osobnej sieci. Dzięki temu nagraniu 
wiadomo, że na kilka dni przed wybuchem, wzdłuż ropociągu 
przechadzali się dwaj mężczyźni. W rękach trzymali laptopy. 

Atakujący zainstalowali oprogramowanie typu backdoor, 
weszli do rozproszonego systemu sterowania, „oślepili” 

operatora i przejęli sterowanie nad zaworami ropociągu. 

W tym samym czasie – jak wynika z korelacji logów pocho-
dzących z systemów komputerowych ropociągu – ktoś ska-
nował jego infrastrukturę teleinformatyczną. Próbowano 
wykonywać ataki i jeden z nich się udał. Punktem wejścia oka-
zało się oprogramowanie wykorzystywane do komunikacji 
przez kamery monitoringu. Atakujący, po uzyskaniu dostępu 
do sieci, w której pracowały kamery, przedostali się do sieci 
wewnętrznej nadzorującej pracę ropociągu, a następnie zain-
stalowali oprogramowanie typu backdoor na jednym z kom-
puterów pracujących w systemie Windows (efekt propagacji). 
Stamtąd udało im się wejść do rozproszonego systemu stero-
wania (ang. DCS – Distributed Control System), „oślepić” ope-
ratora i przejąć sterowanie poszczególnymi zaworami (efekt 
dezinformacji). Manipulując wartościami odpowiadającymi 
za ciśnienie na danych odcinkach ropociągu, spowodowano 
rozerwanie rurociągu, wyciek, zapłon i eksplozję (efekt szkody 
w majątku fizycznym). Katastrofa rurociągu wyznacza począ-

2 British Columbia Institute of Technology, The Myth and facts 
behind Cyber Security Risk for Industrial Control Systems, Raport 
PA Consulting Group, http://www.controlglobal.com/assets/
Media/MediaManager/The_Myths_and_Facts_behind_Cyber_
Security_Risks.pdf, [dostęp: 06.09.2016].

tek nowej ery w historii myślenia o cyberbezpieczeństwie. Ery, 
w której cyfrowe zagrożenia mogą diametralnie wpłynąć na 
świat fizyczny.

3. cyBerBezpieczeństwo systemów 
przemysłowych – informacje 
podstawowe

Technika cyfrowa coraz bardziej wkracza do przemysłu przyczy-
niając się do postępu w zakresie systemów sterowania. Postęp 
ten wnosi jednocześnie niezamierzony efekt w postaci zagroże-
nia nieuprawnionej ingerencji w przebieg procesu przemysło-
wego poprzez cyberataki. O ile problem cyberbezpieczeństwa 
jest znany w środowisku IT, jest on wciąż niedoceniany przez 
przemysł, który nie jest wolny od cyberzagrożeń. Skutki cybera-
taku na obiekty przemysłowe mogą być katastrofalne dla mie-
nia, zdrowia i życia pracowników oraz dla otoczenia.

Cyberatak może być wyprowadzony z dowolnego miejsca na 
kuli ziemskiej – dlatego cyberprzestępcy, zwłaszcza grupy odpo-
wiedzialne za tzw. APT (ang. advanced persistent threats), mogą 
zachować poczucie bezkarności. Niedawne ataki na przemy-
słowe obiekty wskazują, że zagrożenie obiektów infrastruktury 
krytycznej cyberatakami mającymi podłoże ideologiczne (ter-
rorystyczne) lub polityczne jest bardzo realne, gdyż koszt przy-
gotowania i przeprowadzenia ataku jest niewspółmiernie niski 
w stosunku do kosztu oddziaływania metodami tradycyjnymi, 
takimi jak np. sabotaż. Równocześnie, efekt propagandowy może 
być duży, podczas gdy skutki polityczne i karne dla sprawców są 
znikome lub żadne, ze względu na znane trudności w wykryciu 
źródła ataku i wykazaniu winy. Na rysunku 1 przedstawiono gra-
dację skutków cyberataku w postaci piramidy cyberincydentów.

rysuneK 1. gradacja sKutKów cyBerataKu 
przedstawiona w postaci piramidy cyBerincydentów.

Jeśli

haker zaatakuje

instalacja przemysłowa katastrofa 
przemysłowa

pojazd, 
budynek

zagrożone 
życie ludzkie

PC utracone 
dane

W pojazdach, systemach sterowania obrabiarek oraz w tzw. 
inteligentnych budynkach są wykorzystywane różnego rodzaju 
systemy naziemnej oraz bezprzewodowej transmisji danych. 
Systemy te, podobnie jak przemysłowe systemy sterowania, 
dotychczas pracowały jako izolowane systemy, wzajemnie od 
siebie odseparowane. Obecnie coraz częściej bazują na otwar-
tych platformach, posiadają punkty styku z teleinformatyczną sie-
cią przedsiębiorstwa oraz korzystają z łączności realizowanej za 
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pośrednictwem Internetu publicznego lub sieci wewnętrznych 
(tzw. intranetów) – najczęściej sieci słabo chronionych. Powstają 
coraz bardziej otwarte środowiska, w tym przemysłowe, do któ-
rych coraz częściej możliwy jest zdalny dostęp, na przykład przez 
częste aktualizacje, itp. Doraźne korzyści wypływające z nowych 
możliwości funkcjonalnych zaczynają często przesłaniać zdrowy 
rozsądek. Aprobata dla nowinek technologicznych wypływająca 
z oczekiwanych nowych możliwości funkcjonalnych jest zwią-
zana z umiejętnością szacowania korzyści wypływającej z wpro-
wadzenia nowych rozwiązań. Towarzyszy jej równoczesny cał-
kowity brak umiejętności oceny zagrożeń, a nawet świadomości 
zagrożeń oraz brak nawyku przeprowadzania analizy oraz oceny 
ryzyka pochodzenia cybernetycznego. 

Wobec powszechności wiedzy o tych systemach i ich oprogra-
mowaniu oraz ogólnej dostępności narzędzi do przeprowa-
dzania kierowanych cyberataków, które są doskonalone przez 
profesjonalne zespoły, zagrożenie jest znaczne, a cyberprzestęp-
stwa są poważnym wyzwaniem. Ataki pozostają często niewy-
kryte przez wiele miesięcy. Zostają dostrzeżone czasami dopiero 
wtedy, kiedy ujawni się ich niszczący efekt.

taBela 1. porównanie podstawowych podoBieństw i różnic między systemami it i ics. 

ICS IT
Tryb pracy Ciągła – 24/7/365 Coraz częściej ciągła – 24/7/365

Praca w reżimie czasu rzeczywistego. 

Restart systemu poważnie utrudniony.  

Skutki restartu poważne, trudne do skompensowania.

Praca bez reżimu czasu rzeczywistego. 

Restart systemu możliwy. 

Skutki restartu mogą być skompensowane.

Cykl życia 15–30 lat 2–3 lata

Protokoły 

komunikacyjne

Standardowe sieci przemysłowe i rozwiązania firmowe, 

protokoły o strukturze binarnej.

Standardy otwarte, protokoły o strukturze znakowej.

Model pracy 

protokołu

Praca w reżimie czasu rzeczywistego. Opóźnienia pod 

kontrolą. 

Brak tolerancji dla opóźnień.

Praca w modelu „besteffort”. Opóźnienia poza kontrolą, 

zmienne, powszechnie akceptowane.

Charakterystyka 

systemu

Duża złożoność systemu. 

Elementy wysoce wzajemnie kompatybilne. 

Struktura wewnętrzna systemu i model interakcji dobrze 

określone lub łatwe w identyfikacji. 

Błędy implementacyjne i konfiguracyjne sporadyczne lub 

rzadkie.

Bardzo duża złożoność systemu.

Elementy różnego pochodzenia, mimo standardów miej-

scami niekompatybilne (np. wersje oraz implementacje).

Struktura wewnętrzna zawikłana.

Występują błędy implementacyjne i konfiguracyjne.

Świadomość 

cyberzagrożeń

Niska świadomość zagrożeń wśród personelu wysokiego 

szczebla.

Umiarkowana świadomość zagrożeń wśród personelu wyso-

kiego szczebla.

Zarządzanie 

ryzykiem

Analiza i ocena ryzyka możliwa według uznanych metod. 

Wiedza ekspercka obszerna. Doświadczenie akumulowane 

przez lata; zachowuje aktualność.

Analiza i ocena ryzyka trudna ze względu na słabości dostęp-

nych metodyk. Wiedza ekspercka szeroka, ale sektorowa, 

wybiórcza. Doświadczenie podlega szybkiej dewaluacji 

(deprecjacji).

Stosowane środki 

ochrony

Zabezpieczenia systemowe wzorowane na systemach IT. 

Słabe w świetle obecnych możliwości ingerencji w system, 

podlegają szybkiej dezaktualizacji (utracie skuteczności). Brak 

skutecznych zabezpieczeń w protokołach komunikacyjnych.

Zabezpieczenia systemowe wielopoziomowe.

Podlegają szybkiej dezaktualizacji, lecz są stale aktualizowane.

Protokoły komunikacyjne zabezpieczone.  

Systemy wyposażone w środki zapewniania poufności, 

integralności i dostępności (ang. confidentiality, integrity, 

availability)

Polityka 

bezpieczeństwa

Wywiedziona z zasady izolacji systemu od otoczenia. Reali-

zuje cele bezpieczeństwa procesowego (ang. safety). 

Uwzględnia występowanie połączeń z systemami zewnętrz-

nymi. Rozbudowana. Wysoko rozwinięta. Realizuje cele bez-

pieczeństwa teleinformatycznego (ang. security). 

Generalnie można rozróżnić dwa rodzaje ataków:

a. Atak, w którego następstwie brak jest szkód w majątku 
fizycznym. Celem takich ataków jest m.in. naruszenie 
zaufania do organów państwowych oraz wywoływa-
nie niepokoju społecznego, czy też czerpanie korzyści 
finansowych. Przykładem takiego ataku jest atak na tele-
wizję TV5 Monde we Francji 8-9 kwietnia 20153. Do tej 
grupy ataków zalicza się też ataki na systemy bankowe. 
Ogólnie, są to ataki na systemy teleinformatyczne (IT).

b. Atak, którego celem jest spowodowanie szkód 
w majątku fizycznym4. Są to ataki na przemysłowe sys-
temy sterowania (ang. ICS – Industrial Control System).

3 ISIS hacks French broadcaster TV5 Monde, http://www.alphr.
com/security/1000604/isis-hacks-french-broadcaster-tv5-monde, 
[dostęp: 23.08.2016].

4 Stąd angielski termin „cyber-physical attack”.
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Systemy IT różnią się istotnie od systemów ICS. Ma to znaczący 
wpływ na zapewnianie cyberbezpieczeństwa. Podstawowe 
podobieństwa i różnice zestawiono w tabeli 1.

Ważne jest też podkreślenie różnic dotyczących umiejsco-
wienia działów ITiICS w strukturze przedsiębiorstwa. Działy IT 
z reguły stworzą samodzielny departament, w dobrze zarzą-
dzanych przedsiębiorstwach podległy pod zarząd, zatrudniają 
specjalistów od bezpieczeństwa IT. Działy ICS są podległe pod 
kierownictwo produkcji i z reguły są rozproszone z ramach 
przedsiębiorstwa. Zatrudniani są specjaliści z branży automatyki 
i pomiarów. Celem działu ICS jest utrzymanie zdolności opera-
cyjnych w zakresie produkcji. Powoduje to określone trudności 
we wzajemnym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań, niezbędnych 
dla budowy właściwego planu ciągłości działania i jego efektyw-
nego wykorzystania. Taka struktura podległości i rozbieżności 
celów utrudnia obronę przed cyberatakiem.

Przemysłowe systemy IT stanowią warstwę biznesową, która 
gromadzi i przetwarza dane z procesu produkcji, sprzedaży oraz 
dane przychodzące z zewnątrz np. gospodarka magazynowa, 
zarządzanie relacjami z klientem, kadry, finanse i księgowość, 
marketing, itp. Warstwa IT jest połączona ze światem zewnętrz-
nym w rozmaity sposób. Dostęp można mieć, używając np. 
sieci bezprzewodowej i smartfonów (tzw. BYOD). Warstwa ICS 
– pomiary i sterowanie – przekazując bieżące dane o proce-
sie dalej, poza autonomiczny obszar własny, ma coraz częściej 
połączenie z warstwą ITa, więc i z otoczeniem. Jest to warstwa 
fizyczna zaprojektowana raczej z dominantą „funkcjonalność” 
niż „bezpieczeństwo”. Stąd bierze się jej podatność na cyberatak 
i tu pojawia się poważne zagrożenie. 

taBela 2. najważniejsze doKumenty w oBszarze cyBerBezpieczeństwa ics.

Dokumenty mające kluczowe zastosowanie prawno-organizacyjne w obszarze cyberbezpieczeństwa systemów sterowania

Norma EN ISO 9001; 2015 Wymaga podejścia do zarządzania jakością opartego na analizie i ocenie ryzyka, będą-
cego rzetelnym bilansem szans i zagrożeń. 

Cyberryzyko jest obecnie uważane za jedno z najpoważniejszych ryzyk prowadzących 
do utraty zdolności produkcyjnych. 

Odpowiednio opracowane zarządzanie ryzykiem może dobrze połączyć systemowo 
sferę IT z obszarem przemysłowych systemów sterowania (ICS).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
Unii Europejskiej w sprawie środków mających 
na celu zapewnienie wspólnego wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji 
w obrębie Unii.

Załącznik nr 2 do dyrektywy zawiera wykaz podmiotów gospodarczych, których doty-
czy, znalazła się tam m.in. energetyka i transport. 

Grupa norm EN IEC 61508 dot. niezawodności 
sprzętu elektrycznego / elektronicznego i elek-
tronicznego programowalnego związanych 
z bezpieczeństwem

Jest to podstawowa grupa norm o szerokim zastosowaniu w budowie tzw. sprzętowych 
obwodów bezpieczeństwa. Cyberatak na te systemy tworzy sytuację ekstremalnie 
niebezpieczną. 

Jednocześnie grupa robocza tej normy w dokumencie (The 61508 Association, Cyber 
Security Working Group.) zaleca, aby cyberatak traktować jak jeszcze jeden rodzaj uszko-
dzenia i wyznaczać jego prawdopodobieństwo, tzw. prawdopodobieństwo skutecz-
nego cyberataku.

4. stan prawny i standardy 
cyBerBezpieczeństwa

Wykrycie sprawcy cyberataku na ICS i pociągnięcie go do 
odpowiedzialności jest bardzo trudne. Atakujący często dzia-
łają w rozproszonych grupach, w różnych systemach prawnych 
i potrafią być bardzo zdeterminowani. W tej sytuacji najbardziej 
efektywnym sposobem działania pozostaje skuteczna obrona 
nie zmniejszająca w istotny sposób walorów użytkowych sys-
temu. Defensywa musi działać wg zasady: „maksimum bezpie-
czeństwa przy rozsądnej przejrzystości dostępu do systemu dla 
uprawnionych użytkowników”.

rysuneK 2. ilustracja równowagi Koniecznych działań 
w zaKresie ochrony i dostępu do przemysłowych 
systemów sterowania.

ochrona dostęp

1 -   0   + 1

W opinii autorów niniejszej pracy, największe zastosowanie 
w obszarze cyberbezpieczeństwa przemysłowych systemów 
sterowania mogą mieć poniżej zaprezentowane dokumenty 
(Tab. 2).
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Prócz wskazanych w tabeli standardów warto zwrócić uwagę 
na kolejną grupę norm. Normy IEC 62443 stanowią pro-
pozycję zintegrowanego środowiska, które odpowiada na 
obecnie znane oraz prawdopodobne rodzaje podatności 
w układach sterowania systemami automatyki przemysłowej. 
Obejmuje katalog środków zabezpieczających oraz zalece-
nia do ich wdrażania. Intencją wprowadzenia serii IEC 62443 
jest zainicjowanie działań na rzecz opracowania dla już funk-
cjonującego w przedsiębiorstwie systemu bezpieczeństwa 
rozszerzeń, które uzupełnią wymagania odnośnie poziomu 
bezpieczeństwa systemów IT i poszerzą je tak, aby pokrywały 
również obszar automatyki przemysłowej oraz były wewnętrz-
nie spójne. Wiadomo, że w tym środowisku jednym z najważ-
niejszych jest wymaganie dostępności (ang. high availability).

Norma IEC 62443-2-1:2010 określa jak ustanowić program 
wdrażania bezpieczeństwa w systemach ICS. Definiuje ele-
menty, które są niezbędne, by mógł powstać system zarzą-
dzania bezpieczeństwem (ang. cybersecurity management 
system [CSMS] for ICS) oraz zawiera wskazówki jak je zapo-
czątkować i rozwijać. Dlatego ta norma nasuwa pewne sko-
jarzenia z normą ISO 31000 dotyczącą zarządzania ryzykiem, 
a także z serią ISO 27000 opisującą System Zarządzania Bez-
pieczeństwem Informacji. 

Standard IEC 62443 podaje dosyć szerokie wskazanie tego, co 
obejmuje system automatyki przemysłowej (IACS). Elemen-
tami systemu zarządzania bezpieczeństwem będą przede 
wszystkim polityka i zasady, procedury, wzorcowe praktyki, 
w tym odnoszące się do personelu, które łącznie opisują, co 
powinien obejmować docelowo system zarządzania bezpie-
czeństwem przeznaczony do ochrony systemów automatyki 
w organizacji.

Seria IEC 62443 norm i towarzyszące dokumenty techniczne 
obejmują cztery grupy: 

1. Ogólne – koncepcje i modele; 

2. Polityka i procedury – określa zasady ustanawiania i roz-
wijania programu bezpieczeństwa;

3. System – wymagania odnoszące się do procesu projek-
towego i pożądane działania;

4. Komponenty – proces realizacji systemu oraz wymagań 
technicznych na komponenty systemu.

Na przykład definiowanie poziomów bezpieczeństwa dla róż-
nych funkcjonalności systemu sterowania jest celem normy IEC 
62443-1-1. Siedem wymagań bazowych w normie IEC 62443-
1-1 to: zarządzanie identyfikacją oraz uwierzytelnieniem (IAC), 
sterowanie dostępem (UC), ochrona integralności systemu (SI), 
poufność danych (DC), kontrolowany przepływ danych (RDF), 
reakcja na zdarzenia (TRE), dostępność zasobów (RA). Te siedem 

wymagań stanowi podstawę dla określania poziomów bezpie-
czeństwa różnych funkcjonalności systemu (SL-C).

Norma IEC 62443-1-1 opisuje wymagania dla prawidłowego 
określenia i późniejszej implementacji skutecznego i efektyw-
nego systemu bezpieczeństwa dla IACS, podczas gdy IEC 62443-
2-2 zawiera wskazania co do wymagań, by efektywnie wykorzy-
stywać system zarządzania bezpieczeństwem.

Norma IEC 62443-3-2 opisuje jak definiować poziomy bezpie-
czeństwa z uwzględnieniem ryzyka i jak potem dobierać roz-
wiązania z właściwymi funkcjami bezpieczeństwa. Standard IEC 
62443-3-3:2013 zakłada, że program rozwijania bezpieczeństwa 
jest praktykowany według IEC 62443-2-1.

IEC 62443-3-3 podaje szczegółowe wymagania dla systemu, 
które mają umocowanie w siedmiu wymaganiach bazowych 
z omówionej wcześniej normy IEC 62443-1-1, włączając w to 
identyfikację wymagań dla różnych poziomów bezpieczeństwa 
poszczególnych funkcjonalności w systemie sterowania. Wyma-
gania te są potem uwzględniane przy opracowywaniu i wdraża-
niu docelowych poziomów bezpieczeństwa systemu sterowa-
nia w kontekście konkretnego zasobu chronionego.

Norma IEC 62443-4-1 opisuje wymagania wtórne, które odnoszą 
się do produktów i rozwiązań. Norma ta zawiera odwzorowanie 
wymagań systemowych na podsystemy i komponenty systemu 
zabezpieczanego.

Niezawodność jest towarem. Można ją kupić jako 
cechę produktu. Cyberbezpieczeństwo nie jest towa-
rem. Cyberbezpieczeństwo jest procesem.

Należy podkreślić podstawową różnicę pomiędzy niezawod-
nością a cyberbezpieczeństwem (ang. cybersecurity). Nie-
zawodność (reliability) jest towarem. Niezawodność można 
kupić jako cechę produktu. Cyberbezpieczeństwo nie jest 
towarem. Cyberbezpieczeństwo jest procesem. Dlatego 
wymaga stosowania narzędzi i metodologii zgodnej z regu-
łami zarządzania procesami.

5. analiza cyBerryzyKa i najczęstsze 
sposoBy przeprowadzania 
cyBerataKów

Analiza ryzyka stanowi jedno z fundamentalnych działań, jakie 
należy podjąć, aby zapewnić właściwy poziom cyberbezpie-
czeństwa. Strategia analizy ryzyka musi na wstępie ocenić 
charakter cyberzagrożenia i zakwalifikować go do jednej 
z trzech grup:

1. Statystyczny – cyberatak przypadkowy. Obrona może 
mieć także cechy statystyczne, jaką zapewniają pro-
gramy antywirusowe oraz zapory (ang. firewall). 



6

cyBerBezpieczeństwo instalacji przemysłowych  
– fundament projeKtu „industry 4.0” i szansa dla polsKi

2. Semi-statystyczny – cyberatak na bardzo podobne sys-
temy lub o zbliżonej funkcjonalności, np. atak na system 
IT banku. Rzadko jest to atak z intencją.

3. Wrogi – atak z intencją, atak celowy i zamierzony, powo-
dujący straty fizyczne (ang. cyber-physical). 

Ponieważ atak typu „wrogi” na przemysłową infrastrukturę kry-
tyczną może być atakiem o największych skutkach, autorzy 
niniejszej pracy uważają, że należy przed wszystkim skupić się na 
obronie zasobów przemysłowych, w tym infrastruktury krytycznej, 
przed takim atakiem.

Każda analiza ryzyka zawiera w sobie odpowiedź na pytania: „co 
się wydarzyło w przeszłości? Dlaczego? Jakie były skutki?”. Dane 
dotyczące cyberataków na przemysłowe systemy pomiarów 
i sterownia są raczej ubogie. Istotna jest znajomość:

a. podatności ICS na cyberatak;

b. częstotliwości ataków na poszczególne elementy sys-
temu ICS.

Poniższy rysunek przedstawia najczęściej atakowane przez 
hakerów elementy ICS.

W pracy SCADA Safety in Numbers5, zestawiono podatności 
systemu SCADA na cyberatak. Za skalę podatności przyjęto 
określenia jakościowe. Jak obrazuje rysunek numer 42, 5% 
z nich ma podatności uznane za krytyczne, a 41% za wysokie. 

5 G. Gritsai et all, SCADA Safety in numbers, Positive Technologies 
2012, www.ptsecurity.com.

rysuneK 3. najczęściej ataKowane elementy 
przemysłowych systemów sterowania i pomiarów.
Źródło: 1 G. Gritsai et all, SCADA Safety in numbers, Positive Technologies 
2012, www.ptsecurity.com. 

SCADA
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Hardware

Software

"Interface 
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50%

28%
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W analizie cyberryzyka musi być oceniony rzeczywisty stan 
i możliwości warstw zabezpieczeń dla:

1. Procesu zapobiegania cyberatakom.

2. Procesu bezpośredniej obrony w trakcie cyberataku.

3. Procesu łagodzenia i ograniczania skutków cyberataku.

Analiza cyberryzyka jest procesem złożonym, wymagającym 
uwzględnienia wielu funkcji i niewiadomych, oraz zdarzeń 
mających przyczynę często poza obszarem analizy. Dotych-
czas nie opracowano sformalizowanej analizy cyberryzyka na 
wzór np. analizy HAZOP, powszechnie stosowanej do analiz 
zagrożeń procesowych i do oceny zdolności operacyjnych 
instalacji przemysłowych. Mnogość standardów, platform, 
modeli i technik komunikacyjnych, oraz programistycznych 
wykorzystywanych w teleinformatyce, utrudnia opracowa-
nie precyzyjnych zaleceń, które zachowałyby trwałość mimo 
postępu w technologiach informacyjnych.

Aby wystąpił skuteczny cyberatak, muszą zostać spełnione 
następujące warunki wstępne:

1. Muszą istnieć podatności lub słabości w bronionym 
systemie.

2. Atakujący musi mieć wystarczające zasoby, aby znaleźć 
te podatności lub słabości obrony systemu. Jest to okre-
ślane jako potencjał (ang. capability).

rysuneK 4. podatności systemu scada.
Źródło: 1 G. Gritsai et all, SCADA Safety in numbers, Positive Technologies 
2012, www.ptsecurity.com. 

krytyczna

wysoka

średnia

niska

25%

41%

24%

10%

Analiza cyberryzyka jest procesem złożonym, wymaga-
jącym uwzględnienia wielu funkcji i niewiadomych, oraz 
zdarzeń mających przyczynę często poza obszarem analizy.

http://www.ptsecurity.com
http://www.ptsecurity.com
http://www.ptsecurity.com
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3. Atakujący musi wierzyć, że atak przyniesie mu korzyści 
(ang. benefit).

4. Spodziewane korzyści stanowią napęd motywacji (ang. 
motivation).

W przypadku warunku numer 1, atakujący nie ma wpływu 
na jego spełnienie – to działanie lub brak działania po stro-
nie odbiorcy umożliwia atak. Warunki 2, 3 i 4. są po stronie 
atakującego, aczkolwiek obrońca może sprowokować atak. 
Obrona musi brać pod uwagę, że atakujących może być wię-
cej niż jeden w danym momencie oraz, że atak może być dłu-
gotrwały (ang. low and slow).

Niestety większość ataków nie jest zgłaszana organom, co 
zwiększa motywację do działania grupom prowadzącym wro-
gie działania. Według British Columbia Institute of Techno-
logy, w bazach danych odnotowywane jest jedynie ok. 30% 
cyberataków przemysłowych. W tej grupie prawie 50% zgło-
szeń dotyczy strat powyżej 1 mln $. Większość ofiar ma pro-
blemy z oszacowaniem strat6.

Najczęściej cyberatak na ICS ma przebieg według następują-
cego schematu. Atakujący znajduje luki w systemie IT i w zapo-
rach (ang. firewall), dostaje się do systemu IT i zagnieżdża szko-
dliwe oprogramowanie umożliwiające mu dalsze działania. 
Jego celem jest uzyskanie tzw. efektu propagacji, czyli dosta-
nia się do systemu ICS. Do tego wykorzystywane są techniki 
profilowania ofiary, na przykład pracownika przedsiębiorstwa, 
z użyciem profili społecznościowych lub zawodowych. Atak 
przeprowadzony jest przy wykorzystaniu technik o podłożu 
socjologicznym (tzw. inżynierii społecznej, ang. social engi-
neering). Czasami jest wykorzystany efekt dezorientacji ofiary 
poprzez przesłanie spreparowanej dedykowanej wiadomości 
zawierającej złośliwy kod, jak w metodzie spearphishing.

Po uzyskaniu dostępu do ICS, atakujący musi osiągnąć tzw. 
efekt dezinformacji. Polega on na takiej manipulacji danymi 
procesowymi, aby w sposób niezauważalny dla operatora 
(„oślepienie operatora”) spowodować katastrofę przemysłową 
lub zatrzymanie procesu produkcji (efekt szkody w majątku 
fizycznym)7.

Cyberataki mogą też być wykonywane z użyciem smartfonów.

Cyberataki mogą też być wykonywane z użyciem smart-
fonów8. Przy słabo chronionych aplikacjach i urządzeniach 
mobilnych, możliwy jest poniższy schemat ataku. Poprzez 

6 British Columbia Institute of Technology, op. cit…
7 Bardziej szczegółowo schemat powyższy jest przedstawiony 

w Kozak A. „European Cybersecurity Journal” vol. 2 issue 4, aspekt 
praktyczny poniżej przy omawianiu przypadku studialnego.

8 Schemat ataku opisany został w – „Control Engineering Polska”, nr 4 
(120), July/August 2016, p. 80. 

zainfekowany smartfon haker pokonuje firewall i uzyskuje 
dostęp do stacji roboczej. Stacja robocza identyfikuje hakera 
jako zarejestrowanego użytkownika i zezwala mu na wymianę 
informacji. Haker uzyskuje dostęp do systemy sterowania, 
pobiera i wysyła dane do systemu ICS. Od tego momentu 
haker ma już dostęp do danych krytycznych i może wywołać 
uszkodzenie instalacji.

6. elementy sKutecznego 
zapewniania Bezpieczeństwa 
przemysłowych systemów 
sterowania 

Zapewnianie bezpieczeństwa przemysłowych systemów ste-
rowania i pomiarów przed cyberatakami powinna opierać 
o trzy warstwy. Warstwa pierwsza to właściwa architektura 
korporacyjna w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem 
systemów IT. Warstwa druga to korporacyjna architektura sys-
temu ICS wraz z jego elementami składowymi oraz obszary 
styku z korporacyjnym systemem IT. Musi być ona jak najbar-
dziej odporna na cyberataki. Warstwa trzecia, czyli system dia-
gnostyki on-line z rozpoznawaniem cyberataków i uszkodzeń 
systemu.

6.1 ochrona systemów it

Opracowana w Polsce metodyka ochrony krytycznej infra-
struktury telekomunikacyjnej (OKIT9) określa sposób pra-
widłowego wdrażania systemu bezpieczeństwa teleinfor-
macyjnego w przedsiębiorstwach obsługujących instalacje 
oraz systemy uznawane za ważne dla funkcjonowania i bez-
pieczeństwa gospodarki. Metodyka określa zasady postę-
powania z systemami teleinformacyjnymi wspierającymi 
funkcjonowanie infrastruktur krytycznych oraz wspomaga 
osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w podejmo-
waniu decyzji, planowaniu i podejmowaniu działań zwią-
zanych z budowaniem lub modernizacją systemu bezpie-
czeństwa teleinformacyjnego. Wsparcie dotyczy zwłaszcza 
kwestii, które wymagają skoordynowanego użycia wiedzy 
dziedzinowej specjalistów oraz wspólnych decyzji w trakcie 
przeprowadzania oceny ryzyka, wskazywania właściwych 
zabezpieczeń, wdrażania zabezpieczeń oraz monitorowania 
efektów wdrożenia. Metodyka ma zastosowanie zarówno 
w przedsiębiorstwach, które dopiero planują wdrażanie 
systemu bezpieczeństwa, jak i w tych, w których system już 
istnieje i wymaga weryfikacji pod kątem spełniania faktycz-
nych potrzeb w zakresie ochrony informacji oraz potrzeb 
ochrony systemów służących do przesyłania, przetwarzania 
i składowania informacji. Metodyka OKIT została opraco-
wana w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie. Jej ważną cechą jest koncentracja na 
potrzebach biznesowych, co oznacza dążenie do realizacji 

9 P. Pacyna, N. Rapacz, T. Chmielecki, P. Chołda, P. Potrawka, R. 
Stankiewicz, P. Wydrych, A. Pach, OKIT. Metodyka ochrony 
teleinformacyjnych infrastruktur krytycznych, Wyd. PWN, 2013.
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wymagań, które wynikają głęboko z potrzeb biznesowych, 
w tym wymagania ciągłości działania, oraz wprowadze-
nie mechanizmów identyfikacji potrzeb ważnych i pilnych 
w zakresie ochrony, ich prioryteryzacji oraz wyboru roz-
wiązań na podstawie scenariuszy z możliwością uzasadnia-
nia podjętych decyzji. Metodyka pokrywa sześć obszarów 
tematycznych: zarządzanie wdrażaniem systemu bezpie-
czeństwa teleinformacyjnego, analiza ryzyka, ocena ryzyka, 
odpowiedź na główne ryzyka, zarządzanie wdrażaniem 
zabezpieczeń, oraz stały monitoring efektów wdrożenia dla 
oceny efektywności zrealizowanych wdrożeń i monitoring 
operacyjny. Odwołuje się do standardów i norm z zakresu 
bezpieczeństwa ISO oraz NIST, oraz eksponuje wartość 
architektury korporacyjnej jako ważnego źródła informacji 
o przedsiębiorstwie. Architektura korporacyjna przedsię-
biorstwa dostarcza wiedzę istotną do przeprowadzenia pra-
widłowej analizy i oceny ryzyka w celu określenia rzeczywi-
stych potrzeb w zakresie ochrony.

6.2 architeKtura systemu ics 

Architektura systemu ICS budowana jest w kilku krokach. Krok 
pierwszy to wybór norm i standardów oraz dobrych praktyk 
inżynierskich. W tym kontekście dobrze jest oprzeć się o rozbu-
dowany system standardów amerykańskich, np. NIST 800. Na 
drugim etapie następuje określenie wymaganego poziomu 
cyberbezpieczeństwa SAL (ang. SAL – Safety Assurance Level) 
według IEC 62443-1-1. Kolejny krok to wybór komponentów 
i budowa systemu ICS. 

Łączne pokrycie działaniami dwóch obszarów, ICS oraz IT, 
pozwala na prawidłowe zarządzanie cyberryzykiem.

W końcu następuje analiza rezultatów i weryfikacja wyni-
ków prac. W przedsiębiorstwach zarządzających infrastruk-

turą krytyczną obejmującą systemy ICS powszechnie sto-
suje się różnorodne systemy teleinformatyczne, które służą 
do przekazywania, przetwarzania i składowania informacji. 
Powiązania infrastruktury krytycznej z systemami teleinfor-
matycznymi stają się obecnie na tyle znaczące, że można już 
mówić, iż zabezpieczenie ciągłości działania infrastruktury 
zależy od odporności na zagrożenia cybernetyczne, także 
systemów IT. Wobec tego zawarte w tytule cyberbezpie-
czeństwo instalacji przemysłowych rozszerza się o zagad-
nienia dotychczas uważane za odrębny obszar – bezpie-
czeństwo systemów IT. Łączne pokrycie działaniami tych 
dwóch obszarów, ICS oraz IT, pozwala na prawidłowe zarzą-
dzanie cyberryzykiem.

6.3 zaawansowana diagnostyKa on-line 
procesu i systemu sterowania – rozpozna-
wanie cyBerataKów i uszKodzeń

Zarówno uszkodzenia, jak też celowe ataki zewnętrzne 
i wewnętrzne objawiają się różnorodnymi zmianami funk-
cjonowania systemu sterowania i przebiegu procesu odbie-
gającymi od jego stanu normalnego. W systemach auto-
matyki procesów przemysłowych (SCADA, DCS), a także 
w systemach bezpieczeństwa SIS (ang. safety instrumen-
ted system) do rozpoznawania stanów odbiegających 
od normy i awaryjnych służy system alarmowy (AS). Pod-
stawową wadą AS jest nadmiar generowanych alarmów. 
Z danych EEMUA wynika, że średnia dobowa liczba alarmów 
w przemyśle petrochemicznym wynosi ok. 1500, a w prze-
myśle energetycznym 2000, natomiast według zaleceń nie 
powinna przekraczać 144. Innymi wadami AS są duże opóź-
nienia detekcji oraz maskowanie symptomów przez układy 
regulacji. Wady te są skutkiem stosowania prostej kontroli 
ograniczeń do detekcji stanów awaryjnych. Wnioskowanie 
o przyczynach alarmów nie jest prowadzone w AS. Zadanie 
to spoczywa na operatorach procesu. 

rysuneK 5. przeBiegi procesu w systemie Bez diagnostyKi i z diagnostyKą.
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Interpretacja dużej liczby alarmów powstających w krótkim 
okresie stanowi dla operatorów poważny problem. Wystę-
puje tutaj zjawisko przeciążenia informacyjnego, a w jego 
następstwie stres. W tych warunkach operatorzy nie są 
w stanie sformułować prawidłowej diagnozy, tj. rozpoznać 
zaistniałych zagrożeń. Zwiększa to prawdopodobieństwo 
niewłaściwych reakcji zabezpieczających, których skutki 
kumulując się z wcześniej zaistniałymi uszkodzeniami powo-
dują poważne awarie. Mechanizm takiego niekorzystnego 
(dodatniego) sprzężenia zwrotnego był przyczyną wielu 
groźnych awarii w elektrowniach jądrowych i konwencjonal-
nych oraz zakładach chemicznych (m.in. eksplozji w rafinerii 
Texaco’s Milford Haven w 1994r). Ponadto jeśli przyczyną 
wadliwej pracy systemu sterowania jest cyberatak, to inge-
rencja w system sterowania może polegać na modyfikacji 
działania systemu alarmowego w taki sposób, aby ukryć 
przed operatorem objawy ataku.

Efektywne rozpoznawanie zagrożeń (uszkodzeń, ata-
ków) w systemach sterowania wymaga zastosowa-
nia zaawansowanej diagnostyki procesu i systemu 

sterowania realizowanej w czasie rzeczywistym.

Efektywne rozpoznawanie zagrożeń (uszkodzeń, ataków) 
w systemach sterowania wymaga zastosowania zaawanso-
wanej diagnostyki procesu i systemu sterowania realizowa-
nej w czasie rzeczywistym10. Detekcja uszkodzeń/ataków 
polega na wczesnym wykrywaniu rozbieżności między 
funkcjonowaniem bieżącym a referencyjnym, reprezento-
wanym przez modele ilościowe i jakościowe charakteryzu-
jące stan normalny obiektu. Metody detekcji bazujące na 
modelach pozwalają na wczesne wykrywanie uszkodzeń/
ataków11. Wnioskowanie o przyczynach zaobserwowanych 
rozbieżności (uszkodzeniach, cyberatakach) prowadzone 
jest na podstawie obserwowanych sygnałów diagnostycz-
nych stanowiących wyjścia algorytmów detekcyjnych oraz 
informacji zawartych w bazie wiedzy systemu dotyczącej 
związku między symptomami a możliwymi zagrożeniami12. 
Poglądowy przebieg przedstawia rysunek numer 5. Wyni-
kiem automatycznego wnioskowania jest diagnoza, tj. hipo-
teza o powstałym uszkodzeniu/ataku. Na podstawie diagnoz 
system może dodatkowo doradzać obsłudze, przekazując 
instrukcje postępowania w stanach awaryjnych. Dzięki temu 
mogą oni podejmować szybkie i skuteczne działania zabez-
pieczające. Powinny one sprowadzać proces do stanu nor-
malnego. W rezultacie nie dochodzi do zadziałania systemu 

10 Por. J. M. Kościelny, Diagnostyka zautomatyzowanych procesów 
przemysłowych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 
2001 (1-418); 

11 J. Korbicz, J.M. Kościelny, Z. Kowalczuk, W. Cholewa (red): 
Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji, 
zastosowania, WNT, Warszawa 2002 (1-828).

12 J. Korbicz, J. M. Kościelny (red.), Modelowanie, diagnostyka, 
i sterowanie nadrzędne procesami. Implementacja w systemie 
DiaSter. WNT, Warszawa, 2009 (1-443).

bezpieczeństwa SIS, a tym samym do zatrzymania przebiegu 
części lub całości procesu technologicznego. Unika się w ten 
sposób znacznych strat ekonomicznych.

Detekcja uszkodzeń/ataków polega na wczesnym wykry-
waniu rozbieżności między funkcjonowaniem bieżącym 
a referencyjnym.

Stwierdzić można zatem, że redukcja ryzyka, zarówno w sensie 
safety, jak też security, może być osiągnięta przez zastosowa-
nie systemu zaawansowanej diagnostyki on-line obejmującej 
komponenty procesu oraz system sterowania z urządzeniami 
pomiarowymi i wykonawczymi. Taki system w powiązaniu 
z interwencjami operatorów tworzy dodatkową warstwę zabez-
pieczeniowo-ochronną w sensie safety13. Dodatkowo system 
diagnostyczny stanowi ostatnią warstwę umożliwiającą wykry-
cie cyberataków (a także działań sabotażowych), jeśli przejdą 
one przez wszystkie inne warstwy ochrony, a zatem umożliwia 
redukcję ryzyka w sensie security.

W Instytucie Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej 
trwają prace nad systemem Cyber-Fault-DIAG – zaawansowaną 
diagnostyką cyberataków oraz uszkodzeń. System jest prze-
znaczony do zastosowania w przemyśle energetycznym, che-
micznym, farmaceutycznym, hutniczym, spożywczym i wielu 
innych. Bazą dla nowego systemu są doświadczenia zdobyte 
przy realizacji i wdrożeniach systemów zaawansowanej diagno-
styki uszkodzeń: DiaSter, AMandD, DIAG, OSA. System Cyber-
-Fault-DIAG będzie mógł być oferowany w pełnej wersji, a także 
w wersjach zredukowanych do zadań rozpoznawania zagrożeń 
cybernetycznych Cyber-DIAG lub też detekcji i lokalizacji uszko-
dzeń Fault-DIAG.

System Cyber-Fault-DIAG jest dostosowany do współpracy 
z różnymi zdecentralizowanymi systemami automatyki (DCS), 
jak również systemami nadzorowania i monitorowania proce-
sów (SCADA). Dane pomiarowe do systemu diagnostycznego 
doprowadzane są na drodze transmisji cyfrowej i mogą pocho-
dzić z systemów sterowania ICS, systemów SIS, sterowników 
i bezpośrednio z urządzeń pomiarowych. Zazwyczaj komunika-
cja jest jednokierunkowa – od systemu pomiarowego/sterowa-
nia do systemu diagnostycznego.

13 J. M. Kościelny, M. Bartyś, The Requirements for a New Layer in the 
Industrial Safety Systems, 9th IFAC Symposium on Fault Detection, 
Supervision and Safety of Technical Processes, SafeProcess 2015, 
Paris, France, September 2-4, 2015, Volume: 1333-1338, http://
www.ifac-papersonline.net/, [dostęp: 06.09.2016].

System diagnostyczny stanowi ostatnią warstwę umożliwia-
jącą wykrycie cyberataków.
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Zasada działania systemu (w dużym uproszczeniu) opiera się na:

•	 obserwowaniu procesu oraz nadzorującego go syste-
mu ICS;

•	 analizowaniu otrzymywanych wartości pomiarowych 
i sygnałów sterujących w celu kontroli poprawności 
realizowanych algorytmów sterowania i prawidłowości 
przebiegu procesu;

•	 podejmowaniu decyzji co do pozostawiania procesu 
w bezpiecznym stanie/obszarze; 

•	 rozpoznawaniu wystąpienia uszkodzeń lub ataków. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności między działaniem 
obserwowanym a normalnym – zgłaszany jest alarm i ewentu-
alnie proponowane są działania zapobiegawcze.

Głównym zadaniem systemu jest realizacja zaawansowanych 
funkcji diagnostyki uszkodzeń i cyberataków. Do detekcji 
uszkodzeń/ataków stosowane są metody bazujące na mode-
lach jakościowych oraz ilościowych: analitycznych, neurono-
wych, rozmytych i statystycznych oraz metody heurystyczne, 

wykorzystujące różnego rodzaju relacje między zmiennymi 
procesowymi. Wnioskowanie diagnostyczne prowadzone jest 
z zastosowaniem logiki rozmytej, według oryginalnej metody 
opracowanej w Instytucie Automatyki i Robotyki PW. Ponadto 
system zostanie wyposażony w zaawansowane narzędzia 
przetwarzania zmiennych procesowych (rysunek numer 6) 
i budowy modeli potrzebnych do diagnostyki on-line. System 
będzie rozwiązaniem unikatowym w skali światowej, zawie-
rającym implementację szerokiej gamy najnowszych algo-
rytmów z zakresu obliczeń inteligentnych zastosowanych 
w oprogramowaniu do modelowania, rozpoznawania cybe-
rataków, detekcji i lokalizacji uszkodzeń. 

Cyber-Fault-DIAG, ze względu na otwartą architekturę, 
umożliwia połączenie z praktycznie dowolnym systemem 
automatyki. Jednocześnie, pozostając systemem komplet-
nie niezależnym od stosowanych systemów sterowania, 
stanowi nową, nietypową warstwę zabezpieczeń przed 
cyberatakiem. Nietypową, ponieważ nie jest to system 
zabezpieczeń IT (więc zasady jego działania nie są znane 
hakerom) i równocześnie nie jest to system ICS (więc zasady 
jego działania nie są znane automatykom), która w oce-
nie ekspertów będzie w najbliższym czasie standardem 
przemysłowym.

rysuneK 6. moduł przetwarzania zmiennych procesowych w formie definiowanych przez użytKowniKa 
ścieżeK przetwarzania sygnałów.

schematy blokowe 
torów przetwarzania 
sygnałów

hierarchiczna 
struktura modelu

właściwości bloku
przetwarzania

biblioteki bloków
funkcyjnych
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7. uBezpieczenie od sKutKów 
i następstw cyBerataKów

Analizując ostatnie dziesięciolecie na świecie i w Polsce, 
obserwujemy wzrost ataków cybernetycznych na firmy we 
wszystkich sektorach działalności przemysłu. Ze względu 
na możliwość wyrządzenia dużych strat finansowych oraz 
zakłócenia procesów w firmach produkcyjnych, centrum 
zainteresowań cyberprzestępczości i cyberterroryzmu staje 
się obszar automatyki przemysłowej i sterowania. Firmy 
ubezpieczeniowe obserwują zwiększone zainteresowanie 
wykupieniem ochrony ubezpieczeniowej, rekompensującej 
ewentualne straty związane z utratą i odtworzeniem danych 
wrażliwych, własnych lub klientów. Na rynku światowym 
ten zakres ochrony jest oferowany przez ubezpieczycieli 
od kilku lat. W Polsce rozwój oferty produktów ubezpiecze-
niowych z grupy „cyberryzyk” jest dopiero w początkowej 
fazie. Jednak obserwowane zainteresowanie potencjalnych 
odbiorców tego rodzaju ochrony wskazuje na potrzebę 
intensywnego rozwoju firm ubezpieczeniowych w tym 
kierunku. Niestety, wśród firm ubezpieczeniowych jeszcze 
niewiele mówi się o bezpieczeństwie systemów sterowania 
instalacjami przemysłowymi, gdzie konsekwencje nieauto-
ryzowanego dostępu (ataku) mogą być znacznie bardziej 
poważne niż to ma miejsce w przypadku utraty danych. 
PZU LAB wspólnie z partnerami zewnętrznymi rozpoczęło 
prace badawczo-rozwojowe w zakresie stworzenia nowego 
produktu, czyli polis od skutków cyberataku na ICS. Prace 
rozpoczęto od tworzenia metodyk analizy ryzyka cybe-
rzagrożeń przeznaczonej dla odbiorców przemysłowych. 
Dzięki opracowanej metodyce, powstanie narzędzie wspie-
rania polskich przedsiębiorstw w zarządzaniu cyberryzy-
kiem i tym samym zwiększania poziomu bezpieczeństwa 
ich funkcjonowania.

Rozwój nowych technologii i Internetu powoduje powsta-
nie wielu nowych cyberryzyk niezależnie od branż i wielko-
ści firm, nieznanych jeszcze w niedalekiej przeszłości. Skala 
skutków cyberataku może być różna od straty, sprzedaży 
informacji, utraty wizerunku do ataku terrorystycznego, znisz-
czeń w mieniu (pożar, wybuch, itp.) oraz ofiar w ludziach. Dla-
tego warto spojrzeć na problematykę cyberryzyk komplek-
sowo i rozważyć transfer ryzyka do firmy ubezpieczeniowej 
w zakresie zagrożeń:

•	 Cyberterroryzmu w obszarze przemysłowym.

•	 Wrogiego przejęcia ośrodków decyzyjnych, np. systemu 
sterowania procesem przemysłowym.

•	 Utraty, zniszczenia informacji technicznych, np. baz danych 
systemu sterowania.

•	 Wycieku danych (handlowych i osobowych, z klauzulami 
poufności).

•	 Utraty zysku wskutek ataku informatycznego.

•	 Poniesienia dodatkowych kosztów związanych z reagowa-
niem na ataki komputerowe.

•	 Utraty wizerunku.

•	 Kosztów związanych z odtworzeniem działalności po 
cyberataku.

Należy zaznaczyć, że podjęcie decyzji o zakresie ochrony 
ubezpieczeniowej powinno być poprzedzone wnikliwą ana-
lizą ryzyka w celu zidentyfikowania zagrożeń z grupy cyber-
ryzyk. W Polsce powstają podmioty specjalizujące się w tym 
zakresie. Również firmy ubezpieczeniowe dostrzegają wagę 
problemu i tworzą własne jednostki specjalistyczne wspie-
rające klientów w analizach cyberryzyk. Prawdopodobnie 
rozkwit tego rodzaju wartości dodanych oferowanych przez 
ubezpieczycieli, nastąpi w najbliższych latach na większą 
skalę. Eksperci zewnętrzni oraz specjaliści ubezpieczyciela 
będą profesjonalnym wsparciem oraz dostarczą wiedzę na 
temat podatności danego przedsiębiorstwa na cyberza-
grożenia, dokonają analizy, zaproponują zabezpieczenia 
i rozwiązania, oraz właściwy pakiet ochrony, a w przypadku 
szkody – pomoc na etapie likwidacji.

Warto spojrzeć na problematykę cyberryzyk kompleksowo 
i rozważyć transfer ryzyka do firmy ubezpieczeniowej.

Na globalnym rynku ubezpieczeniowym pojawiają się 
pakiety modularne ubezpieczeń w zakresie cyberyzyk, które 
zapewnią szeroką ochronę ubezpieczeniową i zabezpieczą 
przedsiębiorcę w sytuacjach roszczeń odszkodowawczych 
związanych ze stratami, zniszczeniem, wypływem lub ujaw-
nieniem danych. W ramach pakietów ubezpieczeń dostępne 
są zabezpieczenia w przypadku konieczności pokrycia kosz-
tów ekspertów technicznych, odzyskiwania danych, czy 
poprawy wizerunku. 

Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego wymaga 
zespołu działań organizacyjnych i technicznych mających na 
celu minimalizację ryzyka zakłócenia funkcjonowania i nieauto-
ryzowanego działania na systemy, sieci teleinformatyczne i apa-
raturę kontrolno-pomiarową. 

Cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów, szybki roz-
wój techniki zdaje się sprzyjać cyberprzestępcom i wyspecjali-
zowanym w zakresie ataków na infrastrukturę innego państwa 
ośrodkom państwowym. Wyjątkowej ostrożności wymaga 
postępowanie z danymi krytycznymi i ich ochrona, szcze-
gólnie w dobie terroryzmu. Jest to związane z ogromnymi 
potencjalnymi stratami, zaufaniem partnerów biznesowych 
oraz z możliwością utraty reputacji firmy. Cyberbezpieczeń-
stwo jest jednym z elementów ochrony przedsiębiorstwa, dla-
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tego zaleca się przyjęcie strategii obrony głębokiej – defence 
in depth. Prawidłowe zapobieganie wymaga zdefiniowania 
i badania środowiska teleinformatycznego na wszystkich 
poziomach warstw, gdzie najwyższą warstwę stanowią kla-
syczne systemy IT, a najniższą aparatura kontrolno-pomia-
rowa oraz elementy wykonawcze, które oddziałują na procesy 
technologiczne.

Analiza ryzyka przeprowadzana przez ekspertów ubezpieczy-
ciela powinna zatem obejmować analizę na wszystkich trzech 
polach działalności ubezpieczanego przedsiębiorstwa mają-
cych związek z cyberbezpieczeństwem:

1. Działalność organizacyjna – obejmuje głównie ana-
lizę architektury korporacyjnej. Tym samym poszukuje 
głownie odpowiedzi na pytanie: kto, dlaczego, w jakim 
zakresie i w którym miejscu ma dostęp do danego urzą-
dzenia lub danej informacji.

2. Działalność operacyjna – przegląd schematu ICS, punk-
tów „styku” z warstwą IT, poszukiwanie systemowych 
podatności na cyberatak.

3. Działalność techniczna – sposoby i metody aktywnej 
i zorganizowanej cyberobrony.

8. KierunKi umacniania odporności 
przemysłu na cyBerataKi

Ogromna ilość instalacji chemicznych i ich znaczenie gospo-
darcze czyni przemysł chemiczny szczególnie podatny na ataki 
terrorystyczne, w tym cyberataki. Uwolnienie toksycznych 
chemikaliów lub zatrzymanie łańcucha dostaw chemikaliów 
(reagentów) do innych branż przemysłu w wyniku cyberataku, 
miałoby poważne konsekwencje zdrowotne, społeczne, gospo-
darcze i ekologiczne.

8.1. wdrażanie polityKi cyBerBezpieczeństwa 
w ue i us 

Przeciwdziałanie cyberatakom na instalacje przemysłowe, 
w tym chemiczne, powinno być elementem szerokiej stra-
tegii obejmującej współpracę ze wszystkimi potencjalnymi 
udziałowcami. Unia Europejska nie posiada wdrożonego 
programu ochrony przemysłu przed cyberatakami. Wynika 
to poniekąd z sytuacji prawnej, bowiem bezpieczeństwo 
wewnętrzne, które obejmuje zagadnienia cyberbezpieczeń-
stwa, należy do kompetencji narodowych. Programy unijne 
są rozbite na część „kryminalną” i część „prewencyjno-opie-
kuńczą”, które są regulowane przez różne artykuły Traktatu 
o Unii Europejskiej i znajdują się w kompetencjach różnych 
dyrektoriatów. Wdrożenie na poziomie UE jednego centrum 
decyzyjnego przeciwko cyberatakom jest więc w praktyce 
niemożliwe. 

Przeciwdziałanie cyberatakom na instalacje prze-
mysłowe, w tym chemiczne, powinno być elemen-
tem szerokiej strategii obejmującej współpracę 
ze wszystkimi potencjalnymi udziałowcami.

Dotychczas USA opracowały kompleksowe programy i cało-
ściowe systemy zabezpieczania przed terroryzmem, które 
obejmują cyberbezpieczeństwo. Szczególna rangę w USA 
przywiązuje się do bezpieczeństwa instalacji chemicznych. 
W USA wdrożono regulacje dotyczące Standardów Anty-
-Terrorystycznych Zakładów Chemicznych (CFATS14). Depar-
tament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA pełni rolę cen-
tralnego organu nadzorującego te regulacje, które obejmują 
również cyberbezpieczeństwo instalacji przemysłowych. 
Zaletą amerykańskiego podejścia jest powiązanie zagadnień 
cyberbezpieczeństwa w sektorze przemysłu z przeciwdzia-
łaniem terroryzmowi i powierzenie Departamentowi Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego roli ośrodka kontroli. Ponadto 
w USA przyjęte regulacje prawne obejmują zagadnienia bez-
pieczeństwa fizycznego, jak i wzmocnienia prewencji m.in 
wymuszające wdrażanie bezpieczeństwa ICS, w tych zakła-
dach, które po etapie przeglądu zakwalifikowane zostały do 
grupy ryzyka. System amerykański bazuje na bliskiej współ-
pracy agend państwowych z organizacjami reprezentują-
cymi przemysł i użytkowników chemii, którego podstawą jest 
wymiana informacji.

8.2. doświadczenia ze współpracy w przeciw-
działaniu cyBerataKom w polsKim przemyśle

W Polsce nie podjęto dotychczas działań na poziomie pań-
stwowym, aby uregulować rosnące zagrożenia cyberatakami 
na instalacje przemysłowe. Nie posiadamy ośrodka koordy-
nującego przeciwdziałanie takim zagrożeniom. Takich działań 
nie podjęły również organizacje przemysłowe. Wobec cyber-
terroryzmu stosujemy podobne podejście jak wobec terro-
ryzmu, gdzie koncentrujemy się głównie na zabezpieczeniu 
fizycznym i zarządzaniu sytuacją kryzysową, czyli działaniach 
po wydarzeniu. Do tego dochodzi niski priorytet cyberbezpie-
czeństwa w przemyśle wynikający z braku poczucia realnego 
zagrożenia.

Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego 
(ICCSS) planuje utworzyć partnerstwo na rzecz wzmacniania 
cyberbezpieczeństwa w polskim przemyśle. W jego ramach 
planuje się pozyskiwanie i dzielenie się najbardziej aktualną 
wiedzą w zakresie procedur, rozwiązań technicznych jak i szko-
leń. Chcemy łączyć zagadnienia automatyki z zagadnieniami 
bezpieczeństwa dostępu oraz architektury korporacyjnej. Prze-
każemy najlepsze światowe rozwiązania dzięki międzynarodo-
wym kontaktom i partnerstwom. Centrum blisko współpracuje 
z Departamentem Bezpieczeństwa USA. Dostrzega rosnące 

14  Chemical Facility Anti-Terrorism Standards, Risk-Based Performance 
Standards Guidance – US DHS, May 2009.
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potrzeby polskiego przemysłu, aby wdrażać całościowe roz-
wiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Obecnie wykorzy-
stywane rozwiązania komercyjne oferowane przez dostawców 
automatyki, nie dość, że drogie, okazują się niewystarczające 
do pełnego zabezpieczenia przedsiębiorstwa. Częstym błędem 
jest zbytnie skupianie się na kwestiach technicznych, a na dalszy 
plan schodzi ład organizacyjny, wdrażanie odpowiednich pro-
cedur i stosowne szkolenia.

8.3. mapa drogowa podnoszenia świadomości 
i odpowiedzialności w cyBerBezpieczeństwie 
wśród użytKowniKów chemii

W świetle analizy istniejących doświadczeń krajowych i mię-
dzynarodowych, wskazane jest podjęcie aktywnych działań 
w kierunku stworzenia modelowej współpracy wszystkich 
interesariuszy w przemyśle chemicznym, w tym infrastruktury 
krytycznej, który obejmowałby podnoszenie świadomości 
zagrożeń cyberatakami i wdrażanie skutecznych rozwiązań 
technicznych. Inicjatywa stanowiłaby swoisty rodzaj mapy 
drogowej. Uczestnikami mapy drogowej powinny być agendy 
państwowe, stowarzyszenia producentów i użytkowników 
chemii, w tym stowarzyszenia branżowe, izby gospodarcze, jak 
również organizacje społeczne. Fundamentem mapy drogowej 
byłoby stworzenie systemu wymiany informacji o zagrożeniach 
i platformy współdziałania/współpracy wszystkich interesa-
riuszy. Inicjatywa mapy drogowej podnoszenia świadomości 
i odpowiedzialności w cyberbezpieczeństwie wśród użytkow-
ników chemii, byłaby elementem ogólnopolskiego programu 
Lokalnej Odpowiedzialności i Świadomości w Bezpieczeństwie 

Chemicznym. Celem tego programu jest wsparcie samorządów 
i podmiotów lokalnych w sprostaniu wyzwaniom związanym 
z rosnącym wykorzystania chemii i dostępu do niebezpiecz-
nych substancji na szczeblu lokalnym, zwłaszcza w zakresie 
produkcji, składowania, użycia, transportu kolejowego i dro-
gowego towarów niebezpiecznych, w tym związków chemicz-
nych, nośników energii i odpadów, i realizacji wymagań ochrony 
środowiska i bezpieczeństwa chemicznego. W ramach mapy 
drogowej powinna działać Grupa Robocza ds. jej wdrażania, 
z udziałem administracji, sektora prywatnego i przemysłu, orga-
nizacji społeczeństwa obywatelskiego i mediów. Zasadniczym 
celem mapy drogowej byłoby kreowanie kultury cyberbezpie-
czeństwa. Wiodącym założeniem mapy drogowej jest stwier-
dzenie, że tradycyjne reagowanie kryzysowe nie wystarcza, aby 
sprostać wyzwaniom stawianym przez awarie lub katastrofy 
spowodowane przez cyberatak. Sprostanie potencjalnym cybe-
rzagrożeniom wymaga współdziałania wszystkich podmiotów 
(zaangażowanie wspólnotowe). 

Producenci i organizacje przemysłowe powinny posiadać wie-
dzę i odpowiednie systemy zabezpieczeń przeciwko atakom 
typu cyber w systemach przemysłowych. Wspólnota powinna 
uczestniczyć w dialogu na temat istniejących zasobów i wyma-
gań, które powinny być spełniane, aby przeciwdziałać poten-
cjalnym cyberzagrożeniom i minimalizować potencjalne straty. 

Grupa Robocza powinna opracować standardy, przewodniki 
po dobrych praktykach inżynierskich, wskazówki i materiały 
szkoleniowe w zakresie cyberbezpieczeństwa w przemyśle 
chemicznym. 
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podsumowanie 

1. Cyberbezpieczeństwo jest jednym z elementów szeroko, holistycznie rozumianego „bezpieczeństwa i ochrony” przemysłu. 
Zadowalający efekt można osiągnąć wdrażając w sposób procesowy trzy grupy działań: odpowiednią architekturę korpora-
cyjną, właściwą strukturę sieci ICS i IT oraz poziom obrony ICS odpowiedni do potencjalnego zagrożenia. Podejście proce-
sowe oznacza m.in. ciągłe monitorowanie i reagowanie na cyberincydenty, dokumentowanie zdarzeń oraz szybkie podej-
mowanie działań doskonalących.

2. Cyberbezpieczeństwo jest procesem i wymaga procesowego podejścia oraz ciągłego doskonalenia systemu obrony. Analiza 
i ocena ryzyka umożliwia ocenę wpływu niepożądanych zdarzeń na system chroniony i wycenę szkód, które mogą nastąpić. 
To z kolei jest podstawą do rekomendowania zabezpieczeń. 

3. Szczególną rolę winno odgrywać cyberbezpieczeństwo układów i systemów „non-computers” już w procesie wytwarzania 
końcowego produktu. Użytkownik obiektu zawierającego system „non-computers”, np. samochodu, obrabiarki sterowanej 
numerycznie czy najemca lokalu w inteligentnym budynku ma znikomą szansę skutecznej obrony przed cyberatakiem.

4. Należy dążyć do zestandaryzowania technik analizy cyberryzyka dla ICS oraz dla systemów „non-computers”.

5. Szczególnie ważne będzie zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa dla projektu „przemysł 4.0” – czwartej 
rewolucji przemysłowej.

6. Zaawansowana diagnostyka on-line uszkodzeń/cyberzagrożeń w systemach ICS będzie jednym z istotnych elementów roz-
wiązań „przemysłu 4.0”. Umożliwia ona redukcję ryzyka systemów ICS związanego z zagrożeniami cybernetycznymi. System 
diagnostyczny stanowi ostatnią warstwę umożliwiającą wykrycie cyberataków, jeśli przejdą one przez wszystkie inne war-
stwy ochrony. 

7. Rynek polis ubezpieczeniowych od skutków i następstw cyberataku może przynieść pożądany skutek w postaci zwiększenia 
odporności na cyberatak instalacji przemysłowych i wzrostu poziomu cyberbezpieczeństwa. Transfer ryzyka cybernetycz-
nego do firm ubezpieczeniowych pozwoli na kompensację strat związanych ze skutecznym atakiem cybernetycznym.

8. Niezbędny jest centralny ośrodek zbierający dane i monitorujący cyberincydenty w przemyśle zwłaszcza w chemii, 
petrochemii, energetyce i w gazownictwie, oraz ułatwiający przepływ wiedzy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi 
w cyberbezpieczeństwo.

9. Działania w ramach mapy drogowej podnoszenia świadomości zagrożeń cyberatakami w działalności chemicznej i infra-
strukturze chemicznej powinny być przedmiotem szerokiej promocji na arenie międzynarodowej w ramach rozwoju pol-
skiej specjalizacji w świecie w bezpieczeństwie chemicznym, w tym w ramach światowego szczytu bezpieczeństwa che-
micznego CHEMSS. 

wyKaz najczęściej używanych sKrótów

AS – Alarm System
BYOD – Bring Your Own Device – technologia informatyczna pozwalająca uzyskać dostęp do sieci firmowej przy pomocy prywat-

nego sprzętu np. smartfonu
DCS – Distributed Control System – rozproszony system sterowania
IACS – Industrial Automation Control System
ICS – Industrial Control System – przemysłowe systemy sterowania
IT – Information Technology
SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition
SIL – Safety Integrity Level – zintegrowany poziom bezpieczeństwa (EN 61508)
SIS – Safety Integrity System – zintegrowany system bezpieczeństwa
VLAN – Virtual Local Area Network – sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej
WLAN – Wireless Local Area Network – bezprzewodowa sieć lokalna (w Polsce występuje również pod nazwą WiFi)
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