
Czym jest NIS2?

Dyrektywa NIS2 to rozszerzenie Dyrektywy NIS (Network  
and Information Security), która ma na celu zmniejszenie  
podatności i zwiększenie odporności podmiotów  
świadczących usługi kluczowe w systemie cyberbezpieczeństwa.

Cel wdrożenia NIS2

Doprecyzowanie  
istniejących przepisów

Większa harmonizacja  
na poziomie UE

Dodatkowe regulacje z obszaru  
cyberbezpieczeństwa

Więcej podmiotów  
objętych Dyrektywą

6 lipca 2016  
wejście w życie pierwszego europejskiego 
prawa z zakresu cyberbezpieczeństwa  
Dyrektywy NIS

28 sierpnia 2018  
Ustawa o KSC wchodzi w życie. Od tego 
momentu wydawane są decyzje admini-
stracyjne ustanawiające szpitale operatora-
mi usług kluczowych

13 maja 2022 wstępne porozumie-
nie Rady i Parlamentu Europejskiego 

planowana nowelizacja ustawy o KSC. 
Po krótkim vacatio legis wszystkie  
szpitale zostaną automatycznie  
włączone do KSC

cybersecurity@netia.pl

16 grudnia 2020 

Komisja Europejska publikuje projekt 
nowelizacji Dyrektywy NIS (NIS2)

najpóźniej 18 października
NIS2 wejdzie w życie

Harmonogram budowy i rozwoju Krajowego 
Systemu Bezpieczeństwa (KSC) w Polsce
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DYREKTYWA

NIS2

Zapraszamy  
5 kwietnia 2023  
na webinar poświęcony 
Dyrektywie NIS2 

rejestracja:



Co obejmuje refundacja NFZ?
Finansowaniem mogą zostać objęte następujące czynności = zadania określone przez Prezesa NFZ w Zarządzeniach nr 18/2023/BBIICD z 30.01.2023 oraz 8/2023/BBIICD z 8.01.2023  
w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców.

Zakup i rozwój systemu 
kopii zapasowych

Zakup i rozwój 
systemów firewall

Zakup i rozwój systemu  
poczty elektronicznej  
wraz z systemem bezpieczeństwa

Zakup i rozwój  
systemów klasy EDR

Proponowane rozwiązania spełniają rekomendacje Centrum E-Zdrowia (CSIRT CEZ) w zakresie budowy systemów cyberbezpieczeństwa opracowane  
w ramach Planu działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia.

Data Protection Disaster Recovery Managed UTM DDoS Protection Mail Protection Endpoint Protection

Backup danych w bezpiecznym 
środowisku Netii na wypadek 
awarii serwera, dysku czy ataku 
ransomware.

Możliwość natychmiastowego 
odtworzenia backupu na bez-
piecznym środowisku zapaso-
wym Netia Compute i dedykowa-
nych serwerach fizycznych.

Rozwiązanie klasy Next Genera-
tion Firewall, wielowarstwowa 
ochrona sieci LAN i użytkowni-
ków przed głównymi zagrożenia-
mi internetowymi, jak phishing, 
malware czy spam. Dodatkowo 
kontrola URL.

Ochrona łącza internetowego 
przed niedostępnością spowo-
dowaną atakiem wolumetrycz-
nym typu DDoS (Distributed 
Denial of Service).

Filtrowanie poczty elektronicznej 
pod kątem złośliwych załączników, 
niebezpiecznych linków i spamu.

Zabezpieczenie urządzeń końco-
wych (komputery, serwery) klasy 
EDR (Endpoint Detection and 
Response), które indentyfikuje 
i blokuje podejrzane i niebez-
pieczne procesy oraz zaawanso-
wane ataki APT.

Kopia zapasowa w chmurze Netii 
środowiska 20 VM (tzw. mała 
lokalizacja). 

Kopie pełne, przyrostowe, snap-
shot, syntetyczne. 

Retencja 30 dni. 

Deduplikacja danych. 

Harmonogramowanie wykonania 
kopii. 

SLA 99,9%.

Odtworzenie środowiska kopii 
zapasowej i uruchomienie na za-
sobach Netii nawet w 4 godziny.

Wdrożenie, zarządzanie, monito-
ring, licencje, wsparcie 24/7.

Urządzenia UTM instalowane w 
lokalizacji Klienta na styku z sie-
cią publiczną (łącze do 1 Gbps).

Architektura HA (cluster active-
-active lub active-passive).

Firewall, antywirus, antymalware, 
antyspam, kontrola aplikacji, IPS, 
VPN gateway, DNS/Web filtering.

Interfejsy Gigabit Eth RJ-45, SFP 1 
Gbps lub SFP+ 10 Gbps, USB. 

Ochrona łącza Netia BDI  
o przepustowości do 1Gbps.

Tryb automatycznej mitygacji 
ataków.

Nielimitowana liczba mitygacji.

SLA 99,99%.

Wdrożenie, zarządzanie, utrzy-
manie i wsparcie 24/7 przez Netia 
SOC.

Realizacja w modelu chmurowym 
gateway MTA w oparciu o środowi-
sko Netia Compute.

Zintegrowany sandbox, zaawan-
sowane mechanizmy inspekcji i 
protekcji ATP.

Zaawansowane funkcje archiwiza-
cji, kwarantanny i routingu treści 
wiadomości.

Zintegrowane mechanizmy DLP. 

Wydajność: analiza 52 tys. maili/h.

Wdrożenie i całodobowe 
wsparcie Netia SOC w sytuacji 
wystąpienia incydentu. 

Konsola do zarządzania w chmu-
rze producenta.

Jak możemy pomóc?

• Audyt wstępny infrastruktury IT
• Wdrożenie systemu SIEM
• Monitoring bezpieczeństwa IT i obsługa incydentów przez Netia SOC
• Zarządzane usługi bezpieczeństwa IT: Managed UTM, Cloud Firewall, Data Protection 

(backup), Disaster Recovery, DDoS Protection, Mail Protection, WAF, EDR, PAM, DLP
• Usługi profesjonalne: skany podatności i testy penetracyjne

• Wsparcie w opracowaniu analizy ryzyka, analizy BIA
• Wsparcie w opracowaniu procedur bezpieczeństwa oraz planów  

ciągłości działania
• Audyty okresowe zgodności z KSC
• Szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa


