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O kliencie 

 Energa-Operator SA 

 Sektor: energetyka 

 Siedziba: Gdańsk 

 Jeden z głównych 
dystrybutorów energii 
w Polsce. Dostarcza prąd 
do 2 900 000 klientów, w 
tym 300 000 firm. 

 

Korzyści biznesowe 

 Zapewnienie 
bezpiecznego 
i wydajnego działania 
krytycznej infrastruktury 
sieciowej przez ochronę 
brzegu i wnętrza sieci 
technologicznej TAN 

 Minimalizacja obszaru 
wystąpienia zagrożeń 

 Szybkie przywracanie 
systemu do działania 
dzięki integracji z 
systemami zarządzania 
konfiguracją i kopiami 
zapasowymi 

 Dodatkowe elementy 
bezpieczeństwa nie 
wprowadzają opóźnień i 
wąskich gardeł sieci przy 
maksymalnej wydajności 
pracy firewalla 

Ochrona infrastruktury krytycznej państwa na 

przykładzie Energa-Operator SA 

Wyzwanie 

Jak skutecznie zabezpieczyć przed cyberprzestępcami sieć 

odpowiedzialną za prawidłową dystrybucję prądu do niemal 

3 milionów odbiorców? Na to pytanie musieli odpowiedzieć specjaliści 

lidera rodzimego rynku energii elektrycznej: Energa-Operator SA. Z 

pomocą przyszli inżynierowie Trecom i Fortinet. 

Energa-Operator SA jest jednym z największych dystrybutorów energii elektrycznej 

w Polsce. Działa w północnej i środkowej części kraju na obszarze ok. 75 000 km
2
, 

dostarczając prąd mieszkańcom 7 z 16 województw: pomorskiego, warmińsko-

mazurskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego 

i kujawsko-pomorskiego. Rocznie przez linie elektryczne o łącznej długości ok. 

192 000 km Energa dostarcza ponad 20 TWh energii do prawie 3 milionów 

gospodarstw domowych i 300 000 firm. 

 
Program inwestycyjny spółki na lata 2013-2020 obliczany jest łącznie na ponad 11 

mld zł. Jedną z kluczowych inwestycji w jego ramach było zabezpieczenie sieci 

technologicznej (ang. Technology Area Network), odpowiedzialnej 

za zsynchronizowane i wydajne działanie urządzeń produkcyjnych, takich jak 

systemy sterowania czy stacje przesyłające informacje o pomiarach i stanach 

urządzeń. Destabilizacja działania takiej sieci może prowadzić do odcięcia prądu na 

znacznej powierzchni państwa, dlatego sieć Energi posiada status tzw. 

infrastruktury krytycznej. Jej utrzymanie jest kluczowe dla prawidłowego 

funkcjonowania polskiej gospodarki. 

 

Przeznaczenie sieci TAN może sugerować, iż powinna być ona wyizolowana i nie 

powinna się łączyć z innymi sieciami. Dzisiejsze sieci TAN muszą jednak 

współistnieć i być połączone z systemami biurowymi i biznesowymi. Jest to 

niezbędne do efektywnego zarządzania i funkcjonowania firmy. 
 

 

ENERGA-OPERATOR 

SA 

Fortinet postawił wysoką 

poprzeczkę przed 

niepowołanym dostępem 

do naszej sieci. Znacznie 

zminimalizowaliśmy 

szansę powodzenia 

różnych ataków, w tym 

ataków kierowanych. 

– Przemysław Mączkowski, 

Główny Architekt IT w Pionie 

Informatyki i Telekomunikacji, 

Energa-Operator SA 
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Sieć TAN Energi łączy się więc z siecią biurową LAN, 

sieciami operatorów publicznych, siecią OSP (Operator 

Systemu Przesyłowego), która dodatkowo styka się 

z sieciami innych dystrybutorów energii, itp. Wszystkie 

te sieci są sieciami zewnętrznymi, zarządzanymi przez 

zewnętrzne podmioty, na które Energa ma ograniczony 

wpływ. W związku z tym – w kontekście polityki 

bezpieczeństwa – należy te zewnętrzne sieci 

rozpatrywać jako sieci o ograniczonym zaufaniu, 

stanowiące potencjalny wektor ataku i z takim 

założeniem budować system bezpieczeństwa na styku 

z tymi sieciami. W 2013 roku kierownictwo Energi 

podjęło decyzję o zrealizowaniu projektu o roboczej 

nazwie „BBS-TAN (Bezpieczeństwo Brzegu Sieci 

TAN)”. Zadanie zostało postawione przed firmą Trecom, 

partnerem wdrożeniowym Energa-Operator SA. 

 

Zastosowane rozwiązania 
 

Wdrożenie poprzedziła zaawansowana analiza 

potencjalnie newralgicznych elementów sieci, 

mogących stanowić bramę do ataku. W efekcie przyjęto 

kompleksową strategię adresującą wiele technologii 

i segmentów. 

 

Sieć TAN została uszczelniona na jej styku z sieciami 

zewnętrznymi przy wykorzystaniu firewalli następnej 

generacji (ang. Next Generation Firewall, NGFW) firmy 

Fortinet. Zastosowano innowacyjne rozwiązania, dzięki 

którym system bezpieczeństwa objął parasolem 

ochronnym specjalizowane aplikacje przemysłowe 

SCADA oraz rozróżnił i zidentyfikował wszystkich 

użytkowników (nie tylko adresy IP). Powstało spójne 

rozwiązanie, współpracujące z systemem IPS (ang. 

Intrusion Prevention System), które umożliwiło budowę 

skutecznych polityk bezpieczeństwa, dostosowanych 

do zmieniającej się w czasie sytuacji na świecie. 

 

Funkcje antywirusa oraz antymalware realizowane 

przez platformy FortiGate umożliwiły wykrywanie 

w strumieniu danych m.in. złośliwego kodu czy prób 

nawiązania połączeń do serwerów (botnet, komunikacja 

command and control). To bardzo niebezpieczne, 

potencjalne ataki, których celem jest przejęcie kontroli 

nad systemami informatycznymi. 

 

Ruch szyfrowany w miejscu styku sieci TAN jest 

rozszyfrowywany i poddawany inspekcji, a wszystko 

dzieje się bez zauważalnej straty w jakości i szybkości 

komunikacji urządzeń składowych sieci TAN. Do 

weryfikacji tożsamości wykorzystano własny system 

podpisywania, wydawania, zarządzania i wymiany 

certyfikatów. 

 

Zastosowano także autentykację dwufazową, 

wykorzystującą infrastrukturę klucza publicznego. 

W pierwszym kroku komunikacja nawiązuje się 

na podstawie certyfikatu. W drugim kroku następuje 

uwierzytelnienie za pomocą nazwy użytkownika i hasła. 

 

Zabezpieczona przez Fortinet i Trecom sieć TAN 

Energa-Operator nie ma dostępu do Internetu. 

Aktualizacje systemów operacyjnych, bazodanowych, 

firmware urządzeń składowych sieci TAN itd. odbywają 

się przez dedykowany do tego system. Również 

połączenia użytkowników terminowane są na brzegu 

sieci i odbywają się przez chronione i dedykowane do 

tego aplikacje. 

 

Rezultaty 
 

System bezpieczeństwa firmy Fortinet pomógł 

zminimalizować ilość skrośnych połączeń na brzegu 

sieci TAN. Ponadto możliwe jest kontrolowane 

przerwanie sesji na brzegu sieci i przepuszczenie 

komunikacji dopiero po uprzednim zbadaniu. 

 

Jako że ataki na infrastrukturę krytyczną mogą mieć 

również charakter długotrwały, system został powiązany 

z funkcjonującym w Energa-Operator systemem SIEM  

i skorelowany z systemami zarządzania konfiguracją  

i kopiami zapasowymi. Dzięki temu specjaliści IT Energi 

są w stanie szybko przywrócić całą infrastrukturę do 

ostatnio działającego stanu. 

 

Wdrożenie w Energa-Operator SA jest pierwszym  

i dotychczas jedynym w Polsce tak kompleksowym 

zabezpieczeniem styku sieci TAN i LAN w sektorze 

energetyki. 

 

Najtrudniej jest temu pierwszemu – przygotowywaliśmy 

się do tego zadania od 2011 roku. Jednak śmiało mogę 

powiedzieć, że rozwiązania Fortinet wdrożone przez 

Trecom są w stanie wysoko postawić poprzeczkę przed 

większością ataków na naszą sieć, w tym ataków 

ukierunkowanych. Dzięki kompleksowemu systemowi 

chroniącemu zarówno brzegi sieci, jak i jej wnętrze, 

prąd ma szansę w niezakłócony i wydajny sposób 

płynąć do gospodarstw i firm na ¼ powierzchni całego 

kraju. Infrastruktura krytyczna, jaką jest sieć przesyłowa 

Energa-Operator, jest chroniona 24 godziny na dobę, co 

ma ogromny wpływ na stabilne funkcjonowanie 

gospodarki – mówi Przemysław Mączkowski, Główny 

Architekt IT w Pionie Informatyki i Telekomunikacji, 

Energa-Operator SA. 
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