
Szanowni Państwo, 

BCT-Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. na podstawie decyzji wydanej w dniu 3 lipca 2019r. przez 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uznany został za operatora usług kluczowych w 

podsektorze transportu wodnego.  

Zgodnie z Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia  5 lipca 2018r. (Dz.U.2018 poz.1560) 

oraz w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych, BCT 

monitoruje w trybie ciągłym systemy informatyczne wykorzystywane do świadczenia usługi kluczowej, 

zbiera informację o możliwych zagrożeniach i podatnościach systemów i wdraża stosowne do zagrożeń i 

podatności środki techniczne celem poprawy odporności systemów na możliwe incydenty 

bezpieczeństwa, których efektem może być przerwa w świadczeniu usługi kluczowej.  

W przypadku wystąpienia incydentu, który zostanie zakwalifikowany jako poważna, informacja zostanie 

zgłoszona do CSIRT – Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, działającego 

na poziomie krajowym, prowadzonym przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i podjęte 

zostaną niezwłoczne kroki naprawcze i zapobiegawcze w porozumieniu z CSIRT. 

W przypadku pytań lub w celu zgłoszenia zauważonego zagrożenia lub incydentu dotyczącego 

świadczonej przez BCT usługi kluczowej prosimy o kontakt z jednostką odpowiedzialną za 

cyberbezpieczeństwo pod adresem cyberbezpieczenstwo@bct.gdynia.pl. 

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni, m.in. należą: 

• blokowanie dostępu do usług, 

• kradzieże tożsamości, 

• kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych, 

• ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się 

pod godną zaufania osobę lub instytucję), 

• ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki itp.), 

• spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne). 

 Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami: 

• nieotwieranie plików nieznanego pochodzenia, 

• zainstalowanie i używanie oprogramowania przeciw wirusom i spyware. Najlepiej stosować 

ochronę w czasie rzeczywistym, 

• pamiętanie o uruchomieniu firewalla, 

• aktualizowanie oprogramowania oraz bazy danych wirusów (dowiedz się czy twój program do 

ochrony przed wirusami posiada taką funkcję i robi to automatycznie), 

• nieodwiedzanie zbyt często stron, które oferują niesamowite atrakcje (muzykę, darmowe filmiki 

albo łatwy zarobek przy rozsyłaniu spamu) – często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, 

trojany i inne zagrożenia, 

• niepozostawianie danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie ma 

absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich, 

• pamiętanie, że żaden bank czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą 

o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji, 

• co jakiś czas skanowanie komputera i sprawdzanie procesów sieciowych. Czasami złośliwe 

oprogramowanie nawiązuje własne połączenia z Internetem, wysyłające twoje hasła i inne prywatne 

dane do sieci, 

• niekorzystanie  ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, które nie 

mają ważnego certyfikatu, 

• nieużywanie niesprawdzonych programów zabezpieczających czy też do publikowania własnych 

plików w Internecie,  

• sprawdzanie pliki pobrane z Internetu za pomocą skanera antywirusowego, 

• niewysyłanie w e-mailach żadnych poufnych danych. 
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