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Model systemu zarz dzania bezpiecze stwem organizacji

jako podstawa kszta towania
polityki bezpiecze stwa informacjnego

 
 
Kody JEL: D81, D82, D83 
S owa kluczowe: bezpiecze stwo informacyjne, system zarz dzania bezpiecze stwem, ryzyko, 
system zarzadzania ryzykiem 
Streszczenie. Autorzy przedstawiaj  model systemu zarzadzania bezpiecze stwem organizacji 
(SZBO) na potrzeby kszta towania polityki bezpiecze stwa informacyjnego. Zaproponowany 
model ma charakter rozwi zania kompleksowego. Daje si  atwo zaimplementowa  i wdro y   
w dowolnej organizacji. Kluczowym jego elementem jest podsystem sterowania bie cymi w a-
ciwo ciami zarówno samego SZBO, jak i systemów stanowi cych jego bli sze otoczenie. Arty-

ku  stanowi równie  prób  naszkicowania najistotniejszych zagro e  w sferze bezpiecze stwa 
informacyjnego wspó czesnej organizacji.  
 
 
Wprowadzenie

 Na progu XXI wieku jeste my wiadkami gwa townego, niezwykle przyspieszo-
nego rozwoju potencja u informacyjnego. Jedn  z wybijaj cych si  na pierwszy plan 
cech rozwojowych wspó czesnej cywilizacji jest nieustanny wzrost roli informacji. Jest 
to wynik rewolucji informacyjnej, która wprowadzi a wiat w er  spo ecze stwa infor-
macyjnego, czyli spo ecze stwa, w którym informacja stanowi kluczowy produkt,  
a wiedza niezb dne bogactwo. Istotn  konsekwencj  takiego stanu rzeczy jest systema-
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tyczne podnoszenie rangi bezpiecze stwa informacyjnego1 i bezpiecze stwa informacji2 
w organizacji. Dokonuj c konceptualizacji oraz konstruuj c i wcielaj c w ycie polityk  
bezpiecze stwa informacyjnego (PBI) lub system zarzadzania bezpiecze stwem organi-
zacji (SZBO) nale y pami ta , i  mimo zwi kszaj cej si  systematycznie dominacji 
systemów elektronicznych, nadal informacja jest gromadzona i u ytkowana w tradycyj-
nych formach – nie mo na zatem pomija  ani lekcewa y  tego faktu. Podkre lenia 
wymaga tak e to, e zapewnienie bezpiecze stwa informacyjnego stanowi jeden z klu-
czowych celów, który musi by  obecny w strategiach ka dej chc cej dzia a  efektywnie 
organizacji. Skuteczno  i rozwój s  zale ne od posiadania i stosowania zasobów in-
formacyjnych o odpowiedniej wielko ci i jako ci. 
 Zarówno SZBO, jak i polityka bezpiecze stwa informacyjnego oraz wyp ywaj ca 
z niej polityka bezpiecze stwa informacji musz  by  systematycznie aktualizowane  
w oparciu o: 

bie ce wyniki analizy kontekstu organizacji3,  
wyniki analizy ryzyka lub wyniki audytów uwzgl dniaj cych nie tylko funk-
cjonowanie organizacji czy systemu bezpiecze stwa informacyjnego danego 
pomiotu, ale tak e zmiany w ich otoczeniu (prawnym, organizacyjnym, tech-
nicznym, kulturowym itp. – patrz rys. 1.  

 Zagadnienie bezpiecze stwa organizacji, jak i bezpiecze stwa informacyjnego we 
wspó czesnym wiecie ulega dynamicznym przeobra eniom. Zarówno krajowi, jak  
i zagraniczni badacze tego obszaru dowodz , e przez ostatnie 15 lat zmieni o si  po-
strzeganie i podmiotu, i przedmiotu bezpiecze stwa informacyjnego. 
Analiza bezpiecze stwa informacyjnego jest szczególnie istotna z uwagi na dynamik  
jego istoty i zakresu, wyznaczan  przez intensywny rozwój technologiczny, zw aszcza 
w zakresie technik gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i przesy ania informa-
cji. W wymiarze informacyjnym bezpiecze stwo wi e si  z zabezpieczeniem intere-
sów organizacji przed wszelkimi, tak zamierzonymi, jak i niezamierzonymi dzia aniami 
skierowanymi przeciw zasobom informacyjnym. Zapewnianie bezpiecze stwa informa-
cyjnego rozumie  nale y zatem jako dzia ania maj ce na celu zabezpieczenie organiza-
cji przed wszelkimi negatywnymi wp ywami w sferze informacyjnej. 

                                                 
1  Bezpiecze stwo informacyjne stanowi zbiór dzia a , metod, procedur, podejmowanych 

przez uprawnione podmioty, zmierzaj cych do zapewnienia integralno ci gromadzonych, prze-
chowywanych i przetwarzanych zasobów informacyjnych, poprzez zabezpieczenie ich przed 
niepo danym, nieuprawnionym ujawnieniem, modyfikacj , zniszczeniem. 

2  Bezpiecze stwo informacji to zachowanie poufno ci, integralno ci i dost pno ci infor-
macji; dodatkowo mog  by  brane pod uwag  inne w asno ci, takie jak autentyczno , rozliczal-
no , niezaprzeczalno  i niezawodno . 

3  Poj cie kontekstu organizacji znajduje si  ju  w jednolitej strukturze, która od 2012 r. 
jest okre lona dla wszystkich systemów zarz dzania w „High Level Structure” – Anneks SL. 
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Rysunek 1. Kontekst organizacji – przyk adowe powi zania 

ród o: opracowanie w asne. 

 
 W niniejszej pracy problem badawczy sprowadza si  do odpowiedzi na pytanie: 
jakie zagro enia bezpiecze stwa informacyjnego wyst puj  we wspó czesnej organiza-
cji i jakie dzia ania mo na zaproponowa  w systemach zarz dzania organizacj ,  
np. w SZBO, aby kadra zarz dzaj ca mog a atwo kszta towa  polityk  bezpiecze stwa 
informacyjnego w rytm zmieniaj cego si  kontekstu organizacji? 
 Ze wzgl du na z o ono  problemu g ównego, pomocne staje si  sformu owanie 
celów szczegó owych, prowadz cych do odpowiedzi na pytania:  
 Jak rozumie  bezpiecze stwo informacyjne? 

Na czym polega specyfika zagro e  bezpiecze stwa informacyjnego? 
Jaki powinien by  model systemu zarzadzania bezpiecze stwem organizacji? 
Czy polityka bezpiecze stwa informacyjnego jest cz ci  SZBO czy samo-
dzielnym dokumentem opracowywanym jedynie na potrzeby spe nienia wy-
mogów prawa? 

 
 
1. Bezpiecze stwo informacyjne i jego zagro enia

 Analiza literatury przedmiotu pozwala zauwa y , e nie istnieje jedna definicja bez-
piecze stwa informacyjnego. W literaturze przedmiotu napotka  mo na wiele definicji 
bezpiecze stwa informacyjnego. Potocznie rozumiane jest ono jako ochrona informacji 
stanowi cych tajemnic  pa stwow  lub s u bow . W przypadku bezpiecze stwa informa-
cyjnego i zwi zanych z nim zagro e  mamy spore zamieszanie. Jego istot  ukazuj  funk-
cjonuj ce w literaturze przedmiotu definicje bezpiecze stwa informacyjnego, koncentruj ce 
si  wokó  kwestii ochrony informacji niejawnych czy te  bezpiecze stwa systemów telein-
formatycznych. Przyk adowo Potejko (2009) uwa a, e: „bezpiecze stwo informacyjne 
stanowi zbiór dzia a , metod, procedur, podejmowanych przez uprawnione podmioty, zmie-
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rzaj cych do zapewnienia integralno ci gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych 
zasobów informacyjnych, przez zabezpieczenie ich przed niepo danym, nieuprawnionym 
ujawnieniem, modyfikacj , zniszczeniem”. Istnienie takiego podej cia potwierdza Liedl 
(2008) pisz c: „Bezpiecze stwo informacyjne bardzo cz sto rozumiane jest przez prakty-
ków jako ochrona informacji przed niepo danym (przypadkowym lub wiadomym) ujaw-
nieniem, modyfikacj , zniszczeniem lub uniemo liwianiem jej przetwarzania”. Nieco szer-
sze w stosunku do tych stanowisk uj cie proponuje Korzeniowski (2012) wed ug którego 
„przez bezpiecze stwo informacyjne podmiotu (cz owieka lub organizacji), nale y rozumie  
mo liwo  pozyskania dobrej jako ci informacji oraz ochrony posiadanej informacji przed 
jej utrat ”. 
 Spogl daj c na powy sze przyk ady, nale y uzna  za Fehlerem (2012), i  nie jest to 
poprawny, odpowiadaj cy wspó czesnej roli informacji opis istoty bezpiecze stwa informa-
cyjnego. W adekwatnym uj ciu bezpiecze stwo informacyjne nale y widzie  jako „stan,  
w którym zapewniona jest swoboda dost pu i przep ywu informacji po czona z racjonal-
nym i prawnym wyodr bnieniem takich ich kategorii, które podlegaj  ochronie ze wzgl du 
na bezpiecze stwo podmiotów których dotycz ”. Podejmuj c problem okre lenia istoty 
bezpiecze stwa informacyjnego warto mie  na uwadze fakt, e dopóki nie ma uniwersalnej, 
szeroko akceptowanej ogólnej definicji bezpiecze stwa – tak prawdopodobne jest, e pro-
blem ten b dzie trwa , je li nie powstanie uniwersalne okre lenie bezpiecze stwa informa-
cyjnego i poj  z nim pokrewnych.  
 Spo ród wielu definicji w teorii bezpiecze stwa informacyjnego nast puj ca zmodyfi-
kowana definicja z Korzeniowskiego (2012, s. 147) najbardziej odpowiada wymogom niniej-
szej pracy: „przez bezpiecze stwo informacyjne organizacji nale y rozumie  mo liwo  
pozyskania dobrej jako ci informacji oraz ochrony posiadanej informacji przed jej utra-
t  podstawowych atrybutów bezpiecze stwa”. Jest to okre lenie bardziej uniwersalne, 
ujmuj ce wielowymiarowy i interdyscyplinarny charakter bezpiecze stwa informacyj-
nego. 
 Obserwuj c codzienn  praktyk  rzeczywisto ci gospodarczej, ledz c doniesienia 
medialne, stajemy si  wiadkami, a cz sto uczestnikami, zdarze  wiadcz cych o tym, 
e zagro enie bezpiecze stwa informacyjnego jest zagro eniem realnym, a utrata in-

formacji mo e naruszy  ywotne interesy organizacji.  
 Wspó cze ni przedsi biorcy, aktywnie dzia aj c na p aszczy nie biznesowej  
w otoczeniu rynkowym opartym na nowoczesnych technikach przetwarzania informa-
cji, widz  i identyfikuj  zagro enia z tym zwi zane umiejscawiaj c je w obszarach, 
które zobrazowano na rysunku 2. 
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Rysunek 2. Zagro enia dla wspó czesnej organizacji 

ród o: opracowanie na podstawie https://www.pwc.pl/pl/publikacje_2011.pdf (12.01.2018). 

 
 W odpowiedzi na zagro enia bezpiecze stwa informacyjnego organizacje podj y 
wysi ki, aby wdro y  i udoskonali  swoje rodki zapewnienia bezpiecze stwa informa-
cyjnego, opracowuj c: 

systemy zarzadzania bezpiecze stwem organizacji, 
strategie zarzadzania bezpiecze stwem organizacji, 
polityki bezpiecze stwa informacyjnego, 
systemy zarzadzanie bezpiecze stwem informacji, 
polityki bezpiecze stwa informacji, 
ogromne ilo ci zalece , norm, technologii powi zanych z bezpiecze stwem 
informacyjnym.  

 Wielorako  i niesymetryczno  tych rozwi za  przyczyni a si  do tego, i  orga-
nizacje zacz y poszukiwa : 

innych modeli lub metodyk kszta towania polityki bezpiecze stwa informa-
cyjnego lub 
jednorodnego systemu ochrony informacji. 

 Zwa ywszy na to, e zagro enia informacyjne mog  powstawa  na gruncie ró nie 
skonfigurowanych sytuacji, w których wyst puje: brak informacji, ograniczenie dost pu 
do informacji, nadmiar informacji, informacja zmanipulowana, informacja sfa szowana, 
informacja nieczytelna, informacja pozyskana nielegalnie, informacja zdezaktualizowa-
na itp. mo na przyj , e zagro enie informacyjne to (Stanik, Kiedrowicz, 2016) „sytu-
acja, w której mamy do czynienia z u wiadomionymi lub nie, ograniczeniami lub nad-
u yciami w zakresie zgodnego z prawem dost pu oraz swobodnego pos ugiwania si  
aktualn , rzeteln , integraln  i w a ciwie ochranian  pod k tem poufno ci informacj ”. 
 Podsumowuj c mo na stwierdzi , e do zapewnienia bezpiecze stwa informacyj-
nego na odpowiednim poziomie organizacja powinna mo liwie najwi cej zada  z tym 
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zwi zanych wykonywa  we w asnym zakresie, bazuj c na dobrych modelach SZBO  
i dobrych praktykach kszta towania polityki bezpiecze stwa informacyjnego, lub po-
wierzy  te zadania zaufanym ekspertom z dziedziny bezpiecze stwa informacyjnego. 
 
 
2. Model systemu bezpiecze stwem organizacji

 Potocznie system bezpiecze stwa organizacji rozumiany jest jako zespó  si   
i rodków oraz powi za  pomi dzy nimi, zapewniaj cych po dany poziom bezpie-
cze stwa organizacji (rys. 3).  
 

 
Rysunek 3. Model systemu bezpiecze stwa organizacji 

ród o: opracowanie w asne. 

 
 Podstawowym/kluczowym elementem systemu bezpiecze stwa organizacji jest 
system zarzadzania bezpiecze stwem organizacji (SZBO). Jako model systemu bezpie-
cze stwa organizacji (SBO) przyjmujemy uporz dkowan  czwórk : 
 

, 
gdzie: 

PZBO – podsystem zarzadzania bezpiecze stwem organizacji zawieraj cy 
podsystem informacyjno-decyzyjny, w sk ad którego wchodzi podsystem in-
formacyjny i podsystem decyzyjny, 

 – podsystem wykonawczy rozumiany jako zbiór zespo ów i rela-
cji/powi za  pomi dzy nimi, zapewniaj cych okre lone ich dzia anie, 

– Metodyka zarz dzania bezpiecze stwa organizacji, 
OSBO – otoczenie systemu bezpiecze stwa organizacji, 

 – Dokumentacja bezpiecze stwa, w tym dokument Polityki Bezpiecze -
stwa Informacji. 
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 Zarz dzanie bezpiecze stwem organizacji musi uwzgl dnia  bardzo ró ne aspekty 
bezpiecze stwa, nie tylko teleinformatycznego, ale równie  fizycznego, osobowego, 
organizacyjnego, prawnego, spo ecznego, psychologicznego, a nawet kulturowego 
(Stanik, Kiedrowicz, Hoffmann, 2017). Kompleksowo zagadnienie bezpiecze stwa 
informacji mo na przedstawi  jako wielopoziomowy model odniesienia oparty o cele, 
strategie i polityki organizacji. Bezpiecze stwo w organizacji nale y traktowa  jako 
proces ci g y, o charakterze organizacyjno-technicznym. 
 Zdaniem autora, polityka bezpiecze stwa organizacji powinna by  konstruowana  
i realizowana w oparciu o pewien skonstruowany model (np. zestaw spójnych, precy-
zyjnych regu  i procedur, wed ug których dana organizacja buduje, zarz dza oraz udo-
st pnia aktywa organizacji lub procesy, systemy, podsystemy oraz powi zania mi dzy 
nimi, które zapewniaj , aby informacja, któr  pos uguje si  dany podmiot by a bez-
pieczna w ka dej fazie cyklu ycia. Model systemu zarz dzania zarzadzania bezpie-
cze stwem organizacji w uj ciu procesowym – model PDCA4 zaprezentowano na ry-
sunku 4. Na rysunku tym wyró niono klasyczny cyklu PDCA oraz element dodatkowy, 
zarz dzaj cy interakcjami mi dzy procesami opartymi o cykl PDCA oraz steruj cy 
bie cymi w a ciwo ciami poszczególnych procesów. Korzy ci z zastosowania takiego 
podej cia s  do  atwe do zidentyfikowania i wynikaj ce wprost. To m.in. zwi kszone 
prawdopodobie stwo osi gni cia planowanego wyniku danego procesu (osi gni cie 
celu procesu). A ponadto m.in.:  

wzrost wydajno ci procesów poprzez ukierunkowane dzia ania doskonal ce,  
zwi kszenie przejrzysto ci dzia a  w a cuchu procesów,  
zwi kszona wiedza na temat powi za  i relacji procesów,  
usprawnienie komunikacji pomi dzy procesami,  
identyfikacja mo liwo ci optymalizacji,  
identyfikacja potencja u zak óce  i ogranicze  (w skie gard a) w przebiegu 
procesu,  
podstawa do inwestowania w doskonalenie.  

 
 
3. Model systemu zarzadzania bezpiecze stwem organizacji na

potrzeby kszta towania polityki bezpiecze stwa informacyjnego

 Poniewa  okoliczno ci poszczególnych procesów i ca ego a cucha procesu ulegaj  
ci g ym zmianom (ze wzgl du na zmienno  kontekstu organizacji), wa ne jest – w sen-
sie ci g ego kszta towania bezpiecze stwa informacyjnego – aby weryfikowa  interakcje  
i zwi zane z nimi procesy, podsystemy/systemy organizacji oraz plany ich dzia ania.  

                                                 
4  Cykl Deminga (model PDCA, cykl PDCA, ko o Deminga, p tla Deminga, model 

PDSA, cykl PDSA) – schemat ilustruj cy podstawow  zasad  ci g ego ulepszania (ci g ego 
doskonalenia, Kaizen), stworzon  przez Williama Edwardsa Deminga. 
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Rysunek 4. Model systemu zarz dzania zarzadzania w uj ciu procesowym 

ród o: opracowanie w asne. 

 
 Zatem, maj c powy sze na uwadze, jako model systemu zarzadzania bezpiecze -
stwem organizacji (SZBO) przyj to uporz dkowan  pi tk : 

 
gdzie: 

- SZZI – system zarz dzania zasobami informacyjnymi, 
- SZAR – system zarz dzania ryzykiem, 
- SZPB – system zarz dzania procesami biznesowymi organizacji, 
- SZZ – system zarz dzania mechanizmami bezpiecze stwa – zabezpieczeniami, 
- PSWPB – podsystem sterowania w a ciwo ciami u ytkowymi wy ej wymie-

nionych systemów, cz cy je w zintegrowany system zarzadzania bezpiecze -
stwem informacji w organizacji.  

Schematyczn  ilustracj  SZBO z punktu widzenia kszta towania polityki bezpiecze -
stwa informacyjnego przedstawiono na rysunku 5. 
 Podstawowym elementem tego modelu jest podsystem sterowania w a ciwo ciami 
u ytkowymi SZBI. Zak ada si , e celem dzia ania podsystemu sterowania w a ciwo-
ciami u ytkowymi poszczególnych podsystemów lub systemów tworz cych SZBO jest 

utrzymywanie wymaganego poziomu bezpiecze stwa organizacji nakre lonego w do-
kumencie Polityki Bezpiecze stwa Organizacji. Cel ten mo na osi gn  poprzez bie -
ce sterowanie konfiguracjami funkcjonalnymi systemów wchodz cych w sk ad SZBO 
oraz jako ci  dokumentacji bezpiecze stwa, a w szczególno ci jako ci  polityki bezpie-
cze stwa informacyjnego. Graficzn  ilustracj  podsystemu sterowania w a ciwo ciami 
u ytkowymi (PSWU) przedstawiono na rysunku 6. 
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Rysunek 5. Ilustracja modelu SZB z punktu widzenia kszta towania polityki bezpiecze stwa 
informacyjnego 

ród o: opracowanie w asne. 

 

 
Rysunek 6. Ilustracja podstawowych elementów podsystemu sterowania w a ciwo ciami u ytko-
wymi SZBO 

ród o: opracowanie w asne. 
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4. Modele podstawowych sk adników systemu zarzadzania
bezpiecze stwem organizacji

4.1. Podsystem sterowania w a ciwo ciami u ytkowymi SZBI

 Jako model podsystemu sterowania w a ciwo ciami u ytkowymi SZBI przyjmu-
jemy uporz dkowan  czwórk : 

 
Podstawowymi elementami PSWU s : 

1. Podmiot decydowania, którym jest zbiór stanowisk (SP) uczestnicz cych  
w procesie wypracowania decyzji steruj cych, np. stanowiska pracy tzw. Fo-
rum Bezpiecze stwa Organizacji. 

2. Zbiór decyzji steruj cych (D – dyrektyw), przy pomocy których osoby funk-
cyjne wyró nionych stanowisk pracy mog  ustala  bie ce w a ciwo ci:  

obiektów stanowi cych cz ci sk adowe SZBO (systemy: SZPB, SZZ, 
SZR, SZZI), 
strategii lub projektu polityki bezpiecze stwa organizacji, w tym polityki 
bezpiecze stwa informacyjnego. 

 Zak adamy, e w ramach zbioru D istniej  równie  specjalne dyrektywy/decyzje 
steruj ce o charakterze: 
1. Ogólnej funkcji rekonfiguracji FR, któr  opisa  mo na za pomoc  nast puj cego 

odwzorowania (Stanik, 2013): 
, 

okre lonego nast puj co: 
 

gdzie:  
 – rodzina systemów zarzadzania bezpiecze stwem organizacji, 

 – zbiór nieskutecznych systemów zarz dzania bezpiecze stwem or-
ganizacji, 

 – zbiór skutecznych systemów zarzadzania bezpiecze stwem organizacji. 
2. Szczegó owej funkcji rekonfiguracji Q, któr  opisa  mo na za pomoc  nast puj -

cego odwzorowania: 
, 

 okre lonego nast puj co: 
 

 gdzie:  
  – rodzina dopuszczalnych polityk bezpiecze stwa informacyjnego 

 
  – n-ta wersja polityki bezpiecze stwa opracowana w chwili i 

obowi zuj ca do chwili  
  – kolejna (n + 1) wersja dokumentu polityki bezpiecze stwa (udoskona-

lona), obowi zuj ca od chwili . 
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 Podmiot decydowania podejmuj c decyzj , np. dotycz c  rekonfiguracji (FR) SZBO 
lub zmiany zapisów w strategii/dokumencie Polityki Bezpiecze stwa Informacyjnego, ko-
rzysta z podsystemu informacyjnego systemu SZBO w zakresie nast puj cych danych:  

informacji na temat bie cego ryzyka (raportu z analizy i oceny ryzyka), 
informacji o aktualnie zastosowanych mechanizmach bezpiecze stwa (zabez-
pieczenia techniczne, logiczne, organizacyjne), 
informacji o charakterystykach procesów biznesowych, 
informacji o stanie zasobów informacyjnych SI,  
rekomendacji kierownika zespo u analizy zagro e  i oceny ryzyka w zakresie 
strategii post powania z ryzykiem. 

 
4.2. System zasobów informacyjnych

 Jako model systemu zarz dzania zasobami informacyjnymi (SZZI) przyjmujemy 
uporz dkowan  czwórk : 

, 
gdzie: 

ZIK – zespó  do spraw inwentaryzacji i klasyfikacji zasobów informacyj-
nych, 

 – zbiór/katalog potencjalnych zasobów informacyjnych przetwarza-
nych w ramach SI, , 

 – zbiór w a cicieli zasobów informacyjnych, 
=  – zbiór relacji/powi za  pomi dzy zasobami informacyjnymi, 
– zbiór dopuszczalnych operacji przetwarzania zasobów informacyj-

nych, 
ABI – zbiór nazw potencjalnych atrybutów bezpiecze stwa dla zasobów 
informacyjnych, 
MET – metodyka wyceny istotno ci zasobów informacyjnych. 

 
4.3. System zarz dzania procesami biznesowymi

 Jako model systemu zarzadzania procesami biznesowymi (SZPB) przyjmujemy 
uporz dkowan  czwórk : 

, 
gdzie: 

ZWP – zbiór w a cicieli procesów biznesowych, 
 – zbiór/katalog procesów biznesowych organizacji, 
, 
=  – zbiór relacji/interakcji pomi dzy procesami, 

– zbiór istotnych charakterystyk procesów, np. w postaci tzw. kart 
charakterystyk procesu, 
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 – modele pojedynczych procesów biznesowych (rys. 7), 
ABP – zbiór nazw potencjalnych atrybutów bezpiecze stwa dla zasobów 
informacyjnych. 

 

 
Rysunek 7. Model pojedynczego procesu 

ród o: opracowanie na podstawie ISO 9001:2015. 

 
4.3. System zarz dzania ryzykiem

 Jako model systemu zarzadzania ryzykiem (SZR) przyjmujemy uporz dkowan  
pi tk : 

, 
gdzie: 

 – zbiór rodzajów zespo ów analizy ryzyka, , 
KR – zbiór dopuszczalnych konfiguracji zespo u zarz dzania ryzykiem (wa-
riant Zespo u Zarz dzania Ryzykiem); pod poj ciem konfiguracji zespo u ry-
zyka rozumie si  odpowiednio dobrany zbiór zespo ów dziedzinowych lub po-
jedynczych zasobów osobowych o ci le okre lonym do wiadczeniu i kompe-
tencjach z zakresu zarz dzania ryzykiem w bezpiecze stwie informacji, 

 – model zarzadzania ryzykiem, 
 – wyniki z analizy ryzyka (Raport), 

 – zbiór mechanizmów/ rodków zarz dzania ryzykiem. 
 Mechanizmy zarz dzania ryzykiem mo na zdefiniowa  jako zbiór sze ciu nie-
zb dnych elementów: 

- strategie i polityki – generalne zasady zarz dzania ryzykiem, odpowiednie dla 
danego obszaru,  

- procesy operacyjne i procesy zarz dzania ryzykiem – szczegó owe procedury 
zarz dzania ryzykiem wbudowane w bie ce procesy operacyjne,  

- ludzie – pracownicy operacyjni, realizuj cy procesy operacyjne, zaznajomieni 
z systemem zarz dzania ryzykiem, tworz cy szczegó owe procedury zarz -
dzania ryzykiem, 
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- raporty zarz dcze – raporty dla kierownictwa organizacji wskazuj ce na sto-
pie  „otwarcia” organizacji na ryzyko, trendy zmian wska ników ryzyka, 
dzia ania podejmowane w ramach realizacji strategii zarz dzania ryzykiem,  

- metodologie – dost pne dla pracowników operacyjnych rozwi zania, wspo-
magaj ce ich dzia alno  w procesach operacyjnych i w procesie zarz dzania 
ryzykiem (analizy, systemy oceny),  

- systemy – rozwi zania informatyczne wspomagaj ce prac  pracowników ope-
racyjnych.  

 Opracowanie i wdro enie mechanizmów kontroli ryzyka odbywa si  w sposób 
ci g y. Poszczególne elementy powinny podlega  sta emu usprawnianiu.  
  
4.4. System zarzadzania zabezpieczeniami

 System zarzadzania zabezpieczeniami (SZZ) stanowi jedno z kluczowych ogniw 
systemów bezpiecze stwa organizacji. W a ciwy dobór procesów ochronnych, odpo-
wiednia konfiguracja zabezpiecze  oraz efektywne wykorzystanie mechanizmów bez-
piecze stwa pozwalaj  na znaczn  redukcj  kosztów bezpiecze stwa informacji organi-
zacji, zapewniaj c jednocze nie wysoki poziom jej ochrony. Wszelkie zabezpieczenia 
nale y postrzega  jako kompleksowy, spójny i niesprzeczny system zabezpiecze , ukie-
runkowany na obni enie prawdopodobie stwa realizacji zagro enia w wyniku wyko-
rzystania podatno ci aktywów organizacji lub systemu informacyjnego organizacji. 
Utrzymanie wysokiego/wymaganego poziomu bezpiecze stwa zasobów informacyj-
nych organizacji wymaga skutecznej ochrony przed zagro eniami nap ywaj cymi za-
równo z zewn trz, jak i wewn trz organizacji. W a ciwa obrona/ochrona opiera si  na 
opracowaniu skutecznego systemu zabezpiecze . Skuteczny system zabezpiecze  po-
winien wyeliminowa  lub zredukowa  zagro enia do poziomu akceptowalnego. Jako 
model systemu zarz dzania zabezpieczeniami (SZZ) przyjmujemy uporz dkowan  
pi tk : 
 

, 
gdzie: 

 – strategia zabezpiecze ,  
 – zbiór potencjalnych rodzajów zespo ów projektowo-wdro eniowych, 

, 
 – program zabezpiecze , czyli ca okszta t dzia a  ochrony zasobów in-

formacyjnych organizacji, 
KB – zbiór dopuszczalnych konfiguracji bezpiecze stwa; pod poj ciem konfi-
guracji bezpiecze stwa rozumie si  odpowiednio zaprojektowany i zaimple-
mentowany zbiór mechanizmów bezpiecze stwa [3] o ci le okre lonych 
funkcjach bezpiecze stwa. 
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MB – zbiór mechanizmów bezpiecze stwa, na podstawie których generowana 
jest bie ca konfiguracja bezpiecze stwa. 

 Zbiór mechanizmów bezpiecze stwa (zabezpiecze ) mo na zdekomponowa  na 
nast puj ce podzbiory, odzwierciedlaj ce poszczególne kategorie: 
 

, 
gdzie: 

– zabezpieczenia fizyczne, których stosowanie ma na celu zabezpiecze-
nie podstawowej infrastruktury organizacji oraz niedopuszczenie do fizyczne-
go dost pu przez nieuprawnione podmioty, oraz zabezpieczenie przed skutka-
mi po arów, zalania czy awarii/ katastrofy budowlanej, 

– zabezpieczenia systemowe i programowe wi  si  zwykle z systema-
mi logicznej kontroli dost pu (zastosowanie uwierzytelniania i weryfikacji au-
toryzacji), z zabezpieczeniami kryptograficznymi, monitorowaniem ruchu  
w sieciach, systemami antywirusowymi i cianami ogniowymi, tworzeniem 
kopii zapasowych, zapewnieniem w a ciwej eksploatacji i konserwacji wyko-
rzystywanych systemów informatycznych oraz elementów infrastruktury tech-
nicznej,  

zabezpieczenia organizacyjne – polegaj ce na przeprowadzeniu 
zmian organizacyjnych maj cych na celu zwi kszenie poziomu bezpiecze -
stwa systemu (zaprojektowanie regulaminów i polityk bezpiecze stwa, opra-
cowanie procedur bezpiecznej eksploatacji, procedur lub planów5 post powa-
nia awaryjnego, odpowiedzialno  pracowników itp). 

rozwi zania natury prawnej – zorientowane przede wszystkim na 
dzia ania w kierunku zapewnienia legalno ci, czyli zgodno ci z prawem oraz 
dzia ania z ogólnie obowi zuj cymi standardami, 

 – zabezpieczenia u ytkowników – identyfikacja, uwierzytelnianie, kon-
trola dost pu do zasobów informacyjnych. 

 W a ciwe zaprojektowanie i wdro enie profesjonalnego systemu zabezpiecze  
wymaga: zrozumienia organizacji i jej kontekstu oraz przeprowadzenia indywidualnej 
analizy zagro e  wynikaj cych z charakteru prowadzonej dzia alno ci, topografii tere-
nu, rozmiaru i kszta tu infrastruktury oraz z opracowaniem odpowiednich za o e  pro-
jektowych.  
 
 
 

                                                 
5  Planów zapewnienia ci g o ci dzia ania (BCP), Planów reagowania na incydenty cy-

bernetyczne (CIRP), Planów odtwarzania funkcji systemów po katastrofie (DRP), Planów zapew-
nienia ci g o ci dzia ania systemów IT (ISCP) itp. 



Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz 345

Podsumowanie

 Gwa towny post p cywilizacyjny, powstanie zbiorów olbrzymich zasobów infor-
macji oraz rozwój rodków komunikowania, jako zjawiska charakterystyczne dla cza-
sów nam wspó czesnych, nios  szczególne zagro enia dla bezpiecze stwa informacyj-
nego, a katalog tych zagro e  jest katalogiem otwartym, gdy  wraz z rozwojem spo e-
cze stwa informacyjnego pojawiaj  si  nowe mo liwo ci i wyzwania. 
 W publikacjach dotycz cych bezpiecze stwa informacyjnego zwraca si  g ównie 
uwag  na aspekty techniczne i formalne. Tymczasem badania empiryczne wykazuj , e 
w systemie bezpiecze stwa najs abszym ogniwem jest cz owiek, jego kultura bezpie-
cze stwa oraz niska jako  lub brak podsystemu sterowania w a ciwo ciami u ytko-
wymi systemów wchodz cych w sk ad SZBO. Dlatego te , w niniejszym artykule za-
gadnieniu sterowania bie cymi w a ciwo ciami SZBO po wi cono najwi cej miejsca.  
 Zagro enia bezpiecze stwa informacyjnego s  zagro eniami realnymi, obecnymi 
w codziennej rzeczywisto ci ycia podmiotu, zatem rozpoznanie, osi gni cie, utrzyma-
nie i doskonalenie bezpiecze stwa informacyjnego i SZBO staje si  nieodzowne do 
zapewnienia przewagi konkurencyjnej organizacji, p ynno ci finansowej, rentowno ci 
czy pozostawania w zgodzie z liter  prawa. Trzeba zaznaczy  równie , i  ka da polity-
ka bezpiecze stwa informacyjnego zawiera w sobie dwa podstawowe aspekty: aspekt 
obiektywny, obejmuj cy istnienie realnych i potencjalnych zagro e  i wyzwa , oraz 
aspekt subiektywny, zwi zany ze sposobami ich percepcji oraz wyborem koncepcji 
przezwyci ania i oddalania. 
 Polityka bezpiecze stwa informacyjnego oraz wyp ywaj ca z niej polityka bez-
piecze stwa informacji i w a ciwo ci SZBO musz  by  systematycznie aktualizowane 
w oparciu m.in. o analizy ryzyka i audyty uwzgl dniaj ce nie tylko funkcjonowanie 
systemu bezpiecze stwa lub systemu zarz dzania informacj  danego pomiotu, ale tak e 
zmiany w ich otoczeniu. 
 Znaczenie bezpiecze stwa informacyjnego b dzie wzrasta  wraz z rozwojem 
cywilizacji informacyjnej i cywilizacji wiedzy. Bez dba o ci o bezpiecze stwo informa-
cyjne i utrzymywanie systemu bezpiecze stwa organizacji trudno wyobrazi  sobie za-
pewnianie wymaganego poziomu bezpiecze stwa w kluczowych obszarach funkcjono-
wania organizacji.  
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