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Raport analizy ryzyka jako kluczowy element
tworzenia polityki bezpiecze stwa informacji

 
 
Kody JEL: D81, D82, D83 
S owa kluczowe: bezpiecze stwo informacji, polityka bezpiecze stwa, analiza ryzyka 
Streszczenie. Autorzy przedstawiaj  autorskie podej cie do procesu tworzenia i utrzymywania 
polityki bezpiecze stwa informacji w organizacji. Zaproponowany sposób tworzenia polityki 
bezpiecze stwa ma charakter kompleksowy i atwy do zastosowania w praktyce. Opiera si  na 
takim cyklu ycia polityki bezpiecze stwa, którego etapem startowym s  prace przygotowawcze 
wykonywane do  rzadko i na danie, za  etapem zasadniczym s  prace wykonywane cyklicznie 
– model PDCA1. W ramach ka dego cyklu wykonywane s  nast puj ce procesy: przeprowadze-
nie analizy ryzyka, opracowanie projektu Bazowej Polityki Bezpiecze stwa Informacji (BPBI), 
wdro enie projektu, opracowanie strategii zabezpiecze , ocena skuteczno ci zrealizowanej strate-
gii, doskonalenie polityki bezpiecze stwa.  
 
 
Wprowadzenie

 W procesie tworzenia, rozwoju i doskonalenia polityki bezpiecze stwa (PB) bar-
dzo istotnym elementem jest sam moment rozpocz cia tego procesu. Istnieje wiele 
publikacji, opracowa  oraz dokumentów standaryzuj cych (PN-ISO/IEC 27001 [2014]; 

                                                 
1  PDCA – schemat ilustruj cy podstawow  zasad  ci g ego ulepszania (ci g ego dosko-

nalenia, Kaizen), stworzon  przez Williama Edwardsa Deminga. 
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ISO/IEC 27002 [2014]; RFC 2196 [1997]; FIPS PUB 191 [1994]) opisuj cych ró ne 
modele cyklu ycia Dokumentu Polityki Bezpiecze stwa (DPB)2. 
 W pracach o charakterze norm lub dokumentów standaryzuj cych (ISO/IEC 
27002 [2014]; http://eur-lex.europa.eu [2018]) sugeruje si  rozpoczynanie tego procesu 
od opracowania kompleksowego programu opracowania i wdro enia Polityki Bezpie-
cze stwa Informacji, który za ka dym razem nale y dostosowa  do bie cych potrzeb 
organizacji klienta.  
 W pracach o charakterze komercyjnym sugeruje si  samodzielne sporz dzanie, 
„od zera”, korzystaj c z wiedzy i do wiadczeniu fachowców na co dzie  trudni cych si  
zagadnieniami bezpiecze stwa informacyjnego. 
 W pracach o charakterze ogólnodost pnych stron internetowych, np. 
(http://www.faqs.org [2017]; http://www.itl.nist.gov [2017[) autorzy doradzaj  lub 
sugeruj  rozpoczynanie tego mudnego procesu od: 

wyboru jednego ze zbioru powszechnie dost pnych wzorców polityk, a na-
st pnie prowadzi  szereg czynno ci zorientowanych na przystosowywanie tre-
ci tego wzorca do potrzeb organizacji w zakresie bezpiecze stwa, 

od wyznaczenia osoby zarz dzaj cej ca okszta tem dzia a  zwi zanych z za-
pisywaniem zbioru regu  i procedur, wed ug których dana organizacja b dzie 
budowa , zarz dza  oraz udost pnia  zasoby i systemy informacyjne. 

 Powstaje równie  coraz wi cej publikacji specjalistycznych opisuj cych sposoby 
lub metody tworzenia Polityki Bezpiecze stwa Informacji (PBI), których autorzy dora-
dzaj  rozpoczynanie procesu od opracowania Szczególnych Wymaga  Bezpiecze stwa, 
a nast pnie uzupe nia  i rozwija  zbiór tych specyfikacji do postaci maj cych charakter 
elementów polityki bezpiecze stwa organizacji. 
 Przedstawione rozwa ania (na tle przegl du norm, standardów i ró nych typów 
publikacji) pozwalaj  stwierdzi , e rozpoczynanie cyklu ycia dokumentu PB od, np.: 
wyboru jednego ze zbioru powszechnie dost pnych wzorców polityki lub wyznaczenia 
osoby zarz dzaj cej ca okszta tem dzia a  zwi zanych z zapisywaniem zbioru regu   
i procedur i itp., nie jest rozwi zaniem w pe ni przydatnym, poniewa : 

problem dokonania takiego spisu lub na ladowania wzorca nie jest trywialny  
i zale y od wielu innych zapisów wynikaj cych z funkcjonowania organizacji 
(np. przeprowadzonych audytów jako ci lub bezpiecze stwa, przeprowadzo-
nej analizy ryzyka itp.), 
polityka bezpiecze stwa w miar  up ywu czasu musi stale uwzgl dnia  nowe 
warunki (nowe zagro enia i podatno ci zasobów informacyjnych, nowe doko-
nane zmiany w systemie informacyjnym, np. nowe technologie, rotacj  pra-
cowników itp.) – w przeciwnym przypadku staje si  bezu yteczna.  

                                                 
2  Termin „cykl ycia DPB” okre la koncepcj  roz o enia w czasie g ównych czynno ci 

podczas pracy nad opracowaniem i wyprodukowaniem dokumentu Polityki bezpiecze stwa oraz 
podczas jego eksploatacji i doskonalenia. 
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Reasumuj c mo na stwierdzi , e w wi kszo ci wymienionych prac lub zalecanych 
praktyk, proces tworzenia i kontroli dokumentu polityki bezpiecze stwa ma charakter 
podej cia indywidualnego.  
 Celem artyku u jest zaproponowanie innego ni  powszechnie stosowanego sposo-
bu tworzenia Polityki Bezpiecze stwa Informacji (PBI). Przedstawiony sposób ma 
charakter podej cia kompleksowego, uwzgledniaj cego nie tylko dzia ania zasadnicze, 
ale równie  prace przygotowawcze, znacznie u atwiaj ce pó niejsze prowadzenie prac 
zasadniczych. Jest on równie  atwy do zastosowania w praktyce. 

 
 

1. Model cyklu ycia Polityki Bezpiecze stwa Informacji

 Schematyczn  ilustracj  tworzenia Polityki Bezpiecze stwa Informacji (PBI) 
przedstawiono na rysunku 1. 

Rysunek 1. Ilustracja tworzenia polityki bezpiecze stwa informacji z punktu widzenia kluczowej 
roli raportu analizy ryzyka 

ród o: opracowanie w asne. 

 
 Na rysunku 1 pokazano, e podstawowymi sk adowymi modelu cyklu ycia PBI 
s  dwie fazy obejmuj ce: 

1. Prace przygotowawcze – faza realizowana jednorazowo lub bardzo rzadko. 
2. Dzia ania zasadnicze – faza realizowana cyklicznie i do  cz sto. 

 
1.1. Etap prac przygotowawczych

 Do zbioru prac przygotowawczych mo na zaliczy : 
analiz  SWOT, 
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audyt wst pny lub wewn trzny systemu informacyjnego na potrzeby bezpie-
cze stwa informacji organizacji, 
diagnoz  zasobów informacyjnych i zagro e , 
identyfikowanie, klasyfikowanie i warto ciowanie aktywów organizacji. 

 Podstawowymi wynikami prac przygotowawczych powinny by : 
1. Wyniki z analizy SWOT – w pierwszym kroku analizuje si  zewn trzne aspek-

ty dzia ania organizacji, które maj  wp yw na wybór strategii zabezpiecze  
(zagro enia, rodki i sposoby zabezpiecze ). W drugim kroku nale y dokona  
analizy wewn trznych mocnych (odporno  zasobów) i s abych (podatno  za-
sobów) stron organizacji oraz jej kultury pracy. Trzeci krok to wykorzystanie 
wyników analizy SWOT i opracowanie projektu polityki bezpiecze stwa oraz 
strategii zabezpiecze . 

2. Wyniki z audytu wewn trznego Systemu Informacyjnego (ASI) – identyfikacja 
luk informacyjnych, schemat obiegu informacji w przedsi biorstwie; wizuali-
zacja (mapping) przep ywów informacji i barier w jej przep ywie, katalog za-
sobów informacyjnych organizacji i ocena ich warto ci dla organizacji; lokali-
zacje punktów „produkcji” informacji, metody jej tworzenia i przetwarzania,  
a tak e kana y przep ywu, baza wykorzystania wewn trznych róde  informa-
cji, ocena ich warto ci; charakterystyki technologii wykorzystywanych do 
gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania danych korzy ci p yn ce  
z usprawnienia obiegu informacji w przedsi biorstwie (mo na je podzieli  na 
wewn trzne i zewn trzne). 

3. Wyniki z diagnozy organizacji – dokument w formie elektronicznej pt. „Dia-
gnoza stanu Organizacji” w postaci analitycznego raportu zawieraj cego: opis 
stanu bezpiecze stwa informacji w organizacji, wyniki z przegl du dokumen-
tacji systemu zarz dzania organizacji, a w szczególno ci z analizy ryzyka 
zwi zanego z bezpiecze stwem informacji oraz deklaracji stosowania, wyniki 
z oceny lokalizacji i obiegu zasobów informacyjnych organizacji, zbierane 
dowody zgodno ci systemu zarz dzania bezpiecze stwem informacji z norm  
PN-ISO/IEC 27001. 

4. Dane ze sklasyfikowania i wst pnej oceny warto ci zasobów informacyjnych – 
katalog zasobów informacyjnych zawieraj cy dane dotycz ce wykorzystuj -
cych rodzajów zasobów informacyjnych w systemie informacyjnym oraz apli-
kacji i no ników u ywanych do ich przetwarzania; dane zebrane w pierwszym 
kroku s  nast pnie klasyfikowane pod wzgl dem ich warto ci dla organizacji. 
 

1.2. Faza prac zasadniczych

 Zbiór dzia a  zasadniczych mo na zdekomponowa  na nast puj ce procesy: 
1. Proces zarz dzania ryzykiem obejmuj cy nast puj ce dzia ania: 

ustalanie podstawowych kryteriów oceny ryzyka w bezpiecze stwie in-
formacji w organizacji. Kryteria brane pod uwag  to m.in.: ogólny stopie  
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poufno ci, skutki utraty lub modyfikacji danego zasobu informacyjnego, 
koszt pocz tkowy, koszt zast pienia lub odtworzenia, warto  dobrego 
imienia organizacji itp. Zaleca si , aby kryteria stosowane jako podstawa 
do przypisywania warto ci wszystkim zasobom informacyjnym by y opi-
sane za pomoc  jednoznacznych okre le . Cz sto jest to jeden z najtrud-
niejszych aspektów warto ciowania zasobów, poniewa  warto ci cz ci 
zasobów mog  by  okre lane subiektywnie i przewa nie takie warto cio-
wanie wykonuje wiele ró nych osób, 
prowadzenie analizy i szacowania ryzyka. 

2. Proces tworzenia bazowej polityki bezpiecze stwa obejmuj cy: 
opracowanie projektu i bazowej dokumentacji Polityki Bezpiecze stwa, 
ci g y nadzór, kontrola i modyfikacja istniej cej bazowej Polityki Bez-
piecze stwa Informacji. 

3. Proces wdro enia projektu Bazowej Polityki Bezpiecze stwa obejmuj cy na-
st puj ce podprocesy: 

opracowywania strategii zabezpiecze , 
implementacji i wdra ania zabezpiecze , 
oceny skuteczno ci wprowadzonych zabezpiecze . 

4. Proces zarz dzania ryzykiem obejmuj cy nast puj ce dzia ania: 
ocena poziomu bezpiecze stwa organizacji,  
przeprowadzenie analizy i szacowania ryzyka. 

 
 
2. Charakterystyka dzia a realizowanych w ramach fazy zasadniczej

cyklu ycia Polityki Bezpiecze stwa Informacji

  
2.1. Audyt istniej cych zasobów i zagro e

Audyt istniej cych zasobów i zagro e  to systematyczny, niezale ny i udoku-
mentowany proces uzyskiwania dowodów z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu 
okre lenia stopnia spe niania/zachowania atrybutów bezpiecze stwa przez poszczególne 
aktywa (procesy i zasoby informacyjne) organizacji. Audyty tego typu, zwane cz sto 
wewn trznymi, to konieczny element systemowego zarz dzania bezpiecze stwem in-
formacji, a przy tym jeden z wa niejszych elementów stoj cych na stra y utrzymania 
systemu i jego ci g ego doskonalenia. Czynno ci kontrolne audytu maj  na celu porów-
nanie stanu rzeczywistego ze stanem oczekiwanym okre lonych zasobów organizacji  
i wykazanie istniej cych odchyle . Jest to równie  proces zbierania i oceniania dowo-
dów w celu okre lenia, czy system informacyjny i zwi zane z nim zasoby lub procesy 
informacyjne w a ciwie s  chronione, utrzymuj  integralno  danych i dostarczaj  od-
powiednich i rzetelnych informacji, osi gaj  efektywnie cele organizacji, oszcz dnie 
wykorzystuj  zasoby procesów ochronnych i stosuj  mechanizmy kontroli wewn trznej, 
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tak aby dostarczy  rozs dnego zapewnienia, e osi gane s  cele operacyjne i kontrolne, 
oraz e chroni si  przed niepo danymi zdarzeniami lub s  one na czas wykrywane,  
a ich skutki na czas korygowane. Audyt w rodowisku informatycznym powinien by  
niezale nym przegl dem aplikacji, systemu informatycznego i sieci do oceny zgodno ci 
z ustalon  polityk , przyj tymi wytycznymi oraz standardami. Wyniki audytu powinny 
by  podstaw  do dzia a  prewencyjnych, zapobiegawczych lub wdro enia stosownych 
mechanizmów zabezpiecze . W ten sposób audyt mo e przyczyni  si  do uzyskania 
przez organizacj  wy szego poziomu bezpiecze stwa. 
 
2.2. Przeprowadzenie analizy ryzyka

 Analiza ryzyka to okre lone dzia ania skierowane na obni enie negatywnego 
wp ywu ryzyka na funkcjonowanie organizacji i podejmowanie odpowiednich dzia a  
s u cych przeciwdzia aniu i ograniczaniu ryzyka. Pozwala na identyfikacj , ocen   
i monitorowanie poziomu ryzyka w sposób jako ciowy i ilo ciowy. Przeprowadzenie 
analizy ryzyka sprowadza si  do wskazania aktywów najbardziej zagro onych w orga-
nizacji (miejsc o relatywnie wysokim prawdopodobie stwie zmaterializowania si  za-
gro enia), dzi ki czemu wiemy, którymi aktywami nale y si  zaj  w pierwszej kolej-
no ci i wdro y  dla nich zabezpieczenia (fizyczne, techniczne lub organizacyjne). 
Wdro enie zabezpiecze  mo e wi za  si  z konieczno ci  przeznaczenia dodatkowych 
funduszy na ten cel. Analiza ryzyka powinna by  przejrzysta i kompleksowa. Daje nam 
to gwarancj  efektywnego i szybkiego wykrycia naruszenia bezpiecze stwa, czego 
efektem jest minimalizacja strat. Powinna by  równie  dynamiczna, powtarzalna oraz 
cechowa  si  reakcj  na zmiany. Jest to szczególnie wa ne, poniewa  ryzyka nieprze-
rwanie si  zmieniaj , ewoluuj , powstaj  i zanikaj . Na rysunku 2 zaprezentowano 
ca o ciowy proces zarz dzania ryzykiem, gdzie identyfikacja aktywów i analiza ryzyka 
s  jego cz ci  (Stanik, Kiedrowicz, Hoffmann, 2017). 
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Rysunek 2. Przegl d procesu zarz dzania ryzykiem w bezpiecze stwie informacji 

ród o: opracowanie w asne. 

 
2.3. Ustanowienie kontekstu bezpiecze stwa

 Na tym etapie dokonuje si  opracowania tzw. metodyki zarz dzania ryzykiem,  
w której s  okre lane wszystkie istotne zasady dotycz ce ca ego procesu zapewniania 
bezpiecze stwa, w celu zapewnienia jego powtarzalno ci i zagwarantowania, e wyniki 
szacowania ryzyka s  porównywalne na przestrzeni czasu. Na tym etapie okre la si  
równie  odpowiedzialno ci w zakresie zarz dzania ryzykiem, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem roli kierownictwa w etapie okre lenia kryteriów akceptacji ryzyka. 
Kryteria brane pod uwag  to m.in.: ogólny stopie  poufno ci, skutki utraty lub modyfi-
kacji danego zasobu informacyjnego, koszt pocz tkowy, koszt zast pienia lub odtwo-
rzenia, warto  dobrego imienia organizacji itp. Zaleca si , aby kryteria stosowane jako 
podstawa do przypisywania warto ci wszystkim zasobom informacyjnym by y opisane 
za pomoc  jednoznacznych okre le . Cz sto jest to jeden z najtrudniejszych aspektów 
warto ciowania zasobów, poniewa  warto ci cz ci zasobów mog  by  okre lane su-
biektywnie i przewa nie takie warto ciowanie wykonuje wiele ró nych osób. Zaleca 
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si  opracowanie zbioru kryteriów oceny ryzyka w bezpiecze stwie informacji w organi-
zacji, z uwzgl dnieniem nast puj cych czynników: 

strategicznej warto ci biznesowych procesów informacyjnych, 
krytyczno ci zaanga owanych aktywów informacyjnych, 
wymaga  prawnych, 
operacyjnej i biznesowej wagi dost pno ci, poufno ci i integralno ci, 
negatywnych nast pstw dla wizerunku i reputacji. 

 Dodatkowo, kryteria oceny ryzyka mog  by  u yte do okre lenia priorytetów 
post powania z ryzykiem. 
 
2.4. Opracowanie projektu i dokumentacji PBI

 Produktywne funkcjonowanie organizacji w znacznej mierze uzale nione jest od 
precyzyjnie zaplanowanej, przygotowanej oraz wdro onej polityki bezpiecze stwa, 
szczegó owo definiuj cej szereg dzia a  zabezpieczaj cych podstawowe aktywa organi-
zacji (procesy biznesowe, zasoby informacyjne) oraz krytyczne elementy infrastruktury 
IT zarówno pod k tem technicznym, jak i organizacyjnym. Bazowa polityka bezpie-
cze stwa wymaga ci g ych modyfikacji, odzwierciedlaj cych zmieniaj ce si  we-
wn trzne i zewn trzne uwarunkowania pracy organizacji, profilu dzia ania, stosowa-
nych technologii informatycznych oraz oprogramowania. Nale y okre li , co jaki czas 
maj  by  wykonywane wewn trzne i zewn trzne audyty bezpiecze stwa oraz zmiany  
w polityce bezpiecze stwa informacji. W sk ad projektu bazowego dokumentu PB po-
winny wchodzi  procedury podwy szaj ce standard bezpiecze stwa organizacji, w tym 
procedury bezpiecznej eksploatacji systemu informacyjnego oraz rozwi zania kompa-
tybilnego dost pu do sieci, zarz dzania zasobami oraz skuteczne systemy zabezpiecze . 

ci le okre lony oraz poprawnie sporz dzony zbiór procedur bezpiecznej eksploatacji 
systemu informacyjnego oraz instrukcji postepowania jest nieodzown  metod  pozwa-
laj c  na efektywne wdro enie polityki bezpiecze stwa w organizacji. Odpowiednio 
dobrana i skonstruowana polityka bezpiecze stwa informacji powinna wi c komplek-
sowo chroni  organizacj  zarówno od wewn trz, jak i na zewn trz organizacji. Opra-
cowana polityka bezpiecze stwa powinna uwzgl dnia : 

analiz  wszelkich zagro e  i podatno ci zasobów informacyjnych oraz s abych 
punktów infrastruktury IT w organizacji, 
szczegó ow  charakterystyk  zasad formu uj cych skuteczne zapewnia-
ne/zachowanie kluczowych atrybutów bezpiecze stwa w stosunku do podsta-
wowych aktywów organizacji oraz prawid owy dost p i zarz dzanie tymi ak-
tywami w sieci, 
okre lenie procedur definiuj cych metody post powania podczas naruszenia 
bezpiecze stwa, 
wdro enie polityki bezpiecze stwa poprzez instrukta  pracowników danej or-
ganizacji. 
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2.5. Ci g y nadzór, kontrola i modyfikacja istniej cej polityki

 Rozwój i doskonalenie Polityki Bezpiecze stwa Informacji jest prac  o charakte-
rze ci g ym. W miar  up ywu czasu pojawiaj  si  nowe technologie informacyjne  
i zwi zane z nimi zagro enia. Ponadto dokonywane s  zmiany w systemie informacyj-
nym oraz innych systemach funkcjonowania organizacji. Polityka bezpiecze stwa musi 
stale uwzgl dnia  te nowe warunki i sytuacje – w przeciwnym przypadku staje si  bez-
u yteczna. Dokument Polityki Bezpiecze stwa Informacji powinien by  kreowany  
i doskonalony w oparciu o pewien zestaw regu , który w najbardziej ogólnym kszta cie 
powinien obejmowa : 

okre lenie rodzaju procesów i zasobów informacyjnych, którymi dysponuje 
podmiot polityki bezpiecze stwa informacji oraz ustalenie, jak przedstawia si  
ich jako  i wielko  w stosunku do potrzeb, 
zorganizowanie (modyfikacj ) systemu zarz dzania informacj  obejmuj cego 
jej pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, przekazywa-
nie i niszczenie, 
wydzielenie pakietów informacji wra liwych (w tym informacji poufnych i ta-
jemnic), 
okre lenie personalnej odpowiedzialno ci w zakresie zarz dzania informacj , 
w tym tak e pakietami informacji wra liwej, 
informowanie zainteresowanych stron o dzia aniach i udoskonaleniach. 

 
 
2.6. Wdro enie projektu bazowej polityki bezpiecze stwa

 
2.6.1. Proces opracowywania strategii zabezpiecze

 Skuteczna ochrona zasobów informacyjnych organizacji wymaga stosowania 
ró nego rodzaju zabezpiecze , w tym wprowadzenia kilku zabezpiecze  jednocze nie. 
Niemniej nie nale y wprowadza  zabezpiecze , je li poziom ryzyka jest akceptowalny, 
nawet wtedy, je li istniej  podatno ci, gdy  nie s  znane zagro enia, które te podatno ci 
mog yby wykorzysta . Wszystkie te ograniczenia determinuj  wybór konkretnych za-
bezpiecze  (Stanik, Napiórkowski, Hoffmann, 2016). Przyk adowe etapy Strategii Za-
bezpiecze  zilustrujowano w tabeli 1.  
 Bezpiecze stwo informacyjne nie powinno by  traktowane jako rozwi zanie  
o charakterze czysto technicznym, gdy  bez wsparcia w a ciwego zarz dzania i proce-
dur mo e okaza  si  nieskuteczne. Implementacja zabezpiecze  mo e by  trudna do 
realizacji i kosztowna. Dobr  praktyk  jest stosowanie ró nych kombinacji zabezpie-
cze  zarówno organizacyjnych, jak i technicznych.  
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Tabela 1. Specyfikacja faz i zakres dzia ania w ramach strategii zabezpiecze  
 

Nazwa fazy Opis dzia a  

Zrozumienie obecnej 
sytuacji 

Rozpoczyna si  od bie cej oceny poziomu zabezpiecze  istniej cych  
w organizacji. Dokonuje si  przegl du wykorzystanych technologii przez 
instytucje, jej polityk, procedur oraz dyrektyw. Wykonuje si  ocen  ryzyka 
przy u yciu technik i narz dzi, które testuj  si  obecnych mechanizmów 
zabezpiecze . W tej fazie nale y jasno okre li  obszary, które s  wykluczone 
ze sfery zabezpiecze  

Zdefiniowanie rodowi-
ska najbardziej po da-
nego 

Dokonuje si  przegl du najlepszych polityk, procedur i dzia a  praktycznych. 
Przeprowadza si  rozmowy i wywiady z jak najwi ksz  liczb  osób,  
z uwzgl dnieniem specjalistów technik informatycznych. Na podstawie 
analizy wymaga  tworzy si  architektur  zabezpiecze  

Ocena alternatywnych 
rozwi za   

Dokonuje si  przegl du potencjalnych aplikacji i kierunków rozwoju technik 
informatycznych 

Okre lenie najlepszej 
procedury post powania 

W tej fazie prezentowane s  zalecenia szczegó owych rozwi za  i procesów 
dzia a . Analizie poddaje si  ryzyko oraz koszty, a tak e opracowuje plan 
taktyczny 

Rozpocz cie W tej fazie nast puje wykonanie planu oraz wdro enie rekomendowanych 
rozwi za  technologicznych i proceduralnych 

ród o: opracowano na podstawie Wikipedii. 

 
2.6.2. Proces projektowania, wdra ania i doskonalenia zabezpiecze

 Cele stosowania zabezpiecze  i zabezpieczenia powinny by  dobierane na pod-
stawie: 

zapisów obowi zuj cych aktów prawnych,  
wyników przeprowadzonej analizy ryzyka w bezpiecze stwie informacji, 
wyników przeprowadzonych audytów, 
dobrych praktyk uznanych w obrocie profesjonalnym.  

 W doborze celów stosowania zabezpiecze  i zabezpiecze  nale y bra  pod uwag  
zalecenia wynikaj ce z Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27002. Cele zabezpiecze  i zabez-
pieczenia powinny by  zawarte w Deklaracji Stosowania zabezpiecze  Organizacji.  
W procesie projektowania zabezpiecze  nale y uwzgl dni : 

typ dzia alno ci biznesowej, 
przepisy prawne dotycz ce: ochrony danych osobowych, w asno ci intelektu-
alnej, Krajowych Ram Interoperacyjno ci i minimalnych wymaga  dla syste-
mów teleinformatycznych oraz Polityk  Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczpo-
spolitej Polskiej, 
ilo  przetwarzanej informacji, ilo  i typ informacji wra liwych, 
liczb  platform technologicznych (informatycznych) oraz liczb  eksploatowa-
nych systemów informacyjnych (w tym systemów krytycznych) i ich z o o-
no  (systemy informatyczne, sieci). 

 W zwi zku ze stale zmieniaj cymi si  warunkami zewn trznymi zachodzi ko-
nieczno  modyfikacji/doskonalenia zabezpiecze , co wymusza stosowanie monitoro-
wania i oceny skuteczno ci zabezpiecze  zarówno organizacyjnych, jak i technicznych, 
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identyfikacji ryzyka i opracowania zasad postepowania z ryzkiem, wdro enia zmodyfi-
kowanych zabezpiecze . 
 Wybór konkretnych zabezpiecze  powinien by  uwarunkowany ryzykiem zwi -
zanym z bezpiecze stwem kluczowych procesów biznesowych, informacji oraz ogól-
nym podej ciem do zarz dzania ryzykiem w danej organizacji. Uwzgl dniaj c specyfi-
k  organizacji, mo na wy czy  pewne zabezpieczenia. Jednak e ka de wy czenie ze 
zbioru wymaganych zabezpiecze  okre lonych w normie ISO/IEC 27001 wymaga 
szczegó owego uzasadnienia. Zdefiniowane zabezpieczenia uznane jako najlepsze prak-
tyki s  na tyle uniwersalne, e mo na je wprost zastosowa  w organizacjach ró nych 
wielko ci, wielu lokalizacji i z o ono ci struktury organizacyjnej. 
 
2.7. Proces oceny jako ci wprowadzonych zabezpiecze

 Na proces oceny jako ci zabezpiecze  sk adaj  si  dwa typy dzia a  (Stanik, Pro-
tasowicki, 2015): 

testowanie zabezpiecze , 
ocena skuteczno ci zabezpiecze . 

 
2.7.1. Testowanie zabezpiecze

 Testowanie zabezpiecze  polega na zbieraniu dowodów audytowych. W oparciu  
o zapisy z audytu mo na stwierdzi , na ile skuteczne s  zabezpieczenia. Dowody audy-
towe s  zbierane poprzez wykorzystanie ró nych metod i technik, np. kontrol  wzroko-
w , wywiady z pracownikami (znajomo  procedur i wiadomo  zastosowanych za-
bezpiecze ), testowanie zasobu/systemu w odniesieniu do zabezpiecze  technicznych, 
np. sprawdzenie ustawie  konfiguracyjnych systemów, sprawdzenie podatno ci aplika-
cji za pomoc  specjalistycznego oprogramowania. 
 Kontrola wzrokowa oznacza, e zabezpieczenia te zwykle wymagaj  kontroli 
wzrokowej na miejscu w celu oceny ich skuteczno ci. Obserwacje audytorów maj  na 
celu potwierdzenie istnienia zabezpiecze . Wywiady (rozmowy) z pracownikami po-
winny potwierdzi  znajomo  procedur i wiadomo  pracowników w zakresie stoso-
wanych zabezpiecze  organizacyjnych. Przyk adowy wykaz zabezpiecze , które mog  
podlega  testowaniu podczas audytu ze wskazaniem sposobu ich testowania, zawarto  
w tabeli 2. 
 Zastosowane metodyki testowania zabezpiecze  przewa nie s  rozwi zaniami 
autorskimi, które powinny by  zweryfikowane podczas prowadzonych audytów wst p-
nych bezpiecze stwa. W ramach gromadzenia dowodów audytowych, zw aszcza pod-
czas testowania zabezpiecze  systemu, nale y mie  pewno  co do zrozumienia przez 
audytora wymaga  w odniesieniu do zagadnie  prawa w asno ci intelektualnej, ochrony 
danych osobowych, regulacji dotycz cych zabezpiecze  kryptograficznych, podpisów 
elektronicznych i cyfrowych, cyberprzest pczo ci, gromadzenia elektronicznych mate-
ria ów dowodowych, testów penetracyjnych. 
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Tabela 2. Wykaz testowanych zabezpiecze  – przyk ad 
 

Nazwa zabezpieczenia  Metodyka testowania 

Kopie zapasowe infor-
macji 

analiza procedury wykonywania kopii zapasowych; 
próba odtworzenia danych systemowych z kopii zapasowych 

Rejestrowanie zdarze  zbadanie dost pu do dziennika zdarze ; analiza rejestru dzia a  
administratorów i operatorów 

Procedura nadawania i 
odbierania 
uprawnie  

sprawdzenie nadania i odebrania dost pu do systemu informatycz-
nego; zbadanie czy w systemie informatycznym odnotowano ode-
branie praw dost pu pracownikowi i u ytkownikowi zewn trznemu 
po zako czeniu pracy 

Polityka u ywania 
zabezpiecze  kryptograf 

zbadanie parametrów certyfikatu domeny ze szczególnym 
uwzgl dnieniem wa no ci certyfikatu i zastosowanej funkcji skrótu 

ród o: opracowanie w asne. 

 
2.7.2. Ocena skuteczno ci zabezpiecze

 Ocena skuteczno ci zabezpiecze  jest funkcj /pochodn  zastosowanej metody 
pomiarowej, przyj tych miar oraz specyfiki danej organizacji (Krawiec, 2013). Czynno-
ci dotycz ce okre lenia miar i metod pomiarowych powinny by  uzale nione od zaso-

bów kadrowych, infrastrukturalnych i finansowych, powinny równie  dotyczy  wyboru 
obiektu pomiarowego i jego atrybutów, wyboru metody pomiarowej, okre lenia zakresu 
pomiarowego, ustalenia sposobu gromadzenia danych i ich analizy, opracowania doku-
mentacji pomiarowej. Zakres czynno ci pomiarowych mo e by  zaw ony do aktywów 
szczególnie chronionych (najwy szy priorytet). Zakres pomiarowy powinni okre li  
interesariusze.  
 Metody pomiarowe mo na podzieli  na obiektywne i subiektywne. W metodach 
obiektywnych wykorzystuje si  kryteria liczbowe (np. obliczanie za pomoc  formu y 
matematycznej), które mog  by  realizowane w sposób automatyczny lub r czny. Me-
toda subiektywna to sposób oceny realizowany przez cz owieka na podstawie w asnego 
do wiadczenia.  
 Wa ne jest, aby opracowa  i wdro y  procedury gromadzenia i analizowania 
danych oraz raporty z wynikami pomiarów. Procedury te powinny dotyczy  tak e na-
rz dzi pomiarowych oraz technik pomiaru. Wyniki pomiarów powinny by  oceniane 
pod k tem przydatno ci w odniesieniu do potrzeb informacyjnych.  
 
 
Podsumowanie

 Podstawowymi ród ami kreowania polityki bezpiecze stwa w sferze informacyj-
nej organizacji powinny by : wyniki z prac przygotowawczych, wyniki diagnozy 
przedwdro eniowej SZBI, wyniki z procesu analizy i szacowania ryzyka oraz zapisy  
z realizacji audytów wewn trznych bezpiecze stwa. 
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 Zakres prac przygotowawczych i jako  otrzymanych wyników bardzo silnie 
wp ywaj  na zakres i wybór metodyki realizacji dzia a  zasadniczych, a w szczególno-
ci na sposób przebiegu procesu analizy ryzyka i u yteczno ci jego wyników.  

 Do zbioru prac przygotowawczych najcz ciej nale : analiza SWOT, audyt 
wst pny lub wewn trzny systemu informacyjnego na potrzeby bezpiecze stwa infor-
macji organizacji, diagnoza zasobów informacyjnych i zagro e , identyfikowanie, kla-
syfikowanie i warto ciowanie aktywów organizacji. 
 Na opracowanie polityki bezpiecze stwa sk ada si  szereg czynno ci, z których 
mo na skonstruowa  ro ne modele cyklu ycia, metodyki lub podej cia tworzenia do-
kumentu polityki bezpiecze stwa. 
 Dokument okre laj cy polityk  bezpiecze stwa informacji nie powinien mie  
charakteru zbyt abstrakcyjnego. Decyduj c si  na opracowanie, wdro enie, u ytkowa-
nie i doskonalenie polityki bezpiecze stwa powinni my opiera  si  przede wszystkim  
o wyniki analizy ryzyka, a ponadto bra  pod uwag  wyniki przeprowadzonych audy-
tów, zbiór „dobrych” praktyk z zakresu bezpiecze stwa informacyjnego, wytyczne 
zawarte w dokumentach standaryzuj cych, zalecenia i porady fachowców lub ekspertów 
z dziedziny bezpiecze stwa informacji. 
 Przy projektowaniu polityki bezpiecze stwa nale y rozwa y , czy organizacja 
b dzie w stanie ponie  koszty wprowadzania tej polityki w ycie. Podwy szanie po-
ziomu bezpiecze stwa organizacji odbywa si  najcz ciej kosztem wygody i efektyw-
no ci dzia ania. Dlatego, opieraj c si  na zalecanych modelach czy standardach w tej 
dziedzinie, nale y pami ta  o dostosowaniu rozwi zania do specyfiki organizacji, tak 
aby nada  jej cechy u atwiaj ce zastosowanie w praktyce.  
 Rozwój i doskonalenie polityki bezpiecze stwa jest prac  o charakterze ci g ym. 
W miar  up ywu czasu pojawiaj  si  nowe zagro enia oraz dokonywane s  zmiany  
w systemie informacyjnym organizacji (nowe technologie, rotacja pracowników itp.). 
Polityka bezpiecze stwa musi stale uwzgl dnia  nowe warunki – w przeciwnym przy-
padku staje si  bezu yteczna. 
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