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Rok 2015 był przełomowy  
w postrzeganiu cyberbezpieczeństwa. 
Szeroko komentowane w mediach 
przypadki skutecznych, niestety, ataków 
na duże organizacje, w tym kilka polskich, 
uświadomiły wszystkim skalę zagrożeń. 
Ujawniły, że żadna organizacja na 
świecie nie jest odporna na działania 
cyberprzestępców, niezależnie od tego, ile 
wynosi jej kapitalizacja i jak duży budżet 
przeznacza na ochronę.
 

Oddajemy w Państwa ręce raport „Security 
Trends. Bezpieczeństwo w erze cyfrowej”, który 
podsumowuje badanie przeprowadzone 
z udziałem ponad 100 menedżerów  
z renomowanych organizacji, reprezentujących 
główne sektory polskiej gospodarki. Celem 
badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, 
jakie działania organizacyjne i techniczne są 
podejmowane, aby ograniczyć ryzyko cyfrowych 
zagrożeń. Jak definiują największe wyzwania 
dyrektorzy odpowiedzialni za bezpieczeństwo 
informatyczne i członkowie zarządów nadzorujący 
ten obszar.

Wyniki badania potwierdzają, że bezpieczeństwo 
bezwzględnie wymaga dzisiaj szczególnej uwagi 
zarządów. Jednakże sam wzrost świadomości 
nie wystarczy. Obszarem, w którym Chief 
Security Officers potrzebują wsparcia są przede 
wszystkim inicjatywy mające na celu edukację 
użytkowników na każdym poziomie organizacji. 
Inicjatywy te powinny przyjąć charakter stałego 
procesu mającego na celu wykazywanie wartości 
biznesowych wynikających z podnoszenia 

poziomu ochrony. Tak jak technologia stała się 
nierozerwalną częścią biznesu, tak bezpieczeństwo 
powinno być integralnym elementem strategii  
i kultury firmy. Tymczasem, co trzecia firma nadal 
pozostawia obszar bezpieczeństwa wyłącznie  
w domenie IT. 

Warto podkreślić, że Chief Security Officers nie 
wywierają presji na zarządy wyciągając ręce 
po dodatkowe budżety. Przejawem rosnącej 
dojrzałości jest powszechne przekonanie, że 
bezpieczeństwa nie da się kupić, trzeba nad nim 
permanentnie pracować. Samodzielnie albo we 
współpracy z zaufanymi partnerami. Jak zostało 
to wskazane przez część respondentów, jeśli 
organizacja nie jest w stanie sama zapewnić 
biznesowi najwyższych standardów ochrony 
przed cybezagrożeniami warto wziąć pod uwagę 
scenariusz przeniesienia realizacji wybranych usług 
do wyspecjalizowanych dostawców, biorących 
odpowiedzialność za ciągłość działania. 

Doskonale rozumiemy wyzwania biznesu 
związane z bezpieczeństwem. Już w 2002 roku  
Microsoft zainicjował kompleksowy program 
Trustworthy Computing, który realizowany jest do 
dzisiaj. Od analizy bezpieczeństwa rozpoczynamy 
projektowanie każdego produktu i usługi, 
oferowanych zarówno w modelu tradycyjnym, 
jak i w chmurze. Z przyjemnością podzielimy się  
z Państwem naszymi doświadczeniami.   

Dziękujemy wszystkim uczestnikom badania za 
poświęcony czas. Zapraszamy do zapoznania 
się z raportem „Security Trends. Bezpieczeństwo  
w erze cyfrowej” w nadziei, że wnioski z tej lektury 
uczynią Wasze organizacje lepiej przygotowanymi 
na współczesne wyzwania cyberbezpieczeństwa. 
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Badanie Security Trends, przeprowadzone 
w październiku wspólnie przez Microsoft 
i EY, doskonale uzupełnia Światowe 
Badanie Bezpieczeństwa Informacji 2015 
(GISS) przeprowadzone przez EY między 
czerwcem a wrześniem. Zaskakuje wysoka 
zbieżność wielu wniosków i równocześnie 
potwierdza się fakt, że w dobie globalizacji 
polskie przedsiębiorstwa stoją przed tymi 
samymi wyzwaniami, co organizacje na 
całym świecie.
 

W szczególności oba badania wskazały,  
że najważniejszymi priorytetami dla polskich  
i zagranicznych przedsiębiorstw jest zapewnienie 
ciągłości działania (odpowiednio 45% i 55%) 
oraz przeciwdziałanie wyciekom danych (43%  
i 56%). Optymizmem napawa fakt, że respondenci 
zwrócili również uwagę na problem najsłabszego 
ogniwa każdego systemu zabezpieczeń, jakim 
jest człowiek. Brak wystarczającej świadomości 
pracowników w zakresie bezpieczeństwa to trzeci 
z najistotniejszych priorytetów dla polskich firm 
(34%) oraz czwarty priorytet dla respondentów 
międzynarodowego badania EY (44%). *

Wyniki Security Trends jednoznacznie pokazują, 
że zwiększanie świadomości w zakresie 
bezpieczeństwa wśród pracowników oraz 
kierownictwa to najlepszy sposób na podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa w organizacji. 
Zdaniem 49% respondentów wiedza na temat 
cyberzagrożeń i świadomość konieczności 
stosowania zasad bezpieczeństwa w działach 
biznesowych jest niewystarczająca. Zastanawiające 
jest jednak, że mimo to, jedynie co trzecia polska 
firma zamierza inwestować we wdrożenie 

programu podnoszącego świadomość odnośnie 
cyberzagrożeń.

Wyniki polskiego badania potwierdzają również 
widoczny na świecie trend w  podejściu do 
bezpieczeństwa w IT. Wobec wysokiego stopnia 
złożoności i powszechności cyberzagrożeń 
jest niemal pewne, że każde przedsiębiorstwo 
wcześniej czy później doświadczy cyberataku. 
Dlatego oprócz wdrażania zabezpieczeń 
prewencyjnych, firmy świadomie inwestują  
w rozwiązania pozwalające na wczesne wykrycie 
incydentu bezpieczeństwa i odpowiednią reakcję 
(41% badanych).

Wobec dynamicznie zmieniającego się otoczenia, 
w jakim funkcjonują dziś przedsiębiorstwa,  
w szczególności w związku z szybkim rozwojem 
nowych technologii i zmianami procesów 
biznesowych związanych z digitalizacją, niezwykle 
istotne dla funkcji bezpieczeństwa jest, by 
nadążała za zmianami. Wyniki Security Trends 
wskazują, że może być to niezwykle trudnym 
wyzwaniem, bowiem jedynie u 36% respondentów 
polityka bezpieczeństwa została stworzona  
i jest aktualizowana we współpracy z biznesem. 
Dodatkowo, blisko połowa polskich firm nie patrzy 
długofalowo na bezpieczeństwo – aż 43% nie 
posiada strategii w tym obszarze. Konieczne jest 
zatem wypracowanie nowego podejścia w zakresie 
bezpieczeństwa, które musi charakteryzować 
się dynamiką, dostosowującą zabezpieczenia 
do stale zmieniającego się otoczenia i procesów 
biznesowych. Kluczowa jest także proaktywność, 
pozwalająca przewidzieć nadchodzące cyberataki 
i odpowiednio się do nich przygotować. Tylko  
w ten sposób firmy będą w stanie zbudować 
zaufanie w cyfrowym świecie i stawić czoła 
wyzwaniom ery Internetu Rzeczy. 

* Odsetek CSO, którzy w badaniu Security 
Trends określili omawiane zagadnienia jako 
„bardzo istotne”.
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Executive Summary

WYZWANIA

01 02 03

STRATEGIA TRENDY

Edukacja użytkowników – w ogólnym 
podsumowaniu badania jest to najważniejsze 
zadanie stojące przed CSO. Czynnik ludzki 
niezmiennie jest powodem większości  
incydentów, a jego znaczenie dla bezpieczeństwa 
organizacji wzrasta wraz z postępującym 
zacieraniem się granic między służbowymi  
a prywatnymi zasobami informacyjnymi. 

Misję edukacyjną CSO deklarują od lat, ale niewielu 
z nich może pochwalić się sukcesem. Najczęstszym 
powodem jest niskie zaangażowanie biznesu  
w inicjatywy podnoszące bezpieczeństwo w skali 
całej organizacji. Utrzymanie tego stanu podnosi 
ryzyko wystąpienia cyberzagrożeń.  

Od strony technicznej największym wyzwaniem 
CSO jest proaktywna ochrona przed kierunkowymi 
cyberatakami.

W obszarze strategicznym ujawnia się największa 
słabość polskich przedsiębiorstw i instytucji. Nawet 
organizacje, które stworzyły spójną strategię 
bezpieczeństwa IT przyznają, że rzadko wpisuje się 
ona w strategię biznesową firmy. 

W większości przypadków bezpieczeństwo 
rozumiane jest wąsko - pozostaje domeną IT  
i tam jest zlokalizowany ciężar odpowiedzialności. 
Co więcej, biznes uważa zasady bezpieczeństwa  
za barierę w rozwoju, adopcji technologii, 
tworzeniu nowych kanałów i produktów.

Relacja CSO z tzw. biznesem jest punktem, który  
w większości organizacji wymaga pilnej uwagi.

Spektakularne przypadki cyberprzestępczości 
uderzające w polskie firmy podnoszą świadomość 
zagrożeń, ale nie powodują wzrostu budżetów 
przeznaczanych na ochronę. Większość 
CSO zmuszona jest poszukiwać sposobów 
na podniesienie bezpieczeństwa w ramach 
istniejących środków. W tych okolicznościach coraz 
częściej tematem podejmowanym przez CSO jest 
przeniesienie zasobów do środowisk chmurowych 
i przerzucenie odpowiedzialności za zarządzanie 
bezpieczeństwem na wyspecjalizowanego 
dostawcę. 

W związku z komercjalizacją cyberprzestępczości 
prawie wszyscy CSO z największych firm 
spodziewają się w nadchodzących miesiącach 
zintensyfikowanych ataków na swoją 
infrastrukturę. Coraz częściej wśród słabych 
punktów systemów bezpieczeństwa wymieniana 
jest infrastruktura funkcjonująca dotychczas 
obok tradycyjnego IT m.in. systemy produkcyjne, 
sensory itp. 
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WYZWANIA CSO
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Ataki z zewnątrz

Współpraca z zarządem



WYZWANIA CSO

O czym 
myśli CSO?*Security Trends - Bezpieczeństwo w erze cyfrowej 8

Zapewnienie ciągłości działania 
systemów IT to absolutny priorytet 
CSO. Tak swoją rolę postrzega ponad 
70% menedżerów odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo w polskich 
firmach i instytucjach publicznych. 

Jakkolwiek ostatnie ataki naruszające ciągłość działania firm 
miały źródło na zewnątrz przedsiębiorstw, to niezmiennie 
w polskich przedsiębiorstwach obszarem największej 
troski dyrektorów bezpieczeństwa pozostaje ochrona  
wewnętrzna. Bardzo wysoko na liście priorytetów znalazła  
się potrzeba wdrożenia rozwiązań chroniących przed 
wyciekiem danych ze środowiska firmowego, co pozwala 
domniemywać, że firmy doświadczają kradzieży informacji  
i muszą zmierzyć się z tym problemem.

69%
67%

53%

45%

29%

16%

15%

18%

45%

62%

Wyciek danych

Niefrasobliwość 
użytkowników

Ataki 
kierunkowe

Ataki 
DDoS

Ograniczenia
budżetowe

Wzrost IoT***

Migracja 
do chmury

Polityka 
BYOD**

Modernizacja rozwiązań 
Disaster Recorery

Wewnętrzne 
naruszenia

*Odsetek CSO, którzy wskazali powyższe zagadnienia jako 
priorytetowe w kontekście bezpieczeństwa informatycznego 
w swoich firmach. 

**BYOD – Bring Your Own Device

*** IoT – Internet of Things



„Nowe technologie pomagają rozwijać się firmom, 
ale jednocześnie stwarzają większe możliwości 
potencjalnych zagrożeń, w tym wycieków 
informacji, ataków DDoS, ataków hakerskich. 
W szczególności są pożywką dla nieetycznych 
hakerów, którzy rozwijają swoje umiejętności  
w pokonywaniu coraz to nowych i bardziej 
zaawansowanych zabezpieczeń”. 
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WYZWANIA CSO

Człowiek vs. Technologia

Jakie czynniki osłabiają 
odporność na zagrożenia?*

Co obniża poziom bezpieczeństwa w firmach? Zdecydowana większość CSO nie ma wątpliwości, że największe wysiłki powinny być skierowane na edukację 
użytkowników, przede wszystkim działów biznesowych oraz współpracę z członkami zarządu. Bez wsparcia i zrozumienia tych ostatnich ogólnofirmowe inicjatywy 
podejmowane wokół bezpieczeństwa na ogół są skazane na niepowodzenie. 

81%

49%

35% 32%

62%

44%

10%

62%

43%

8%

Użytkownicy końcowi, 
którzy nie przestrzegają 
zasad bezpieczeństwa 

Czynniki o charakterze ludzkim

Czynniki o charakterze technicznym

Urządzenia mobilne i brak 
odpowiednich zabezpieczeń 

Brak rozwiązań dostosowanych 
do nowych zagrożeń 

Luki w wykorzystywanych 
rozwiązaniach informatycznych

Niewystarczające 
zaangażowanie zarządów 
w obszar bezpieczeństwa.

Brak możliwości skutecznego 
identyfikowania naruszeń 
bezpieczeństwa 

Niewystarczające 
zabezpieczenie środowisk 
testowych i deweloperskich 

Brak świadomości zagrożeń 
ze strony działów biznesowych 

Brak spójnej strategii działań 
w obszarze bezpieczeństwa IT 

Brak odpowiedniego poziomu 
zabezpieczeń w chmurze 
obliczeniowej 
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*Odsetek CSO, którzy wskazali powyższe czynniki jako istotne i bardzo istotne 
w kontekście bezpieczeństwa informatycznego w swoich firmach



„Ważna jest kwestia edukowania pracowników 
wewnątrz organizacji, ale z perspektywy instytucji, 
która udostępnia usługi na zewnątrz równie istotny 
jest aspekt użytkownika końcowego. Bardzo często 
to odbiorca usługi jest najmniej uświadomionym 
ogniwem końcowym, które osłabia ochronę 
zasobów instytucji. Ten obszar jest bardzo trudny 
do zarządzenia”.
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WYZWANIA CSO



„Świadomość końcowych użytkowników jest bardzo istotna. Nie 
można przewidzieć wszystkich scenariuszy, ale trzeba zwracać 
uwagę na podstawowe zasady bezpieczeństwa. Od wielu lat 
uświadamiamy konsumentom jak dbać o bezpieczeństwo, nie 
tylko podczas wykonywania transakcji bankowych. Podpowiadamy, 
że bezpieczeństwo korzystania z usług bankowych można 
znacząco poprawić dzięki przestrzeganiu kilku prostych zasad.  

Gros współczesnych cyberprzestępców specjalizuje się w psychologii 
i w socjologii, dobrze radzą sobie z socjotechniką. Uderzają  
w najsłabsze ogniwo – dużo łatwiej jest dostać się do komputera 
konsumenta, niż do systemu banku”.
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WYZWANIA CSO
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Aż 
CSO wskazuje, że wiedza użytkowników 
o zagrożeniach nie nadąża za rozwojem 
i upowszechnieniem technologii
Brak świadomości użytkowników co do możliwych zagrożeń, to współcześnie 
największa bolączka zespołów czuwających nad ochroną systemów informatycznych. 

81% 

Korzystanie 
z firmowych zasobów przy 
użyciu niezabezpieczonego 
sprzętu

Przekazywanie 
niezabezpieczonych danych 
między domeną prywatną 
a służbową

Niefrasobliwe podejście 
do prywatności, zwłaszcza 
u najmłodszych 
pracowników 

Wykorzystywanie serwisów 
społecznościowych do 
służbowej komunikacji

Podatność na 
socjotechniki

Katalog win jest obszerny: 



“Waga tzw. czynnika ludzkiego w systemach 
bezpieczeństwa rośnie wraz z popularnością usług 
dostępnych online. Łatwość użytkowania 
i powszechna dostępność technologii tworzy złudne 
poczucie bezpieczeństwa”.

Użytkownicy mogą nie doceniać 
ryzyka czy nie uświadamiać 
sobie zagrożeń, nie mają jeszcze 
nawyku wykorzystywania 
technologicznych zabezpieczeń 
ograniczających dostęp nawet 
z poziomu pojedynczych 
dokumentów, aplikacji czy 
urządzeń. To kolejne edukacyjne 
zadanie dla CSO. 
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CSO z sektora 
publicznego

WYZWANIA CSO



WYZWANIA CSO
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wskazuje potrzebę 
większego zaangażowania 
działów biznesowych 
i zarządów w obszar 
bezpieczeństwa.

 

62% CSO 

W jaki sposób CSO mogą budować zaangażowanie zarządu? 
Jednym ze sposobów mogą być regularne spotkania (wciąż 
niewielki odsetek firm porusza kwestie bezpieczeństwa na 
posiedzeniach zarządu), bieżące informowanie kierownictwa 
o istotnych zagadnieniach dotyczących cyberzagrożeń, 
rozmowy o wpływie bezpieczeństwa na strategię i wartość 
biznesową.  



WYZWANIA CSO Dwanaście prac CSO
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Czynniki sukcesu – 
co zrobić, aby było lepiej?
Nie zwiększenie wydatków na zabezpieczenia techniczne 
i nie zatrudnienie nowych pracowników, lecz edukacja  
i współpraca z kierownictwem firm są postrzegane 
jako najważniejsze kroki na drodze do podniesienia 
bezpieczeństwa. 

Od strony technicznej, najwyższy priorytet nadano 
proaktywnej ochronie przed cyberatakami. Na ten proces 
składa się szeroki wachlarz działań, które mają utrudnić 
zadanie włamywaczom. Podstawą jest rozpoznanie  
i zarządzanie konfiguracją, monitoring bezpieczeństwa 
i skanowanie podatności, usuwanie luk we wrażliwych 
miejscach sieci i aplikacji, zanim zostaną one wykorzystane 
przez napastników. 

Ponad połowa CSO opowiada się za zintensyfikowaniem 
regularnej wymiany informacji o zagrożeniach i sposobach 
prewencji pomiędzy firmami działającymi w tej samej 
branży lub zbliżonej. Największą wolę dzielenia się wiedzą 
i doświadczeniami wykazują przedstawiciele banków  
i instytucji finansowych (ponad 70% badanych).  
Zaskakująco małe zainteresowanie uczestnictwem  
w sektorowych inicjatywach deklaruje sektor publiczny – 
tylko 40% uczestników. 

Zwiększenie świadomości pracowników związanej z zagrożeniami 

Zwiększenie świadomości zarządu 

Położenie większego nacisku na wczesne wykrywanie zagrożeń

Wdrożenie kompleksowej strategii zarządzania cyberbezpieczeństwem

Kompleksowa migracja do nowszych, bezpieczniejszych wersji 
systemów 

Zwiększenie budżetu IT / bezpieczeństwa

Wymiana informacji z innymi podmiotami w sektorze lub branży

Zatrudnienie dodatkowych pracowników w obszarze bezpieczeństwa 
IT

Narzucenie wymogów regulacyjnych w obszarze bezpieczeństwa IT

Zmiana modelu zarządzania bezpieczeństwem

Wsparcie firm zewnętrznych świadczących specjalistyczne usługi 
w obszarze bezpieczeństwa IT

Outsourcing wybranych procesów bezpieczeństwa IT

90%

87%

79%

66%

58%

54%

51%

40%

40%

37%

36%

13%

*Odsetek respondentów, którzy wskazali powyższe zagadnienia jako istotne dla podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa w ich firmach. 



“Czynnikiem, który ma największe znaczenie dla bezpieczeństwa 
jest budowanie świadomości pracowników i ich nieustanne szkolenie. 
Bezpieczeństwo jest procesem, w którym biorą udział poszczególne 
komórki w ramach danej firmy. Jeśli w organizacji jest szef 
bezpieczeństwa, to sam jako jednostka nie sprawi, że organizacja 
będzie bezpieczniejsza. Musi dbać o to, aby ludzie rozumieli, skąd się 
biorą wymogi bezpieczeństwa, dlaczego są ważne, dlaczego trzeba 
się do nich stosować, co robić, jeśli zaobserwujemy sytuacje, które 
mogą wskazywać np. na włamanie do systemów IT, czy wskazywać 
na kradzież informacji.

Organizacja powinna sprzyjać budowaniu wspólnej wiedzy, systemu 
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. Powinien powstać system 
wczesnego ostrzegania  wspólny dla branży, kraju. Są już takie 
inicjatywy na świecie i w Polsce”.
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Adam Danieluk
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa IT, 
Zgodności z Wymaganiami i Poufności Danych, 
Regional ISO Manager  - Global Cyber Security 
and Fraud First Data Poland

Co w największym 
stopniu wpływa 
na zwiększenie 
bezpieczeństwa 
w firmie?

WYZWANIA CSO
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Sojusznicy biznesowi

Dobra polityka

Bezpieczeństwo wpisane w procesy 

Budżety

Inwestycje
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Świadomość biznesu rośnie. 
Powoli…
CSO potrzebują sojuszników w zarządach i w działach 
biznesowych. Wspólnie powinni systematycznie 
pracować nad budowaniem świadomości użytkowników.  
Niestety, rosnąca świadomość to przede wszystkim efekt 
spektakularnych cyberprzestępstw, o których informacje 
przeniknęły do szerokiej publiczności. Aż CSO

twierdzi, że w ciągu ostatniego 
roku wiedza działów biznesowych 
na temat cyberzagrożeń istotnie 
wzrosła. Większość uważa jednak,  
że wciąż w niewystarczającym 
stopniu. 

83%
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przyznaje, że ich działania  
są postrzegane jako 
spowalniające biznes.28 
% CSO

CSO dostrzegają jeszcze ogrom pracy, który mają przed 
sobą – w co trzeciej firmie biznes postrzega zaostrzone 
przepisy bezpieczeństwa jako barierę w rozwoju, adopcji 
technologii, tworzeniu nowych kanałów dystrybucji  
i produktów. 

Bezpieczeństwo to kwestia regularnie poruszana  
na spotkaniach zarządów jedynie w 15% przedsiębiorstw. 



„W jaki sposób pracować nad uświadamianiem 
biznesu? Cyklicznie przeprowadzamy testy wiedzy 
o zasadach bezpieczeństwa wśród wszystkich 
pracowników na bazie intranetowego rozwiązania 
e-learning. Wyniki są przekazywane  do wiadomości 
zarządu”. 

Security Trends - Bezpieczeństwo w erze cyfrowej 21

Sławomir Panasiuk,
Wiceprezes Zarządu 
Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych
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Branża określa świadomość
Profil firmy wymusza na działach biznesowych 
angażowanie się w kwestie bezpieczeństwa IT. Widać to 
doskonale na przykładzie sektora finansowego, który 
wyróżnia się największą dojrzałością w tym obszarze, 
m.in. dzięki obowiązującym regulacjom. W ciągu 
ostatniego roku po stronie biznesu świadomość związana  
z cyberbezpieczeństwem wzrosła w 95% instytucji 
finansowych. W niemal jednej trzeciej firm jest to temat 
regularnie omawiany na spotkaniach zarządu.

Natomiast w sektorze publicznym jedynie w co czwartej 
instytucji szef bezpieczeństwa określa swoją współpracę z 
przedstawicielami innych działów jako efektywną.  

W branży handlowej, gdzie tempo zmian i wprowadzania 
nowych produktów na rynek muszą być bardzo szybkie, aż 
w 40% przypadków zasady bezpieczeństwa IT są uważane za 
blokadę i przeszkodę w prowadzeniu biznesu. W opinii 35% 
CSO z tego sektora bezpieczeństwo pozostaje wyłącznie 
domeną IT – biznes nie dostrzega w tym obszarze swojej 
roli i odpowiedzialności. 
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Polityka + Bezpieczeństwo 
= Strategia

Stworzenie strategii bezpieczeństwa IT wciąż nie jest 
oczywistością w polskich przedsiębiorstwach. Proces ten 
wymaga od CSO dobrego współdziałania z zarządem 
firmy i wskazania najważniejszych aktywów, które należy 
chronić. Wyniki badania ujawniają paradoks – chociaż 
to biznes najlepiej wie, które obszary funkcjonowania 
organizacji są krytyczne z punktu widzenia 
bezpieczeństwa, to jednocześnie od CSO wymaga się 
zdolności przewidzenia wszystkich ryzyk wpływających 
na ciągłość działania. 
 
Niemal jedna czwarta firm już wdrożyła strategię 
cyberbezpieczeństwa, jedna trzecia dopiero ją 
opracowała, podobny odsetek ma taki plan. Najbardziej 
dojrzały pod tym względem jest sektor finansowy. 

Czy masz strategię 
bezpieczeństwa?

Została zdefiniowana

Zamierzamy ją stworzyć

Została wdrożona

Nie zamierzamy jej tworzyć

Została wdrożona i zoptymalizowana

33%

31%

18%

13%

5%



  

„Jeśli budujemy politykę bezpieczeństwa, ważny 
jest apetyt na ryzyko biznesu, proces oceny ryzyka  
w organizacji i sposób jego akceptacji. IT nie może 
mówić biznesowi, że nie może czegoś zrobić, 
ze względu na wymogi bezpieczeństwa. Musi 
uświadamiać ryzyka i związane z nimi koszty 
finansowe i prawne, dać pełen obraz sytuacji  
i pokazać ewentualne konsekwencje. Biznes 
powinien sam określić, czy chce podjąć ryzyko”. 
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Adam Danieluk,
Dyrektor Departamentu 
Bezpieczeństwa IT, Zgodności 
z Wymaganiami i Poufności 
Danych, Regional ISO Manager  
- Global Cyber Security and 
Fraud First Data Poland
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Alians strategiczny
Niedawne przypadki cyberataków dowodzą, że 
konsekwencje mogą mieć wpływ na parametry biznesowe. 
Spadek wartości akcji, utrata reputacji, kary finansowe – to 
tylko niektóre realne następstwa poważnych incydentów 
bezpieczeństwa wpływające na wyniki spółek. 

Korelacja strategii bezpieczeństwa ze strategią biznesową 
jest koniecznością. Od ich dopasowania zależy skuteczność 
działań CSO i bezpieczeństwo biznesu. Jak pokazują wyniki 
badania, obecnie większość CSO  tworzy tę politykę we 
współpracy z biznesem lub co najmniej egzekwuje jej 
przestrzeganie w  działach biznesowych. Jednak aż dla 36% 
firm cyberbezpieczeństwo to obszar przypisany wyłącznie 
do działu IT. 

Tymczasem konsekwencje ataków i zagrożeń dotyczą 
w ogromnym stopniu właśnie obszarów biznesowych. 

W sektorze finansowym widać najlepsze współdziałanie 
biznesu z działami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo 
– jedynie w 8% przedsiębiorstw biznes uważa, że jest to 
obszar całkowicie przypisany do działu IT. W co drugiej 
firmie biznes regularnie pracuje nad aktualizacją strategii 
bezpieczeństwa wspólnie z CSO. W innych sektorach 
biznes ma tendencje do cedowania odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo na CSO:

Strategia bezpieczeństwa 
a strategia biznesowa*

STRATEGIA

w sektorze publicznym w 37% przypadków 

w sektorze handlowym w 50%

w sektorze produkcji w 56%

36%

28%

36%Stale aktualizowana 
razem z biznesem 

Stworzona przez CSO 
i respektowana przez biznes 

To wyłącznie 
sprawa działu IT 

*CSO udzielali odpowiedzi na pytanie, czy strategia bezpieczeństwa jest wpisana w strategię biznesową. 



“Nasz dział bezpieczeństwa jest mocno 
zorientowany biznesowo. Wszystkie zmiany i 
nowości konsultowane są z CSO. Wprowadzamy 
tylko rozwiązania całkowicie bezpieczne. Jeśli klienci 
nie będą czuli się bezpiecznie, to nawet najwyższa 
jakość tego nie zastąpi. Pracownicy zajmujący się 
bezpieczeństwem są promotorami wdrażania 
nowych rozwiązań”. 
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Jarosław Mastalerz
Wiceprezes Zarządu, ds. 
Operacji i Informatyki, mBank

WYZWANIA CSO



„Jak budować politykę bezpieczeństwa? Dokument ogólny zostawia 
za wiele swobody, dokument szczegółowy może ograniczyć 
innowacyjność. Wyzwanie to wyczucie, na którym poziomie należy 
się zatrzymać. Trzeba określić standardy, dobre praktyki zarządzania 
dokumentacją, odświeżania strategii, kto i z jakich obszarów daje 
wkład etc. 

Sama praca nad polityką bezpieczeństwa stanowi ogromną wartość. 
Końcowy dokument jest elementem wtórnym, w tym przypadku droga 
jest ważniejsza niż dojście do celu. Tworzenie polityki bezpieczeństwa 
to powinien być proces konsolidujący ludzi wokół zagadnienia, 
któremu trzeba się stale przyglądać. Później życie i tak to zweryfikuje. 
Pojawiają się nowe technologie, zdarzenia, które pokazują nam braki 
-  proces powinien trwać”. 
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Przemysław 
Zakrzewski
CIO, ABB
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Skuteczna reakcja na incydenty
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Istotnym elementem każdego systemu 
bezpieczeństwa w firmie jest zespół zajmujący się 
reagowaniem na incydenty. Większość firm już taki 
zespół posiada, co oznacza, że są to organizacje 
dojrzałe. 

67%  firm
posiada własny zespół ds. 
reagowania na incydenty

7%
korzysta z usług 
zewnętrznych firm



Dokonaliśmy podziału na bezpieczeństwo fizyczne  
i bezpieczeństwo IT. Mamy 40-osobowy dział IT 
Security, CSO raportuje do mnie, czyli do członka 
zarządu, a nie do CIO, ma też wiele funkcji kontrolnych 
w stosunku do całego IT. Jest bardzo wysoko 
umiejscowiony w organizacji. 

Bezpieczeństwem zajmują się osoby w dziale 
Compliance i w różnych częściach organizacji, architekci 
IT, Security Operation Center. Bezpieczeństwo jest 
zagadnieniem ważnym dla całej firmy, a nie tylko dla 
działu bezpieczeństwa.  
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Jarosław Mastalerz
Wiceprezes Zarządu, ds. 
Operacji i Informatyki, mBank
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Standaryzacja i procesy

Polskie organizacje czerpią z powszechnie dostępnych 
standardów i stosują je w praktyce nawet, jeśli nie 
przeprowadzają certyfikacji. 

Najwięcej organizacji zdecydowało się na zapewnienie 
zgodności z podstawową normą standaryzująca systemy 
zarządzania bezpieczeństwem informacji - ISO 27001. 
Wynika to w dużej mierze z faktu, że w 2012 roku Rada 
Ministrów w drodze rozporządzenia przedstawiła 
wymagania i rekomendacje dla instytucji sektora 
publicznego odnośnie polityki bezpieczeństwa zgodnej  
z międzynarodową normą ISO.  

Dla sektora komercyjnego brak zgodności z ISO 27001 
może stanowić przeszkodę w realizacji określonych 
zleceń dla administracji publicznej. 

ISO 27001

ITIL

ISO 9001

Inne

ISO 22301

ISO 31000

ISAE 3402

40%

34%

22%

8%

3%

1%

1%

63%79%

organizacji posiada procesy 
zgodne ze standardami 
bezpieczeństwa

Najpopularniejsze certyfikaty posiadane przez firmy

przeprowadziło certyfikację 
procesów pod kątem 
zgodności ze standardami
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Budżety 2016
Rosnące zagrożenia i spektakularne przypadki 
cyberprzestępczości uderzające w polskie firmy nie 
spowodowały na razie lawinowego wzrostu budżetów 
przeznaczanych na ochronę. 

39% firm i instytucji publicznych deklaruje, że  
w przyszłym roku utrzyma wydatki na poziomie zbliżonym 
do tegorocznego. 36% zakłada wzrost budżetu na 
bezpieczeństwo. Niemniej ten trend istotnie różni się  
w zależności od badanego sektora. 



Budżety 2016

STRATEGIA
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FINANSE PRZEMYSŁ SEKTOR PUBLICZNY HANDEL

Sektor zdecydowanie najbardziej 
inwestujący w bezpieczeństwo. 
Priorytetem dla sektora 
finansowego jest podniesienie 
świadomości i zabezpieczeń po 
stronie użytkowników. 

Najbardziej zachowawczy 
sektor, mimo że bezpieczeństwo 
systemów produkcyjnych i ataki 
na infrastrukturę IoT będą coraz 
poważniejszym wyzwaniem dla 
przemysłu. 

Ochrona przed wyciekami 
danych była najpopularniejszym 
priorytetem wśród przedstawicieli 
sektora publicznego biorących 
udział w badaniu. Co trzecia 
instytucja publiczna planuje 
przeznaczyć na ochronę danych 
większy budżet w 2016 roku. 

Utrzymanie ciągłości działania jest 
najważniejszym wyzwaniem  
w sektorze handlowo-usługowym. 

Wzrost

Pozostaną bez zmian

Wzrost

Pozostaną bez zmian

Wzrost

Pozostaną bez zmian

Wzrost

Pozostaną bez zmian

62%

25%

19%

50%

29%

43%

35%

45%

Przewidywane wydatki na bezpieczeństwo*

5% CSO określiło, że doświadczy spadku wydatków 
na cyberbezpieczeństwo w 2016 roku. ** 

**20% ankietowanych 
odmówiło odpowiedzi na 
pytanie o budżet w 2016 roku. 

*Wymienione branże miały 
najliczniejszą reprezentację 
w badaniu. 
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*CSO udzielali odpowiedzi na pytanie o to,    
jakie obszary inwestycji w bezpieczeństwo 
uważają za priorytetowe w 2016 roku.

Priorytety inwestycyjne 
polskich firm 

Obszary priorytetowych inwestycji 
deklarowanych przez CSO pokrywają się  
z zagadnieniami, które wcześniej określili jako 
wyzwania. Listę potrzeb otwiera usprawnienie 
zarządzania dostępem, wdrożenie systemów 
zapobiegających wyciekom danych oraz 
udoskonalenie procesu wykonywania kopii 
bezpieczeństwa i odtwarzania poawaryjnego. 

W tych obszarach firmy czują się najmniej 
pewnie. Warto podkreślić, że inwestycje 
te są od siebie zależne, gdyż wdrożenie 
systemów ochrony przed wyciekiem danych 
nie ma sensu bez wprowadzenia centralnego 
uwierzytelnienia i zarządzania dostępem. 
Nacisk na wdrażanie zaawansowanych 
technologii, które wymagają istnienia całego 
ekosystemu jest świadectwem rosnącej 
dojrzałości polskich firm. 

Powszechna migracja do środowisk zwirtualizowanych niesie 
konieczność unowocześnienia rozwiązań disaster recovery. 
 
Można zauważyć istotną tendencję biznesową, która wymaga 
radykalnego przyspieszenia odtwarzania poawaryjnego - 
rosną wymagania odnośnie czasu odtwarzania i coraz częściej 
pojawia się wymaganie zerowej utraty danych. 

Ochrona przed wyciekiem danych (DLP) to priorytet, zwłaszcza  
w sektorze publicznym. Zadaniem narzędzi DLP jest 
rozpoznanie i zablokowanie prób nieautoryzowanego 
kopiowania plików lub transferu informacji przez sieć. 30% 
firm posiada już rozwiązania DLP, zaś 35% planuje inwestycję  
w tym obszarze.  Według tych, którzy na razie wstrzymują 
zakup, przeszkodą są wysokie koszty i złożony proces 
wdrożenia odpowiednich procedur organizacyjnych. 

Nie ma mowy o bezpieczeństwie bez centralizacji zarządzania 
uprawnieniami dostępu. 

Polskie przedsiębiorstwa już dawno zrozumiały potrzebę 
zarządzania uprawnieniami i podobne narzędzia są uznanym 
standardem (korzysta z nich 62% firm) niemniej stale 
dostrzegają potrzebę inwestycji w tym obszarze. 

45% 
ODZYSKIWANIE 
DANYCH

PRZECIWDZIAŁANIE 
WYCIEKOM

ZARZĄDZANIE 
DOSTĘPEM

46% 

63% 

33
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Skąd CSO 
czerpie 
wiedzę?
Kiedy pojawiają się realne cyberzagrożenia 
najwięksi rynkowi konkurenci podejmują 
współpracę, aby stawić czoła przestępcom. 
W inicjatywach, podczas których mogą się 
dzielić doświadczeniem, wiedzą, znaleźć 
inspiracje czy po prostu – informację, jak 
rozwiązać poważny problem.  

Zwiększenie wymiany informacji, 
współpraca między różnymi podmiotami 
i sektorami jest ich zdaniem jednym  
z istotnych czynników zwiększających 
bezpieczeństwo.  

34

50% CSO 

50% CSO 

25% CSO 

20% CSO 

organizuje spotkania 
poświęcone bezpieczeństwu  
w ramach własnej firmy

uczestniczy w zewnętrznych 
konferencjach, spotkaniach, 
dyskusjach 

uważa, że zwiększenie wymiany 
informacji z innymi podmiotami  
w sektorze lub branży jest korzystne 
dla podniesienia bezpieczeństwa firmy

uczestniczy w spotkaniach 
branżowych skupiających 
osoby na podobnych 
stanowiskach z innych firm



„Kluczem do sukcesu wydaje się 
być skuteczna współpraca sektora 
prywatnego i publicznego, przede 
wszystkim agencji rządowych, aby po 
wykryciu ataku można było podjąć 
skuteczne kroki prawne”.
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CSO z sektora 
finansowego

WYZWANIA CSO



“Współpraca sektora prywatnego z organizacjami 
zajmującymi się cyberbezpieczeństwem oraz  
z regulatorami jest ważna i cenna. Chciałbym, 
aby stała się intensywniejsza. Wymiana informacji  
o potencjalnych zagrożeniach, nowych rozwiązaniach, 
czy rozmowa o doświadczeniach w ramach branży 
finansowej, także jest bardzo istotna i pomaga  
w ciągłym udoskonalaniu priorytetowego dla nas 
aspektu, jakim jest bezpieczeństwo IT”.
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Jaromir 
Pelczarski,
Wiceprezes Zarządu Banku, 
obszar Operacji i Wsparcia 
Biznesu, BGŻ BNP Paribas
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Aplikacje

Platformy mobilne

Chmura
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HYDE PARK: 

Czego obawiają 
się CSO?

38

Cytaty pochodzą z otwartego pytania, w którym uczestnicy 
badania byli pytani o największe obawy związane 
z bezpieczeństwem systemów w perspektywie 2016 r. 

Otwieramy systemy, zwiększając 
możliwości przestępcom i konkurencji. 
Obawiam się, że w pewnym momencie 
zrezygnujemy z otwartości - nie ma 
skutecznych metod obrony

Brak świadomości, 
że wyciek danych może nastąpić 
nie tylko z systemów, ale również 
z innych źródeł

Odczuwamy niedobór 
kompetencji IT Security 
na rynku

Konieczność permanentnego szkolenia 
i zdobywania wiedzy technologicznej 
będzie pochłaniać coraz większe koszty

Ukierunkowane, 
personalizowane ataki 
wykorzystujące słabości 
głównie ludzi, ale również 
systemów

Narastająca komercjalizacja 
cyberprzestępczości - coraz 
tańsze ataki, prowadzone przez 
coraz więcej grup i ciągły wzrost 
skali ataków prowadzonych
w celu osiągania korzyści 
finansowych

Podszywanie się 
pod zasoby zaufane, 
przechwytywanie 
i modyfikacja 
informacji finansowych, 
w szczególności 
przelewów bankowych

Wszystkie jednostki 
administracji publicznej 
będą narażone na 
ataki ze strony krajów 
prowadzących politykę 
wrogą wobec Polski i UE

Brak świadomości użytkowników połączony 
z rozpowszechnieniem urządzeń mobilnych

Presja na szybkie dostarczanie 
funkcjonalności często kosztem testów 
i dbałości o bezpieczeństwo

W mojej firmie główne zagrożenia spowodowane są szybkością zmian i 
wynikającymi stąd trudnościami w egzekwowaniu zapisów polityk 
i procedur bezpieczeństwa

Dalsze zacieranie granic 
między danymi służbowymi 
i prywatnymi

Brak spójnej, 
kompletnej, realnej 
wizji bezpieczeństwa 
jednostek administracji 
publicznej, zarówno  
w cyberprzestrzeni, jak 
i wewnątrz samych 
instytucji

Lawinowy wzrost 
ataków IoT przy 
niskim poziomie 
zabezpieczenia 
infrastruktury

Ataki na platformy 
krajowych 
operatorów 
i główne centra 
danych

Wykorzystanie hakerów 
przez rządy i organizacje 
terrorystyczne do walki 
ekonomicznej i politycznej

Prowizorka, brak planowania 
i wykorzystania profesjonalnych 
dostawców i rozwiązań



TRENDY 2016

Security Trends - Bezpieczeństwo w erze cyfrowej 39

Ochrona przed atakami

Ataki DDoS, powodujące przerwy w dostępności 
usług, to problem, do którego przyznają się CSO 
z różnych sektorów - im większa ekspozycja 
publiczna firmy, tym większe ryzyko ataku. 

Firmy szukają również mechanizmów obrony 
przed długotrwałymi atakami ukierunkowanymi 
(APT). Ataki te są związane z obecnością  
złośliwego oprogramowania. W większości 
przypadków stoi za nimi specjalista zdalnie 
infiltrujący infrastrukturę IT. Napastnik stopniowo 
uzyskuje kontrolę nad systemami. Celem 
ataków klasy APT bywają instytucje rządowe, 
wyższe uczelnie, a także organizacje z sektora 
finansowego. Obrona zakłada testowanie  
w kontrolowanym środowisku, segmentację sieci 
z kontrolą i analizą ruchu, wykrywanie obecności 
obcych plików, a także korelacje zdarzeń.

41% 32% 32%

Reorganizacja 
procesów 
monitorowania 
i reagowania na 
incydenty 

Wdrożenie narzędzi 
do wykrywania 
złośliwego 
oprogramowania 
(AMP – Advanced 
Malware Protection) 

Wdrożenie programu 
podnoszącego 
świadomość odnośnie 
cyberzagrożeń 

Jak firmy zamierzają bronić się 
przed atakami w 2016 roku?

CSO udzielali odpowiedzi na pytanie o to, jakie 
obszary inwestycji w bezpieczeństwo uważają  
za priorytetowe w 2016 roku.
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połączeń do polskich 
witryn internetowych 
w październiku 2015 r. 
przychodziło z tabletów  
i smartfonów * 

25% 
*Źródło: Gemius

Biznes jest mobilny. Zagrożenia też. 

Czy firma szyfruje dane na urządzeniach przenośnych?

35% 31% 22% 12% 

Większość przedsiębiorstw ma świadomość ryzyka związanego z obecnością  urządzeń mobilnych 
w sieci i korzystaniem z nich przez pracowników. To ryzyko, którym chcą aktywnie zarządzać – 
43% firm ma wdrożone scentralizowane rozwiązanie do zarządzania bezpieczeństwem urządzeń 
mobilnych, a 25% planuje takie wdrożenie. W wielu przypadkach można wykorzystać istniejące 
rozwiązania techniczne, które przy minimalnych nakładach wprowadzą choćby podstawowe 
wymagania, takie jak wymuszenie blokady urządzenia za pomocą kodu, obowiązek szyfrowania 
zawartości, możliwość zdalnego usunięcia danych w przypadku kradzieży.

Jedna trzecia firm nie docenia jednak mobilnego ryzyka i nie tworzy takich przepisów, jedna 
czwarta zaś uważa, że zakaz korzystania z urządzeń przynoszonych przez pracowników wystarczy, 
by wyeliminować zagrożenia.

tak, wszystkie nie, planujemy 
wdrożenie

tak, ale tylko 
wybrane zasoby

nie widzimy potrzeby
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Przynieść bezpieczne 
urządzenie

Trend Bring Your Own Device wymyka się spod 
kontroli wielu CSO. Mniej niż połowa firm 
ma sformalizowaną politykę bezpieczeństwa  
w tym zakresie. Te, które nie mają albo całkowicie 
zakazują używania urządzeń mobilnych w pracy, 
albo w ogóle nie widzą w tym zjawisku zagrożenia 
dla biznesu.
  

Czy CSO stworzył politykę bezpieczeństwa 
określającą zasady korzystania przez pracowników  
z własnych urządzeń mobilnych w firmie?

Tak, mamy taką politykę/szczegółowy regulamin

Pracownicy nie mogą korzystać z własnych urządzeń mobilnych 
w firmie

Nie, jak dotychczas nie było takiej potrzeby

Istnieje zarys reguł dotyczących BYOD i planujemy wdrożyć rozwiązanie

Nie, ale zamierzamy wprowadzić taką politykę w ciągu 
najbliższego roku

49%

24%

17%

7%

3%

deklaruje potrzebę wdrożenia 
narzędzi automatyzujących 
zarządzanie urządzeniami mobilnymi 
w środowisku firmowym.  

21% CSO 



„Jedną z barier wdrażania rozwiązań 
zabezpieczających urządzenia mobilne  
w firmach mogą być koszty wdrożenia 
takich systemów. Aby wdrożyć rozwiązanie 
zabezpieczające urządzenia mobilne 
potrzebne są fundusze, możliwości 
techniczne, świadomość”.
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Ewa Piłat,
CSO, T-Mobile Polska
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Potrzeba więcej wiedzy na 
temat bezpieczeństwa chmury

Firmy wyrażają zainteresowanie modelem cloud 
computing, ale brakuje im aktualnej wiedzy na 
temat jego bezpieczeństwa. 

W ciągu ostatniej dekady w tym obszarze 
nagromadziło się wiele obaw. Część straciła 
aktualność ze względu na rozwój technologii 
chmurowej. Odpowiedzią na inne obiekcje,  
w tym regulacyjno-prawne, są przykłady wdrożeń 
realizowanych w największych firmach na świecie. 

Wiedza na temat bezpieczeństwa danych  
i systemów w chmurze ciągle jest niewystarczająca. 
CSO potrzebują szczegółowych informacji 
od dostawców, wytycznych i rekomendacji ze 
strony właściwych agend rządowych i dialogu 
branżowego. Można przyjąć, że z czasem  
i przychodzącym doświadczeniem w eksploatacji 
chmury będzie powiększał się zakres wiedzy 
i umiejętności. Dodatkowo, rosnące koszty 
zapewnienia bezpieczeństwa będą kierowały 
zarzadzajacych informatyką w stronę chmury.

43% CSO 
przyznaje, że nie ma wystarczającej 
wiedzy, aby ocenić bezpieczeństwo 
chmury

uważa, że sami są w stanie 
zapewnić lepsze bezpieczeństwo 
danych niż dostawcy usług 
cloudowych

uważa, że dostawcy 
usług cloudowych 
mogą chronić dane 
skuteczniej niż własny 
dział IT

40% 

17% 

43
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Mocne strony chmury
Ponad połowa CSO uważa, że najważniejszą zaletą cloudu 
jest odporność na awarie środowiska chmurowego  
w porównaniu do środowisk pracujących on-premise. 
Środowisko chmurowe zakłada praktycznie dowolne 
przenoszenie obciążeń między hostami przez operatora, 
który w ten sposób może zapobiegać awariom sprzętu  
i zapewnić wysoką dostępność usługi.
 
Przedsiębiorstwa dostrzegają zalety chmury wynikające  
z samych możliwości tej technologii, choć nie czują się jeszcze 
na tyle pewnie, by z tych możliwości w pełni skorzystać.

Najmniej docenianą zaletą chmury jest łatwiejsze  
zarządzanie środowiskiem zwirtualizowanym. 
Prawdopodobną przyczyną jest powszechność takich 
środowisk, które już posiadają narzędzia zapewniające 
zarządzanie zasobami, choćby w podstawowym zakresie. 
Organizacje nie widzą zatem istotnej poprawy w stosunku 
do technologii, którą znają lub eksploatują we własnym 
środowisku IT.

Zalety chmury 52%
32%

32%

30%

23%

Wyższa odporność 
na awarie 

Efektywna kosztowo 
implementacja zapasowych 
centrów danych i rozwiązań 
disaster recovery 

Potencjalnie 
większa odporność 
infrastruktury 
chmurowej na skoki 
obciążenia 

Przerzucenie kosztów 
zabezpieczenia 
infrastruktury na 
dostawcę usługi 

Łatwiejsze zarządzanie 
zwirtualizowanym 
środowiskiem 



„Jeśli dostawca jest w stanie 
zapewnić odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa i kontroli ze strony 
banku czy organizacji, która zleca 
wykonanie odpowiedniej usługi, to 
możemy korzystać z chmury”.
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Adam Danieluk,
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa IT, 
Zgodności z Wymaganiami i Poufności Danych, 
Regional ISO Manager  - Global Cyber Security 
and Fraud First Data Poland



„Zaletą rozwiązań w chmurze niewątpliwie jest ich 
elastyczność.  Jeśli chmura jest tworzona przez 
firmę zewnętrzną, to w jej gestii jest zapewnienie 
bezpieczeństwa. Można się zabezpieczyć umową 
między dostawcą a firmą, określając wymagania 
bezpieczeństwa w tym zachowanie poufności, 
dostępności i integralności”. 
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Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2015 roku. Zaprosiliśmy do 
niego osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w dużych i średnich firmach 
działających w Polsce. Przeprowadziliśmy wywiady bezpośrednie, ankiety 
telefoniczne, uczestnicy wypełniali także ankiety online.
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O BADANIU

Profil uczestnika Respondenci wg wielkości zatrudnienia w firmach

51-250 osób 

Sektor publiczny

Sektor Użyteczności 
Publicznej

251 – 500 osób

Finanse 

Telekomunikacja/
Media 

501 – 1000 osób 

Handel/Usługi 

Pozostałe

Powyżej 1000 osób 

Produkcja 

Respondenci wg sektorów

respondentów na stanowiskach:
CSO, CSIO, CIO, CTO, IT Manager, 
architekt, członek zarządu

Duże i średnie firmy 

z 6 sektorów

106 17%

27%

6%

19%23%

2%

15%

8%

16% 14% 53%


