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STRESZCZENIE

Artykuł prezentuje tezę autora, iż jednym z najistotniejszych elementów budowania bezpieczeń-
stwa informacyjnego jest świadome kreowanie kultury bezpieczeństwa informacji w kontekście 
przeciwdziałania cyberprzestępczości. Na wstępie autor dokonuje analizy raportów dotyczących 
cyberprzestępczości, publikowanych przez uznane w świecie firmy doradcze oraz organizacje 
szkoleniowe tworzące standardy wdrażania systemów bezpieczeństwa informacji. W dalszej 
części artykułu został omówiony biznesowy model bezpieczeństwa informacji, opracowany 
w USC Marshall School of Business Institute for Critical Information Infrastructure Protection. 
W modelu tym to kultura bezpieczeństwa informacji jest jednym z niezbędnych elementów kom-
pleksowego ujęcia zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji.

Wprowadzenie

Elektronika jest dziś wszechobecna. Cyberświat stał się elementem naszej 
codzienności w takim samym stopniu, jak jazda samochodem czy codzienne mycie 
zębów. Rosnąca liczba użytkowników Internetu oraz przenoszenie aspektów życia 
codziennego do sieci sprawiają, iż coraz częściej ta bezosobowa sieć stanowi dla 
nas zagrożenie.

1 mgr inż. Wojciech Józefowicz jest doktorantem Wydziału Bezpieczeństwa Narodo-
wego Akademii Sztuki Wojennej.
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W cyberświecie, tak samo jak w świecie realnym, działają różne podmioty 
realizujące swoje, nie zawsze zgodne z prawem, cele. Podmioty te coraz częściej 
obierają sobie za cel ataków człowieka, a mówiąc dokładnie zasoby, którymi dys-
ponuje. Za pośrednictwem rzeczywistości wirtualnej dokonywane są więc całkiem 
realne przestępstwa, wyrządzające szkodę ludziom.

Utrzymanie bezpieczeństwa informacyjnego w tych warunkach jest możliwe 
dzięki wdrożeniu właściwych środków ochrony oraz budowaniu kultury bezpieczeń-
stwa informacji w skali całych organizacji, jak również, a może przede wszystkim, 
w skali społeczeństwa.

Cyberprzestępczość

Z raportu Global Economic Crime Survey 20142, firmy doradczej PwC (wcze-
śniej Pricewaterhouse Coopers) wynika, że w ostatnich latach nastąpił dynamiczny 
wzrost przestępczości gospodarczej. Najczęstszym przestępstwem była kradzież 
majątku wskazana przez 72% przedsiębiorców (w porównaniu z badaniem z 2011 
roku liczba tego typu przestępstw wzrosła o ponad 11 punktów proc.). Na drugim 
miejscu znalazły się nadużycia w obszarze zakupów (33% wskazań), a na kolejnych 
pozycjach zestawienia uplasowały się: korupcja i przekupstwo (21%), cyberprze-
stępczość (19%) oraz manipulacje księgowe (19%)3.

W kolejnym raporcie poświęconym cyberprzestępstwom firma PwC opisuje 
charakterystykę dokonywanych przestępstw, co w dużej mierze tłumaczy ogól-
ny wzrost przestępczości, gdyż coraz większa liczba tzw. przestępstw pospolitych 
popełniana jest za pośrednictwem sieci4. Po wnikliwszej analizie powyższych infor-
macji nasuwa się wniosek, iż bardzo ważnym aspektem funkcjonowania współcze-
snych organizacji jest bezpieczeństwo systemów informatycznych. W literaturze 
przedmiotu, badaniach naukowych oraz w programach szkoleń poświęconych 
bezpieczeństwu zagadnienie to jest traktowane bardzo technicznie, bezosobowo 

2 Badanie przestępczości gospodarczej „Global Economic Crime Survey 2014” prze-
prowadzono między sierpniem a październikiem 2013 r. Na kwestionariusz internetowy 
odpowiedziało 5128 respondentów z 99 krajów na świecie, w tym także 94 respondentów 
z Polski. Połowę respondentów stanowiła kadra zarządzająca w spółkach.

3 PwC, Dynamiczny wzrost przestępczości gospodarczej w Polsce, http://www.pwc.pl/pl/
biuro-prasowe/2014/2014-03-12-dynamiczny-wzrost-przestepczosci-gospodarczej-w-polsce.
jhtml

4 Rising risks, reduced readiness Key findings from the 2014 US State of Cybercrime 
Survey, www.pwc.com/cybersecurity
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w oderwaniu od organizacji, której dotyczy. Szeroki aspekt społeczny (ataki typu 
APT5) działań podejmowanych przez cyberprzestępców, dotykający wielu sfer życia 
codziennego zwykłych obywateli, wymusza konieczność podjęcia działań mających 
na celu świadome budowanie kultury bezpieczeństwa definiowanej jako: postawy, 
wzorce, zachowania, założenia, przekonania, oraz metody działania, zmierzające 
do podniesienia świadomości i zwiększenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
informacji we wszystkich aspektach życia.

Większość organizacji traktuje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jako 
zło konieczne. W kontaktach bezpośrednich z przedstawicielami organizacji odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo często można spotykać się ze stwierdzeniami iż: 
jest to sprawa działu IT; życie jedno a polityka bezpieczeństwa drugie…; mamy super 
drogi sprzęt więc na pewno nas ochroni; a kto by coś chciał od nas, tu i tak wszędzie 
można wejść (!); Mamy zatwierdzony budżet na zakup nowego sprzętu ale nie wiadomo 
kto się nim zajmie bo nie ma ludzi; nikt nas nie szkolił co i jak mamy robić; ocena 
ryzyka, a co to takiego? Tego typu stwierdzenia nie są odosobnionymi przypadkami 
ani polską specyfiką. Dowodzi tego raport firmy EY (dawniej Ernst & Young) Glo-
bal Information Security Survey z 2014 roku, w którym wydzielono pięć obszarów 
problemowych i przypisano im najczęstsze nieprawidłowości. Są to6:
1. poziom zarządczy:

a. przywództwo wykonania strategii bezpieczeństwa cybernetycznego, jego 
plan i wykonanie jest inicjowane z niższych szczebli organizacyjnych lub 
jest postrzegane jako problem IT;

b. nie istnieje spójny system zarządzania zagrożeniem. Zagrożenia nie są 
regularnie omawiane;

2. zasoby:
a. na realizację zadań związanych z cyberbezpieczeństwem nie są przezna-

czane odpowiednie środki i/lub brak jest wykwalifikowanych pracowni-
ków;

b. zespoły cyberbezpieczeństwa nie mają wiedzy na temat ataków;
3. wydajność/skuteczność:

a. wiele organizacji jest zbyt rozproszonych: utrzymują zbyt wiele możliwo-
ści informatycznych i w efekcie uzyskują umiarkowaną skuteczność;

b. skuteczność cyberbezpieczeństwa nie jest mierzona;

5 Advanced Persistent Threats – złożone, długotrwałe i wielostopniowe działania, skie-
rowane przeciwko konkretnym osobom, organizacjom lub firmom.

6 EY (dawniej Ernst & Young), Global Information Security Survey, Get ahead of 
cybercrime, 2014, s. 10, http://www.ey.com/GL/en/Services/Advisory/EY-global-information-
security-survey-2014
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4. dostęp do danych:
a. pracownicy są zagrożeniem dla bezpieczeństwa cybernetycznego, gdyż 

zarządzanie ich tożsamością i dostępem (IAM) jest zbyt słabe;
b. nadmierne ręczne przetwarzanie informacji i nieregularny dostęp do opi-

nii lub raportów sprawiają, że zbyt łatwo pracownicy mają nieodpowiedni 
dostęp do danych;

c. przeprowadzki, osoby kończące stosunek pracy i osoby nowo zatrudniane 
są kluczowym obszarem zagrożenia cybernetycznego;

5. koszty:
a. zbyt wiele organizacji postrzega koszt bezpieczeństwa cybernetycznego 

jako znaczny;
b. organizacje nie doceniają korzyści płynących z działań, które już zostały 

podjęte;
c. organizacje znacznie nie doszacowują potencjalnych kosztów związanych 

z atakiem cybernetycznym.

Jak widać z powyższych przykładów nie ma znaczących różnic między podej-
ściem prezentowanym w kraju i na świecie.

Zabezpieczenia sprzętowe dość skutecznie utrudniają wykorzystanie podat-
ności systemów operacyjnych, sieci, aplikacji, baz danych oraz innych technicznych 
komponentów systemu informatycznego. Jednakże przestępcy doskonale o tym 
wiedzą i od wielu lat stosują metody włamań wykorzystujące podatności, nad któ-
rymi nie potrafią zapanować środki ochrony technicznej, także podatności użytkow-
ników, m.in. brak świadomości zagrożeń, brak wiedzy i praktycznych umiejętności 
rozpoznawania zagrożeń, niewłaściwe zachowanie wynikające z braku ostrożności 
oraz lekceważenia obowiązków. Kierownictwo organizacji, jak również pozostałe 
osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, mając świadomość zagrożeń oraz faktu, 
iż komputery w organizacji mogą być kontrolowane przez cyberprzestępców, mają 
do realizacji bardzo trudne zadanie. Social Networks Phishing7, Drive-by Download8, 

7 Phishing (łowienie) w witrynach sieci społecznościowych jest łatwym sposobem na 
oszukiwanie użytkowników i prowokowanie ich do ujawnienia swoich danych uwierzytel-
niających. Atakujący używają fałszywych e-maili, które również pochodzą z sieci społeczno-
ściowych i zawierają związek z aktywnością użytkownika w taki sposób, aby wzbudzić w nim 
ciekawość i doprowadzić do kliknięcia w fałszywy link.

8 Drive-by Download – termin ten oznacza dwa rodzaje działań: każde dotyczy nieza-
mierzonego pobrania do komputera oprogramowania z Internetu. W pierwszym przypadku 
osoba pobiera pliki lecz nie rozumie co pobiera i po co instaluje. W drugim przypadku 
pobieranie odbywa się w tle, bez wiedzy użytkownika.
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Watering Hole9, Spear Phishing10, Advanced Persistent Threat (APT)11 – to tylko wąski 
wycinek technologii, umożliwiającej przejęcie znacznej liczby komputerów. Jak 
podaje raport firmy EMC Corporation „2014 CYBERCRIME ROUNDUP” w 2014 
roku również znacząco wzrosła ilość ataków na karty płatnicze oraz kanały płatności 
bankowej12. Wykorzystywany w tym celu malware to Chewbacca13, Backoff POS14 
oraz LusyPOS15. Praktyka utrzymania bezpieczeństwa na odpowiednim pozio-
mie, wymaga stosowania właściwych rozwiązań technicznych chroniących przed 
zagrożeniami po stronie klienta/użytkowania oraz realizowania programu Security 
Awareness (świadomość bezpieczeństwa) w celu permanentnego budowania kultury 
bezpieczeństwa wśród wszystkich użytkowników sieci.

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa

Kultura zaczyna funkcjonować, gdy minimum dwie osoby są zaangażowane 
we wspólne działanie16. W realiach organizacji są to pewne wzorce zachowań, 

 9 Strategia ataku komputerowego zdefiniowana w 2014 r. przez RSA Security (EMC 
Division), w którym to ofiarą jest jakaś grupa użytkowników. W przypadku takiego ataku 
atakujący infekuje złośliwym oprogramowaniem stronę internetową, najczęściej używaną 
przez cel ataku (ewentualnie któryś z członków grupy został wcześniej zainfekowany).

10 Próby phishingu skierowane do konkretnych osób lub firm. Atakujący może zbierać 
dane osobowe w celu zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu. Ta technika jak dotąd 
przynosi największe sukcesy i stanowi 91% ataków (Stephenson, Debbie. „Spear Phishing: 
Who’s Getting Caught?”. Firmex. Retrieved 27 July 2014).

11 Jest to atak sieciowy w którym nieupoważniona osoba uzyskuje dostęp do sieci 
i pozostaje w niej przez długi czas. Celem ataku jest zebranie jak największej ilości danych, 
a nie zniszczenie czy uszkodzenie sieci.

12 EMC Corporation 2014 CYBERCRIME ROUNDUP, The Year of the POS Breach, 
http://www.emc.com/collateral/fraud-report/h13929-rsa-fraud-report-jan-2015.pdf

13 Trojan, dwa odrębne mechanizmy kradzieży danych: generic keylogger i skaner 
pamięci szczególnie przeznaczone do ukierunkowanych systemów POS. Zidentyfikowa-
ny jako możliwy czynnik ogromnych naruszeń systemu POS na niespotykaną skalę, która 
dotknęła sieci handlowych w 2014 r.

14 Keylogger, skaner pamięci i kart magnetycznych Track1/Track2, posiada możliwość 
odczytu klawiaturowych kart magnetycznych.

15 Skaner pamięci kart magnetycznych Track1/Track2, który komunikuje się przez 
TOR ze swoim C&C.

16 D. Kralewski, Celowa kreacja kultury bezpieczeństwa, Zarządzanie i Finanse ISSN 
2084-5189, 2012, s. 119.
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przekonania, postawy i sposoby działania, które składają się na kulturę tejże orga-
nizacji17. Kultura bezpieczeństwa informacji powinna stanowić ważną część kultury 
organizacji. W każdej organizacji może ona znajdować się na różnym etapie roz-
woju, ale zawsze powinna istnieć. Docelowo powinna być dobrze zorganizowana, 
spójna i skuteczna tak, aby mogła wspierać w działaniu osoby, które uznają, że 
bezpieczeństwo jest jednym ze strategicznych atrybutów funkcjonowania organi-
zacji. Aby móc świadomie budować kulturę bezpieczeństwa należy dużą uwagę 
poświęcić właściwym szkoleniom członków organizacji. Pierwszym krokiem w tym 
wypadku, powinno być uświadamianie realizowane w trakcie cyklicznych szko-
leń poświęconych bezpieczeństwu, odbywających się nie rzadziej, niż raz w roku. 
Wskazane jest, by treść szkoleń uwzględniała wyniki analiz ryzyka oraz typowych 
zagrożeń i podatności zasobów na zagrożenia. Uświadamianie powinno sprowadzić 
bezpieczeństwo informacji do poziomu odpowiedzialności pojedynczego członka 
organizacji. Częstokroć bowiem ludzie myślą, że kwestia bezpieczeństwa informacji 
nie jest ich problemem. Nie pojmują, że od ich postawy, zależy zarówno bezpie-
czeństwo informacji, z której korzystają, jak również ich miejsca pracy, które może 
przestać istnieć po udanym ataku cybernetycznym.

W każdej organizacji pracownicy mają różne uprawnienia oraz różny poziom 
odpowiedzialności, jak i różne zakresy obowiązków. Z tego powodu istnieją różne 
wymagania co do poziomu świadomości bezpieczeństwa informacji. Innych kwali-
fikacji wymaga się od gestorów informacji, innych od administratorów informacji, 
a jeszcze innych od jej użytkowników. Dysponent informacji odpowiada za określe-
nie ich wartości, administrator za zarządzanie systemami, a użytkownik za właściwe 
użytkowanie informacji. Każdy członek organizacji powinien wiedzieć, co robić, 
aby chronić informacje, a także jaką ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bez-
pieczeństwa informacji oraz zachowanie jej poufności, integralności i dostępności.

Organizacja, pragnąca utworzyć skuteczną kulturę bezpieczeństwa informacji 
powinna zacząć od sporządzenia systemowego obrazu jej działania w kontekście 
zapewnienia ochrony informacji. Należy pogodzić wszystkie sprzeczności, które 
hamują wzrost bezpieczeństwa, jednocześnie nie zakłócając przebiegu pozostałych 
procesów w organizacji. Kultury bezpieczeństwa nie da się wdrożyć w pośpiechu, 
nie jest to bowiem kolejne urządzenie do ustawienia w serwerowni czy oprogra-
mowanie do zainstalowania. Implementacja w tym przypadku polega na zmia-
nie mentalności ludzi tworzących organizację, jak również zmianie mentalności 
w otoczeniu organizacji (inne organizacje, dostawcy, klienci itp.). Naczelne kie-
rownictwo, pełniąc przewodnią rolę w tym procesie, może znacząco przyspieszyć 

17 Ibidem.
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jego implementację. Stworzona celowo kultura bezpieczeństwa przyswojona przez 
organizację staje się jej częścią. Jest to moment, w którym pewne zachowania stają 
się nieodłączną częścią organizacji i sposobu jej działania.

Narzędziem pomocnym przy wdrażaniu kultury bezpieczeństwa informacji 
może być model opracowany przez Dr. Laree Kiely i Terry Benzel w USC Mar-
shall School of Business Institute for Critical Information Infrastructure Protection, 
który w 2008 roku został opublikowany przez ISACA18 jako model do zastosowań 
przez praktyków bezpieczeństwa informacji w skali globalnej. Model prezentuje 
biznesowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jego holistyczne 
i dynamiczne podejście do kwestii bezpieczeństwa informacji w kontekście bizneso-
wym wykazuje, że bezpieczeństwo informacji przedsiębiorstwa może być zarówno 
predykcyjne, jak i proaktywne19 (rys. 1).

Rysunek 1. Biznesowy model bezpieczeństwa informacji

Źródło: USC Marshall School of Business Institute for Critical Information Infrastructure Protection. 
Za ISACA An Introduction to the Business Model for Information Security2009 r., s. 14.

18 ISACA (Information Systems Audit and Control Association) to międzynarodowe 
stowarzyszenie osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi audytu, kontroli, 
bezpieczeństwa oraz innymi aspektami zarządzania systemami informatycznymi.

19 ISACA, An Introduction to the Business Model for Information Security; http://
www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/An-Introduction-
to-the-Business-Model-for-Information-Security.aspx
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Jak pokazano na rysunku 1, model najlepiej postrzegać jako elastyczną trój-
wymiarową strukturę w kształcie piramidy, na którą składają się cztery podstawo-
we elementy, połączone ze sobą przez sześć elastycznych/dynamicznych ramion. 
Wszystkie elementy modelu wchodzą w interakcję ze sobą. Zmiana położenia jed-
nego z elementów stwarza zagrożenie równowagi dla układu, jak również możli-
wość dostosowania modelu w razie wystąpienia takiej potrzeby. Cztery podstawowe 
elementy modelu to20:
• organizacja projektowanie i strategia – organizacja to sieć ludzi, zasobów i proce-

sów, oddziałujących ze sobą w określonych rolach i pracujących dla osiągnięcia 
wspólnego celu. Strategia organizacji określa jej cele biznesowe i cele, które 
należy osiągnąć, a także wartości i misje, które mają być realizowane. Strategia 
powinna dostosować się do czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Zasoby 
to podstawowy materiał do opracowania strategii: mogą nimi być ludzie, sprzęt, 
know-how. Projekt określa, w jaki sposób organizacja realizuje swoją strategię;

• ludzie – reprezentuje zasoby ludzkie i kwestie bezpieczeństwa, które ich 
otaczają. Element ten określa kto implementuje każdy element strategii. 
Reprezentuje całą zbiorowość ludzką w organizacji i musi brać pod uwagę 
wartości, zachowania i uprzedzenia. Wewnętrznie jest to element krytyczny 
dla menadżera bezpieczeństwa informacji, mającego za zadanie opracowanie 
kwestii związanych z pracownikami;

• procesy – procesy obejmują mechanizmy formalne i nieformalne (duże i małe, 
proste i złożone). Stanowią ważne ogniwo wszystkich dynamicznych połączeń. 
Procesy identyfikacji, pomiaru, zarządzania i kontroli ryzyka, dostępność, inte-
gralności i poufności, a także zapewnienie odpowiedzialności. Wywodzą się ze 
strategii i są wdrożone w części operacyjnej elementu organizacji. Aby procesy 
były korzystne dla przedsiębiorstwa muszą:
– spełniać wymagania biznesowe i być dostosowane do polityki organizacji,
– dostosowywać się do zmieniających się wymagań,
– być dobrze udokumentowane i przekazane do odpowiednich zasobów 

ludzkich,
– przeglądane okresowo, w celu zapewnienia skuteczności i efektywności;

• technologie – na które składają się wszystkie narzędzia, aplikacje i infrastruk-
tura sprawiająca, że procesy są bardziej wydajne. Jako element dynamicznie 
rozwijający się, który doświadcza częstych zmian, ma swoje własne ryzyko. 
Biorąc pod uwagę typowe uzależnienie organizacji od technologii, stanowi 
ona podstawowy element infrastruktury przedsiębiorstwa.

20 Ibidem.
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Kolejnym składnikiem piramidy jest sześć elastycznych ramion łączących 
ze sobą cztery podstawowe elementy oraz wywierających siłę działającą w wielu 
kierunkach, która zarówno pociąga, jak i pcha elementy układu. Działania sił 
i zachowanie ramion może doprowadzić model do utraty równowagi, jak również 
przywrócić mu stabilność. Te sześć elastycznych ramion to21:
1. regulacje – to zarząd organizacji, który odpowiada za wyznaczenie kierunków 

jej działania. Jego głównym zadaniem jest strategiczne przywództwo;
2. kultura – stanowi wzór zachowań, przekonań, postaw i założeń oraz sposobów 

działania. Stwarza poczucie komfortu. Kultura ewoluuje przez wspólną histo-
rię oraz doświadczenia, jakie przechodzi grupa. Te doświadczenia powodują 
pewne reakcje, które stają się zestawem oczekiwanych i wspólnych zachowań. 
Zachowania te stają się niepisanymi zasadami, które zmieniają się w normy. 
Ważne jest, by zrozumieć kulturę przedsiębiorstwa, ponieważ głęboko wpływa 
ona na zrozumienie, co jest uważane za informację, jak jest interpretowane 
i co z informacjami zrobić;

3. możliwości – są to dynamiczne połączenia między technologią a procesami. To 
jeden z elementów mających na celu zapewnić zgodność technicznych środków 
ochrony z procedurami i polityką bezpieczeństwa oraz wymogiem, by proce-
dury bezpieczeństwa nie hamowały zdolności do efektywnej pracy;

4. pojawienie – które rośnie i rozwija się, oraz odnosi do wzorców pojawiających 
się w życiu przedsiębiorstwa, które wydają się nie mieć oczywistej przyczy-
ny, wyniki działań których wydają się niemożliwe do przewidzenia i kontro-
li. Pojawienie się dynamicznych połączeń między ludźmi a procesami jest 
miejscem, w którym można przedstawić możliwe rozwiązania kontroli zmian 
i zarządzania ryzykiem, takie jak pętle sprzężenia zwrotnego; dostosowanie 
do poprawy procesu, rozpatrywanie spraw pojawiających się w cyklu życia 
systemu;

5. czynnik ludzki – stanowi połączenie dynamicznej interakcji i luki między 
technologią a ludźmi i jako taki jest kluczem do programu bezpieczeństwa 
informacji. Jeśli ludzie nie rozumieją, jak korzystać z technologii, nie pojmu-
ją technologii, czy nie postępują zgodnie z przyjętymi zasadami, to może to 
ewoluować w kierunku poważnych problemów z bezpieczeństwem. Zagrożenia 
wewnętrzne, takie jak wyciek danych, kradzież danych i ich wykorzystanie, 
mogą nastąpić w ciągu tego dynamicznego połączenia. Skala czynnika ludz-
kiego może wynikać z wieku, poziomu doświadczenia i/lub uwarunkowań 
kulturalnych pracowników. Ponieważ czynnik ludzki jest najważniejszym 

21 Ibidem.



149

komponentem w utrzymaniu równowagi w modelu, ważne jest szkolenie 
wszystkich zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie w zakresie pożądanych umie-
jętności;

6. architektura – architektura bezpieczeństwa danej organizacji jest wszechstron-
na i formalna. To rodzaj enkapsulacji ludzi, procesów i technologii, polityki, 
które zawierają praktyki bezpieczeństwa. Solidne informacje o organizacji są 
niezbędne do zrozumienia potrzeb bezpieczeństwa i zaprojektowania właści-
wej architektury bezpieczeństwa. Znajduje się ona w architekturze dynamicz-
nego połączenia, w którym organizacja może zapewnić ochronę w głębi swoich 
struktur. Projekt opisuje w jaki sposób kontrole bezpieczeństwa są ustawione 
i jak odnoszą się do ogólnej architektury IT. Architektura bezpieczeństwa 
organizacji ułatwia możliwości ochrony całej organizacji w spójny i efektywny 
kosztowo sposób. Umożliwia organizacjom bycie aktywnym w swoich decy-
zjach inwestycyjnych w zakresie bezpieczeństwa.

Biorąc pod uwagę tempo zmian we współczesnym świecie, organizacje muszą 
zrozumieć problemy w odpowiednim czasie i być w stanie szybko i skutecznie pro-
jektować rozwiązania. Zastosowanie koncepcji systemów oraz omawianego modelu 
pozwala na podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji w całej organi-
zacji. Model ten koncentruje się na bezpieczeństwie, ale gdy jest w pełni przyjęty, 
może pozytywnie wpływać na inne procesy funkcjonalne.

Wszystkie obszary modelu zastosowane w praktyce mogą przyczynić się do 
bardziej efektywnego zarządzania w organizacji. Metody forsowane w modelu, 
takie jak tworzenie kultury bezpieczeństwa, która celowo przyjmuje bezpieczeństwo 
informacji, zapewnienie świadomości i szkolenia w tym zakresie pozwalającego 
pracownikom dokładnie zrozumieć, czemu służy bezpieczeństwo informacji i jak 
odnosi się do nich oraz – biorąc pod uwagę społeczne i psychologiczne problemy 
– jak przyczyni się do poprawy zarządzania bezpieczeństwem organizacji i ugrunto-
wania kultury bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje na temat prezentowanego 
modelu oraz możliwości praktycznego jego zastosowania można znaleźć w publi-
kacjach firmy ISACA.

Przesłanie

W niniejszym artykule przedstawiono aspekt tworzenia kultury bezpieczeń-
stwa informacji jako jednego z elementów większego zagadnienia, jakim jest 
zapewnienie jej bezpieczeństwa. Autor zwrócił uwagę, iż coraz częściej działania 
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podejmowane w świecie wirtualnym, przynoszą efekty w realnym świecie, a obrona 
przed takimi zagrożeniami jest coraz trudniejsza.

Zdaniem autora kultura bezpieczeństwa informacji powinna być kształtowana 
w społeczeństwie, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, a nawet wcześniejszej. 
Tak, jak uczy się małe dziecko, żeby nie szło z nieznajomym, który obiecuje mu 
lizaka, tak samo powinno się uczyć ludzi, aby chronili informacje, do których mają 
dostęp, przed osobami niepowołanymi. Stawką w tej wirtualno-realnej rozgrywce 
mogą być: stan posiadania, miejsca pracy czy nawet nasze życie lub zdrowie. Para-
frazując stare porzekadło „wróg nie śpi, wróg czuwa”, można powiedzieć, że w dzi-
siejszych czasach cyberprzestępcy nie śpią, cyberprzestępcy czuwają i tworzą malware.
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SUMMARY

The article presents the author’s thesis that one of the most important elements of building 
information security is aware of creation an information security culture in the context of fighting 
with cybercrime. At the outset, the author analyze the reports published by cybercrime consulting 
firms and training organizations responsible for creating standards for the implementation 
of information security systems. The rest of this article has discussed the business model of 
information security developed in the USC Marshall School of Business Institute for Critical 
Information Infrastructure Protection, which is the culture of information security is one of the 
necessary elements of a comprehensive approach to the issues related to ensuring information 
security.


