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STRESZCZENIE: Artykuł zawiera omówienie tematyki zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem 
wymagań normy PN-I-07799 2:2005 z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. W artykule 
jest  kontynuowana tematyka zawarta w [3] i [4]. 
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1. Wstęp 

Zarządzanie ryzykiem to systematyczne stosowanie polityki, procedur  
i praktyki zarządzania do zadań ustalania kontekstu ryzyka, jego 
identyfikowania, analizowania, wyznaczania, postępowania z ryzykiem oraz 
monitorowania i komunikowania ryzyka (definicja za PN-IEC 62198 [15]). 
Zagadnienia zarządzania ryzykiem nabierają coraz większego znaczenia  
w działalności biznesowej firm na całym świecie, czego przykładem jest 
pojawienie się nowej specjalności zawodowej „menedŜera ryzyka” oraz róŜnego 
rodzaju stowarzyszeń tej grupy zawodowej (por. źródła internetowe 
zamieszczone na końcu niniejszego opracowania). RównieŜ w Polsce zostało 
powołane przez prezydenta PKPP (Polskiej Konfederacji Pracodawców 
Prywatnych) Lewiatan w dniu 5 września 2005 r. Forum MenedŜerów Ryzyka. 
Jego celem jest upowszechnienia problematyki zarządzania ryzykiem wśród 
członków PKPP Lewiatan i wypracowanie wspólnego profesjonalnego podejścia 
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do zarządzania ryzykiem oraz stworzenie najlepszych praktyk na rynku polskim 
w oparciu o międzynarodowe standardy1. 

Ta swoista „moda” na widzenie wszystkich aspektów działalności 
biznesowej firmy przez pryzmat ryzyka2 ma swoje przełoŜenie równieŜ na 
problematykę bezpieczeństwa teleinformatycznego, niezmiernie istotną we 
współczesnych, wysoce zinformatyzowanych firmach. 

 Dobrym przykładem3 uzasadniającym takie stwierdzenie jest np. 
zawartość normy [14]. Norma ta została przygotowana dla kierownictw 
przedsiębiorstw oraz ich personelu w celu przedstawienia modelu tworzenia oraz 
eksploatacji skutecznego systemu zarządzenia bezpieczeństwem informacji 
(dalej w skrócie SZBI, jako tłumaczenie angielskiego skrótu ISMS – 
Information Security Management System). Do podstawowych elementów 
takiego modelu naleŜą (cytaty z normy): 

– system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI): 
ta część całościowego systemu zarządzania, oparta na podejściu 
wynikającym z ryzyka biznesowego, odnosząca się do ustanawiania, 
wdraŜania, eksploatacji, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia 
bezpieczeństwa informacji. SZBI obejmuje strukturę organizacyjną, 
polityki, działania planistyczne, zakresy odpowiedzialności, praktyki, 
procedury, procesy i zasoby. 

– deklaracja stosowania (ang. statement of applicability): 
dokument, w którym opisano cele stosowania zabezpieczeń oraz 
zabezpieczenia, które odnoszą się i mają zastosowanie w SZBI danej 
organizacji, oparte o rezultaty i wnioski wynikające z procesów szacowania 
i postępowania z ryzykiem. 

 Jak moŜna zauwaŜyć, kluczowym elementem proponowanego w normie 
modelu jest zarządzanie ryzykiem. W załączniku 1 jest zamieszczony wyciąg  
z normy punktujący te jej fragmenty, w których jest mowa o ryzyku  
i zarządzaniu ryzykiem. Gdy jest mowa o analizie ryzyka w kontekście 
bezpieczeństwa teleinformatycznego, to naleŜy mieć na uwadze związki takiej 
analizy z analizą ryzyka biznesowego firmy oraz zaleŜności i zakresy 
odpowiedzialności pomiędzy osobami uwikłanymi w ocenę (i zarządzanie) 

                                                 
1 13 października 2005 Rada Główna PKPP Lewiatan podjęła uchwałę o przystąpieniu PKPP 

Lewiatan do Federation of European Risk Management Associations (FERMA). 
2 Warto zwrócić uwagę, Ŝe obecna moda na ryzyko została poprzedzona „modą” z przełomu 

XX/XXI wieku na „widzenie” działalności biznesowej firmy przez pryzmat procesów 
biznesowych – przykładem tej mody są chociaŜby zmiany zachodzące w kolejnych wydaniach 
serii norm z zakresu jakości, tj. ISO/IEC 9000. 

3 Innym przykładem są zalecenia standardu COBIT®, gdzie w domenie „Planowanie  
i organizacja”, proces PO9 to „szacowanie ryzyka”. 
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ryzyka biznesowego firmy i ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji 
przetwarzanych, przesyłanych i przechowywanych w firmowych systemach 
teleinformatycznych. 

Dla menedŜera ryzyka zajmującego się ryzykiem biznesowym, ryzyko 
związane z przetwarzaniem informacji w firmowych systemach 
teleinformatycznych będzie tylko jednym z wielu ryzyk mogących mieć wpływ 
na osiąganie celów biznesowych firmy. Dla osoby odpowiedzialnej za 
bezpieczeństwo teleinformatyczne4 i często będącej tzw. „właścicielem ryzyka 
IT” w kontekście całościowego ryzyka biznesowego, to ryzyko jest jedyne  
i najwaŜniejsze, poniewaŜ ma wpływ na skuteczne zarządzanie 
bezpieczeństwem teleinformatycznym, które to zadanie jest podstawowym dla 
takiej osoby. 

Dalsze rozwaŜania przedstawione w niniejszym opracowaniu będą 
prowadzone przy załoŜeniu, Ŝe dotyczą przede wszystkim tej części zarządzania 
ryzykiem biznesowym, które jest związane z przetwarzaniem informacji  
w firmowych systemach IT. Rzetelne potraktowanie tej tematyki wymaga 
jednak przedstawienia analizy ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa 
teleinformatycznego w szerszym kontekście firmowej, biznesowej analizy 
ryzyka. Niniejsze opracowanie moŜna traktować jako systematyzację  
i uzupełnienie zagadnień opisywanych publikacjach [2], [3], [4] oraz rozdziale  
7 w  [1]. 

2. Analiza ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa teleinformatycznego 
a zabezpieczenia i SZBI 

Proponuje się (za [1]) przyjęcie następującej definicji „bezpieczeństwa 
teleinformatycznego”: 

Definicja 1 

Termin bezpieczeństwo teleinformatyczne oznacza poziom uzasadnionego5 zaufania, Ŝe 
potencjalne straty wynikające z niepoŜądanego (przypadkowego lub świadomego) 
ujawnienia, modyfikacji, zniszczenia lub uniemoŜliwienia przetwarzania informacji 
przechowywanej i przesyłanej za pomocą systemów teleinformatycznych nie zostaną 
poniesione. 
 

Z definicji tej wynika, Ŝe bezpieczeństwo teleinformatyczne dotyczy 
informacji  oraz pośrednio, jako środka przechowywania, przesyłania i 

                                                 
4 Na przykład pełnomocnika ds. bezpieczeństwa lub administratora bezpieczeństwa 

teleinformatycznego.  
5 Np. analizą ryzyka i przyjętymi metodami postępowania z ryzykiem. 
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przetwarzania informacji, systemów teleinformatycznych. MoŜna zauwaŜyć, Ŝe 
„bezpieczeństwo” nie jest ani obiektem, ani zdarzeniem – to imponderabilia  
z dziedziny psychologii. Z tego względu jest co najmniej problematyczne 
usiłowanie „pomiaru” bezpieczeństwa [8]. Jednak Ŝeby skutecznie czymkolwiek 
zarządzać, trzeba mieć oparcie, przy podejmowaniu decyzji, w wynikach 
pomiarów. Z tego względu proponuje się przyjęcie (za [1]) następującej definicji 
systemu bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego, wykorzystanej 
następnie do zdefiniowania mierzalnego stanu ochrony: 

Definicja 2 

Systemem bezpieczeństwa STE dla systemu teleinformatycznego T osadzonego  
w środowisku E nazywa się uporządkowaną piątkę: 

STE = 〈OT, BT, RT, RB, ΩT〉 

taką Ŝe: 

  OT = {oi | i ∈ 1 ,  m}  jest niepustym zbiorem  obiektów (czynnych i/lub biernych) 

składających się na system T; 

 jest zbiorem środków bezpieczeństwa (zabezpieczeń) 
zastosowanych w systemie STE; 

 jest zbiorem podatności istniejących w systemie STE, przy 
czym w ogólnym przypadku prawdziwa jest formuła:  

 ¬ [∀oi∈OT ∀rs∈RT ∃bj∈BT[ω(oi, bj, rs)]] 

RB⊆RT          jest zbiorem podatności chronionych przed zagroŜeniami, tj. 

  ∀oi∈OT ∀rs∈RB ∃bj∈BT[ω(oi, bj, rs)] 

 jest niepustym zbiorem relacji określonych w iloczynie 
kartezjańskim OT×BT×RB, wiąŜących elementy zbioru OT z 
posiadanymi przez nie podatnościami ze zbioru RB, 
chronionymi za pomocą środków bezpieczeństwa ze zbioru 
BT: 

 ωy = {〈oi, bp, rs〉 ∈ OT×BT×RB } 

    co dla konkretnej relacji  zapisujemy: ωy(oi, bp, rs) 

W zbiorze środków bezpieczeństwa BT=BTO∪BTF∪BTSP moŜna wyróŜnić  
zabezpieczenia: 

– organizacyjne i kadrowe BTO,  

– fizyczne i techniczne BTF,  

– sprzętowo-programowe BTSP. 

BT = {bp p∈ 1, r } 

RT = {rs s∈ 1, t } 

 ΩT = {ωw | w∈1, z }  
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Definicja 3 

Stanem ochrony STOτ dla systemu teleinformatycznego T osadzonego w środowisku E 
nazywa się uporządkowaną piątkę: 

STOτ = 〈OTτ, BTτ, RTτ, RBτ, ΩTτ〉  gdzie: 

STOτ ⊂ STE  

ℑ  jest okresem eksploatacji systemu bezpieczeństwa,  

τ ∈ℑ  oznacza wybraną chwilę obserwacji.  

Upraszczając moŜna powiedzieć, Ŝe stan ochrony jest „fotografią“ stanu 
obiektów, podatności i zabezpieczeń wykonaną w określonej chwili τ. Warto 
zauwaŜyć Ŝe, z takiej perspektywy, piątka STE moŜe być uwaŜana za przestrzeń 
stanów ochrony. 

 Do powiązania stanu ochrony z działaniami w zakresie zarządzania 
ryzykiem, istotna jest równieŜ definicja ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa 
teleinformatycznego. Proponuje się przyjęcie (za [1]) następującej definicji: 

Definicja 4 

Termin „ryzyko” oznacza miarę stopnia zagroŜenia dla tajności, integralności  
i dostępności informacji wyraŜoną jako iloczyn prawdopodobieństwa (lub moŜliwości) 
wystąpienia sytuacji stwarzającej takie zagroŜenie i stopnia szkodliwości jej  skutków 
(strat). 

MoŜliwe działania związane z STOτ, mające wpływ na poziom ryzyka, to: 

– w zakresie kontroli ryzyka (por. rozdz. 3.4) – dobór, instalacja i konfiguracja 
zabezpieczeń BT (czyli działania w zakresie budowy, głównie części 
technicznej, systemu ochrony); 

– w zakresie transferu ryzyka (por. rozdz. 3.4) – usunięcie obiektu ze zbioru 
OT i co z tym się wiąŜe – podatności związanych z tym obiektem ze zbioru 
RT. 

Z punktu widzenia osób zajmujących się bezpieczeństwem 
teleinformatycznym tylko pierwsze z wymienionych działań leŜy zwykle  
w zakresie ich kompetencji. Decyzje odnośnie pozostałych moŜliwości 
minimalizacji ryzyka (unikania, transferu i retencji) leŜą zwykle poza zakresem 
decyzyjnym tych osób i naleŜą do Zarządu firmy lub firmowych menedŜerów 
ryzyka. Nie oznacza to oczywiście, Ŝe osoby związane z zapewnianiem 
bezpieczeństwa teleinformatycznego są całkowicie odsunięte od takich 
procesów decyzyjnych – wręcz przeciwnie, ich opinia odnośnie moŜliwości 
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wdroŜenia i skutków podjętych decyzji powinna być starannie przez decydentow 
rozwaŜona. 

W praktyce stosowane jest teŜ często pojęcie „ryzyka operacyjnego“. Jest 
ono szczególnie rozpowszechnione w isnstytucjach typu finansowego, gdzie  za 
Bazylejskim Komitetem ds. Nadzoru Bankowego [19] przyjmuje się, Ŝe ryzyko 
operacyjne naleŜy rozumieć jako ryzyko straty wynikającej z niedostosowania 
lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub ze 
zdarzeń zewnętrznych. W zakres ryzyka operacyjnego wchodzi ryzyko prawne, 
natomiast wyłącza się z niego ryzyko reputacji i strategiczne. 

3. Charakterystyka procesu zarządzania ryzykiem 

Zarządzanie ryzykiem (na potrzeby bezpieczeństwa teleinformatycznego) 
ma na celu: 

– wykazanie, których ryzyk i jak moŜna uniknąć, stosując rozwiązania 
organizacyjne i techniczne w zakresie przetwarzania, przesyłania  
i przechowywania informacji w firmowych systemach IT, 

– zapewnienie optymalnego, ze względu na koszty i znane/zadane 
ograniczenia, stanu ochrony ww. informacji, 

– zminimalizowanie ryzyka szczątkowego tak, aby stało się ryzykiem 
akceptowalnym. 

Uznane standardy zarządzania ryzykiem – brytyjski Risk Management 
Standard promowany przez FERMA (Federation of European Risk Management 
Associations) oraz australijski AS/NZS 4360 są zgodne co do wyodrębnienia, 
przedstawionych na rys.1, podstawowych elementów procesu zarządzania 
ryzykiem. 

Te ogólne, przedstawione na rys.1, elementy zostaną uszczegółowione (w 
kontekście ryzyka związanego z przetwarzaniem informacji w firmowych 
systemach IT) w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania. Szczególna 
uwaga w zakresie postępowania z ryzykiem będzie zwrócona na jego 
kontrolowanie z tego względu, Ŝe działania takie naleŜą do rutynowych zadań 
personelu technicznego działów IT (administratorów) i osób odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo teleinformatyczne. 

3.1. Analiza ryzyka – identyfikacja zagroŜeń, podatności  
i środowiska 

Pokazane na rys. 1 czynności identyfikacji (zakresu, zagroŜeń, podatności, 
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potencjalnych strat) oraz oszacowania i oceny ryzyka nazywa się zwykle 
analizą ryzyka (ang. risk analysis). Wynikiem rozpoznania zagroŜeń  
i środowiska (podatności i wymagań) powinno być opisanie ryzyka, tzn. 
przedstawienie cech określonych zagroŜeń w sposób strukturalny i pozwalający 
na ich porównanie. 

Rys.1. Podstawowe elementy procesu zarządzania ryzykiem. 

3.1.1. Identyfikacja zagroŜeń i podatności 

Wstępną czynnością analityczną w analizie ryzyka jest identyfikacja 
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zagroŜeń i podatności. Zidentyfikowane zagroŜenia sugeruje się [16] 
sklasyfikować w następujących grupach: 

– strategiczne (wpływające na długoterminowe cele firmy), 

– operacyjne (wpływające na codzienne funkcjonowanie firmy), 

– finansowe (związane z bezpośrednimi działaniami finansowymi i kapitałem 
firmy),  

– informacyjne (wpływające na bezpieczeństwo firmowych zbiorów 
informacji), 

– zgodności (wpływające na utrzymywanie zgodności z obowiązującymi 
regulacjami prawnymi). 

MoŜna teŜ, jako kryterium klasyfikacji, przyjąć ich związek z konkretną 
firmą/organizacją. W takim przypadku zwykle wyróŜnia się: 

a) ZagroŜenia nie wymagające specyficznej wiedzy dziedzinowej (tj. związanej 
z konkretną firmą /organizacją), np.: 

– zagroŜenia katastrofami naturalnymi (poŜar, powódź, itp.), 

– zagroŜenia typu „zatrzymanie działalności” (BI – Business Interruption). 

b) ZagroŜenia wymagające specyficznej wiedzy dziedzinowej (tj. związanej  
z konkretną firmą /organizacją), np.: 

– utrata kluczowych pracowników, 

– utrata kluczowego klienta, 

– utrata reputacji, 

– awaria systemów IT. 

W przypadku identyfikacji zagroŜeń na potrzeby bezpieczeństwa 
teleinformatycznego6 moŜna przyjąć następującą klasyfikację zagroŜeń, jako 
podstawę do ich szczegółowej identyfikacji i opisania: 

1) Siły wyŜsze (klęski Ŝywiołowe, katastrofy finansowe, zmiany prawa, itd.) – 
moŜliwe skutki: zniszczenie informacji i zasobów fizycznych, utrata 
dostępności, obniŜenie poziomu ochrony.  

2) Działania nieuprawnione i przestępcze, w tym: 

a) zagroŜenia związane z kradzieŜami fizycznymi i zagubieniami sprzętu, 
oprogramowania  i dokumentów – moŜliwe skutki: głównie utrata 
dostępności i poufności informacji; 

                                                 
6 Metodyka identyfikacji zagroŜeń z wykorzystaniem analizy drzewa zagroŜeń została opisana w 

rozdz. 4 w [2]. 
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b) zagroŜenia związane z podsłuchami róŜnego typu (w tym wykorzystanie 
„klasycznych” technik szpiegowskich) sprzętu i oprogramowania – 
moŜliwe skutki: utrata poufności informacji; 

c) nieuprawnione działania personelu – moŜliwe skutki: utrata dostępności, 
integralności i poufności informacji, obniŜenie poziomu ochrony; 

d) nieuprawnione działania osób postronnych – moŜliwe skutki: utrata 
dostępności, integralności i poufności informacji, obniŜenie poziomu 
ochrony. 

3) Błędy personelu obsługującego system komputerowy – moŜliwe skutki: 
utrata dostępności, integralności i poufności informacji, obniŜenie poziomu 
ochrony. 

4) Skutki złej organizacji pracy, w tym zagroŜenia związane z błędami  
w ochronie fizycznej i technicznej – moŜliwość utraty dostępności, 
integralności i poufności. 

5) Awarie i uszkodzenia sprzętu oraz wady oprogramowania – moŜliwe 
skutki: głównie utrata dostępności informacji oraz  obniŜenie poziomu 
ochrony. 

W przypadku rozpoznawania zakresu (środowiska) analizy ryzyka na 
potrzeby bezpieczeństwa teleinformatycznego, istotna jest takŜe identyfikacja 
podatności jako podstawa przyszłych działań w zakresie minimalizacji ryzyka. 
Podatności  mogą być związane z: 

1) Systemem teleinformatycznym: 

a) elementami sprzętowymi: 

– składającymi się na system komputerowy, 

– zapewniającymi komunikację pomiędzy systemami i sieciami (tzw. 
urządzenia sieciowe); 

b) elementami programowymi: 

– systemem operacyjnym, 

– oprogramowaniem uŜytkowym; 

c) ludźmi eksploatującymi system komputerowy: 

– operatorami, 

– administratorami; 

d) procedurami eksploatacji (w szczególności procedurami dostępu do systemu 
i do informacji przetwarzanej i przechowywanej w systemie). 

2) Systemem ochrony: 
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a) elementami ochrony fizycznej: 

– elementami mechanicznymi i budowlanymi, 

– ludźmi pełniącymi funkcje ochronne (straŜ przemysłowa, portierzy), 

– procedurami ochrony fizycznej; 

b) elementami skomputeryzowanego systemu ochrony technicznej: 
– elementami sprzętowymi, 

– elementami programowymi, 

– ludźmi eksploatującymi skomputeryzowany system ochrony 
technicznej: 

c) systemem nadzoru: 

– ludźmi pełniącymi funkcje nadzorcze, 

– procedurami nadzoru; 

d) elementami sprzętowo-programowymi wbudowanymi lub dodanymi do 
systemu informatycznego w celu zapewnienia naleŜytej ochrony 
informacji: zapory sieciowe, IPS, systemy uwierzytelniania i autoryzacji 
w systemach dostępu logicznego, oprogramowanie antywirusowe, 
oprogramowanie i urządzenia kryptograficzne itp. 

3) Otoczeniem (środowiskiem eksploatacji) systemu informatycznego  
i związanego z nim systemu ochrony: 

– systemami zasilania w energię elektryczną, 

– systemami klimatyzacji, 

– budynkami i pomieszczeniami. 

Przedstawione klasyfikacje uszczegółowiają i pokazują zakres objęty 
nadzorem i działaniami osób odpowiedzialnych w firmie za bezpieczeństwo 
teleinformatyczne. Pokazują takŜe, jakie elementy powinny zostać uwzględnione 
w przypadku analizy ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa teleinformatycznego. 
Zwykle źródłem informacji na temat zagroŜeń i wywoływanych przez nie szkód, 
jest analiza szkód własnych i znanych na rynku. MoŜna ją wykonać przez 
przegląd i syntezę własnych (firmowych) baz danych i raportów na temat szkód, 
a takŜe przegląd dostępnych archiwów firmy oraz np. materiałów prasowych 
pod kątem określonych zdarzeń u konkurentów. Dobrym źródłem informacji są 
teŜ analizy szkód prowadzone przez ubezpieczyciela. Inne wskazówki 
metodyczne związane z opisem środowiska analizy ryzyka (w tym procesów 
kluczowych i krytycznych) są zawarte np. w rozdz.4 w [2].  

3.1.2. Identyfikacja wymagań na poziom ochrony 
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Określenie poŜądanego poziomu ochrony jest konieczne w procesie 
analizy ryzyka do: 

– ustalenia wymaganych środków ochronnych (zabezpieczeń), 

– podjęcia decyzji o akceptacji ryzyka szczątkowego. 

Wymagany poziom ochrony powinien być określony w „Polityce 
bezpieczeństwa teleinformatycznego” (o ile taki dokument istnieje) i odnosić się 
do kluczowych procesów biznesowych i związanych z nimi zasobów 
informacyjnych. PoŜądane poziomy ochrony określają zwykle członkowie 
zarządu firmy, wspomagani przez właścicieli zasobów. 

Przesłanki do określenia poziomu ochrony zasobów informacyjnych firmy 
przetwarzanych, przesyłanych i przechowywanych w systemach 
teleinformatycznych to: 

1. Potencjalne skutki błędów w ochronie informacji i dostępności usług 
świadczonych przez systemy teleinformatyczne. W tym przypadku 
wymagane poziomy moŜna określić wstępnie na przykład według 
następującej skali: 

– bardzo wysoki – gdy błędy w ochronie informacji dla konkretnych 
systemów teleinformatycznych prowadzą do całkowitego załamania 
działalności biznesowej firmy lub wywierają szerokie niekorzystne skutki 
społeczne lub gospodarcze; 

– wysoki – gdy błędy w ochronie informacji dla konkretnych systemów 
teleinformatycznych naruszają zdolność do działania centralnych organów 
firmy, a szkody z tego wynikłe dotyczą samej firmy i podmiotów trzecich; 

– średni – gdy błędy w ochronie informacji dla konkretnych systemów 
teleinformatycznych szkodzą tylko firmie; 

– niski – gdy błędy w ochronie informacji dla konkretnych systemów 
teleinformatycznych przynoszą firmie tylko niewielkie szkody. 

2. Cele, które kierownictwo firmy chce się osiągnąć dzięki wdroŜonym 
środkom ochronnym i  systemowi zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
na przykład:  

– zapewnienie dobrej marki firmy na rynku; 

– zabezpieczenie ciągłości pracy w firmie/organizacji; 

– zapewnienie realizacji przepisów prawnych np. o ochronie tajemnicy 
państwowej lub danych osobowych; 

– zagwarantowanie niezawodności procesów handlowych w aspekcie 
terminowości (dostępność informacji), dokładności (integralność 
informacji) jak i ich poufności. 
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W przypadku zasobów informacyjnych, poŜądane poziomy ochrony 

powinny być przyporządkowane do kaŜdego z podstawowych atrybutów 
bezpieczeństwa informacji: tajności, integralności i dostępności, co ilustruje 
tabela 1. 

 

Tab. 1. Określanie poziomu ochrony. 

Nr Nazwa i 
rodzaj zasobu 

Atrybuty        
informacji 

Poziom 
ochrony 

Uzasadnienie 

 Dane osobowe 
klientów 

Tajność 

 
 
 

Integralność 

 

 

Dostępność 

Wysoki 

 
 
 

Średni 

 

 

Średni 

Dane osobowe zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
prawnymi podlegają ścisłej 
ochronie. 

Błędy zostają szybko 
rozpoznawane i mogą być łatwo 
korygowane 

Niedostępność danych 
komputerowych do 72 godzin 
moŜe być łatwo zastąpiona 
papierową bazą dokumentacyjną 

2 Dane 
administracyjne 
własne  

Tajność 

 

Integralność 

 

Dostępność 

Średni 

 

Średni 

 

Średni 

Przetwarzane są dane które mają 
co najwyŜej klauzulę tajności „do 
uŜytku wewnętrznego” 

Szkody wynikłe z zafałszowania 
danych nie przekraczają zwykle 
50 000 zł 

Przez okres do jednego tygodnia 
jest moŜliwa praca na 
dokumentach papierowych 

... .... .... .... .... 

 

Wśród miar poŜądanego poziomu ochrony moŜna wyróŜnić: 

1. Miary sformalizowane, podane w normach, np. poziomy uzasadnionego 
zaufania EAL w normie PN-ISO/IEC-15408:3. 
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2. Miary nieformalne , wynikające z konkretnych uwarunkowań działalności 
firmy, związane na przykład z wymagam poziomem dostępności usług 
systemów teleinformatycznych. Przykładem takiej miary mogą być: 

– maksymalne, dopuszczalne czasy zatrzymania kluczowych procesów 
biznesowych; 

– klasa tajności przetwarzanej informacji; 

– sformułowania typu: „zapewnić zgodność działania systemów 
teleinformatycznych z wymaganiami ustawy „o ochronie danych 
osobowych” i rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. „w 
sprawie...” (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)” 

Miary takie są często zawarte w sformułowaniach umów, np.: „...wykonać 
system zabezpieczeń gwarantujący dostępność usług, świadczonych przez firmę 
w Internecie, na poziomie 99,999%”. 

3.2. Oszacowanie ryzyka 

Oszacowanie ryzyka polega na określeniu moŜliwości realizacji zagroŜeń 
(do tego potrzebna jest m.in. znajomość podatności) oraz potencjalnych strat. 
Oszacowanie takie jest wykonane w sposób jakościowy lub ilościowy, 
uwzględniający dwa podstawowe parametry: moŜliwość lub 
prawdopodobieństwo realizacji zagroŜenia oraz skutki finansowe tego zdarzenia. 
Najczęściej wyniki oszacowania ryzyka przybierają formę wykresu lub tabeli7. 
Zaletą takiej formy przedstawienia wyników analizy ryzyka jest obrazowe 
pokazanie wzajemnego usytuowania róŜnych ryzyk oraz ich istotności, co 
stanowi podstawę do podejmowania decyzji odnośnie postępowania z ryzykiem. 
Na rysunku 2 jest pokazana przykładowa, podstawowa, czteropolowa matryca 
ryzyka wraz z interpretacją poszczególnych pól. W praktyce (por. rys.3) pola 
zwykle nie będą równe; poza tym, gdy oszacowania mają być bardziej 
precyzyjne, stosowane są matryce o większej ilości pól, np. szesnastopolowe. 

Mapy ryzyka mogą być pomocne [18] nie tylko w trafnej identyfikacja 
ryzyka, ale umoŜliwiają takŜe  odpowiednie określenie profilu ryzyka i właściwe 
dostosowanie mechanizmów zarządzania tym ryzykiem. W procesie 
konstruowania mapy ryzyka poszczególne kategorie ryzyka operacyjnego 
przyporządkowuje się pionom operacyjnym, funkcjom organizacyjnym  
i procesom. Mapa ryzyka umoŜliwia poza tym ujawnienie podatności oraz 
nadanie priorytetu dalszym działaniom zarządczym8.  

                                                 
7 UŜywane są róŜne nazwy: mapa ryzyka, matryca ryzyka, model ryzyka, profil ryzyka. 
8 Zmiany administracyjno-organizacyjne i technologiczne oraz wprowadzanie nowych produktów 

i usług powinny być uwzględniane w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym, przed ich 
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 Analizy wykonywane podczas identyfikacji zagroŜeń pozwalają zwykle na 
dobre opisanie ryzyka. Takie opisanie wykonuje się przez podanie 
następujących, podstawowych parametrów ryzyka (por. takŜe definicję 4): 

– maksymalnego skutku pienięŜnego realizacji zagroŜenia (dalej oznaczanego 
jako PML9), 

– prawdopodobieństwa realizacji zagroŜenia; 

oraz zwykle dwóch parametrów dodatkowych: 

– okoliczności, w jakich moŜe dojść do realizacji zagroŜenia, 

– potencjału zagroŜenia (do oddziaływania szerszego niŜ w bezpośredniej 
lokalizacji zdarzenia oraz dłuŜszego niŜ bezpośrednio po zdarzeniu). 

Przyjmowana w praktyce dokładność oszacowań, to rząd wielkości – błąd 
10%-20% jest uwaŜany zwykle za dobry wynik. Przy analizie kombinacji 
zdarzeń dających róŜne wielkości PML, przyjmuje się najczęściej „czarny 
scenariusz”, tj. wielkości praktycznie najbardziej niekorzystne dla firmy10.  

3.2.1. Oszacowanie ryzyka – przegląd metod 

 W oszacowaniach ryzyka wybór sprowadza się do dwóch metod: 

1. Metody ilościowej analizy ryzyka (por. np. [1], [3]), gdzie operuje się miarą 
zdarzenia losowego – prawdopodobieństwem wyraŜonym liczbą z przedziału 
[0,1].  

2. Metody jakościowej analizy ryzyka (por. np. [1], [4]), gdzie operuje się 
opisowymi, arbitralnie dobieranymi miarami wyraŜającymi moŜliwość 
zajścia zdarzenia losowego.  
Wariantem analizy jakościowej jest dość często stosowane w analizie ryzyka 
oszacowanie częstościowe, gdzie podaje się moŜliwą liczbę badanych 
zdarzeń w pewnym okresie czasu (np. roku). 

Przykład 1 

Przyjmijmy następujące oceny:  

                                                                                                                         
formalnym zatwierdzeniem i wprowadzeniem, zaś ryzyko operacyjne, które moŜe być z nimi 
związane, powinno podlegać odpowiednim procedurom oceny. 

9 Possible Maximum Loss, czyli Maksymalna MoŜliwa Strata, wskaźnik stosowany zwykle w 
przypadku katastrof (poŜar, powódź, trzęsienie ziemi itd.), oraz zdarzeń typu BI.  

10 Istotna jest umiejętność oceny, który „czarny scenariusz” jest jeszcze realny, a który juŜ nie. 
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– moŜliwość całkowitego spalenia serwerowni (zagroŜenie) wynosi raz na 
1000 lat (tj. 1:1000), a poniesione w takim przypadku całkowite straty11 
wynoszą 20 mln. PLN. 

– moŜliwość kradzieŜy słuŜbowego samochodu (zagroŜenie) o wartości 200 
tys. PLN wynosi raz na 10 lat (tj. 1:10).  

W obu przypadkach wartości ryzyka będą identyczne: 

Ryzyko(serwerownia) = 20 000 000× 1/1000 = 20 000 

Ryzyko(samochód) = 200 000×1/10 = 20 000 
 

 

Na tym przykładzie widać wyraźnie, Ŝe „ryzyko” i „zagroŜenie” (lub, 
precyzyjniej, moŜliwość realizacji zagroŜenia) to nie to samo. Niestety, w wielu 

                                                 
11 Odrębnym zagadnieniem jest liczenie strat, które w tym przypadku muszą uwzględniać nie tylko 

wartość fakturową spalonego wyposaŜenia, ale takŜe np. koszty odtworzenia działania systemów 
teleinformatycznych (w tym koszty utraty informacji). 
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Niskie szkody w przypadku 
realizacji zagroŜenia i niska 
moŜliwość jego realizacji 

(niskie ryzyko) 

Wysokie szkody w przypadku 
realizacji zagroŜenia i niska 
moŜliwość jego realizacji 

(średnie ryzyko) 
 

Niskie szkody w przypadku 
realizacji zagroŜenia i wysoka 
moŜliwość jego realizacji 

(średnie ryzyko) 
 

Wysokie szkody w przypadku 
realizacji zagroŜenia i wysoka 
moŜliwość jego realizacji 

(wysokie ryzyko) 
 

Niska    Średnia   Wysoka 
moŜliwość realizacji zagroŜenia 

Rys. 2. Mapa ryzyka – przykład. 



K. Liderman 

Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 23/2006 58

przypadkach analizy ryzyka moŜna spotkać się z zamiennym stosowaniem 
terminów „ryzyko” i „moŜliwość realizacji zagroŜenia”, co często moŜe 
prowadzić (i prowadzi!) do nieporozumień i błędów w oszacowaniach. 

Warto w tym miejscu zastanowić się takŜe nad róŜnicami przy podejściu 
ilościowym, gdzie operuje się miarą zdarzenia losowego – 
prawdopodobieństwem wyraŜonym liczbą z przedziału [0,1], a zastosowanym  
w przykładzie 1 podejściem częstościowym, nazywanym takŜe często 
„prawdopodobieństwem”. 

Metoda ilościowa oznacza, Ŝe prawdopodobieństwo interesującego 
zdarzenia wyliczane jest na podstawie danych statystycznych, tzn. obserwuje się 
dany obiekt (np. samochód) przez zadany okres czasu (np. 10 lat) i w tym czasie 
odnotowuje się zajścia określonego zdarzenia (np. prób kradzieŜy) licząc 
zarówno próby nieudane jak i udane. Prawdopodobieństwo 0,1 w takim 
przypadku moŜe oznaczać, Ŝe w ciągu 10 lat miało miejsce 100 prób kradzieŜy, 
z których tylko 10 zakończyło się powodzeniem.  

W przypadku podejścia częstościowego wiemy tylko tyle, Ŝe powiodła się 
jedna próba kradzieŜy w ciągu 10 lat. Widać wyraźnie, Ŝe róŜna jest uŜyteczność 
„informacyjna” obu podejść – w drugim przypadku nie ma Ŝadnych przesłanek 
pozwalających wnioskować np. o sile systemu ochrony samochodu przed 
kradzieŜą ani o ilości obserwowanych zdarzeń w zadanym przedziale czasu. 
UŜywane tutaj „prawdopodobieństwo” jest odwrotnością liczby lat 
oddzielających jedno zdarzenie od drugiego. W praktyce zdarzeniom mającym 
miejsce więcej niŜ raz w roku przypisuje się „prawdopodobieństwo” równe „1”, 
a wartość PML ustala na poziomie sumy strat z całego roku. 

Fakt, Ŝe oszacowanie częstościowe jest często stosowane wynika głównie 
z braku danych empirycznych zbieranych w sposób wcześniej wzmiankowany. 
To, co jest zwykle dostępne, to zapisy (w aktach, dziennikach eksploatacji, 
prasie itp.), Ŝe pewne wydarzenie  miało miejsce. Poza tym,  
z biznesowego punktu widzenia, istotny jest określony skutek a nie przyczyny – 
nie musimy się zajmować tym, czy przyczyną np. poŜaru było podpalenie, 
zaprószenie ognia czy zwarcie w instalacji elektrycznej. 

W tym kontekście ryzyko moŜna interpretować tak – jest to liczba 
wyraŜająca maksymalny skutek (szkody) rozłoŜony na liczbę lat związaną  
z częstością realizacji danego zagroŜenia. Jest to zatem wskaźnik amortyzacji 
całej spodziewanej szkody na wszystkie lata pomiędzy jednym takim 
wydarzeniem a kolejnym. 

W praktyce najczęściej występują oszacowania jakościowe ryzyka, tj. bez 
operowania precyzyjnymi, liczbowymi prawdopodobieństwami zajścia 
badanych zdarzeń. Zalecenie [12] zawiera ogólnie uznawany zarys metodyki 
oszacowania jakościowego ryzyka. W stosowanych metodach postępowania 
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korzysta się z predefiniowanych zakresów wartości róŜnych parametrów procesu 
szacowania ryzyka jak równieŜ z miar opisowych (np. moŜliwość realizacji 
zagroŜenia opisuje się jako „niską”, „ średnią”, lub „wysoką”). Do uzyskania 
konkretnych wartości stosuje się najczęściej metody ankietowe, tzn. właściciele 
informacji i inne osoby, których wiedza moŜe być przydatna w procesie analizy 
ryzyka wypełniają odpowiednio przygotowane kwestionariusze.  

Metodyka zgodna z zaleceniem [12] jest w duŜym stopniu oparta na 
subiektywnych miarach i ocenach. Subiektywne są: 

– wartości opisowe poziomów róŜnego typu; 

– przyjęte zakresy wartości miar liczbowych; 

– przyjęte przedziały wartości miar odpowiadających poszczególnym 
poziomom. 

– przyporządkowania konkretnych miar zagroŜeniom, podatnościom, skutkom 
itp. Przyporządkowanie takie jest wykonywane przez wybrany personel 
firmy podczas badań ankietowych. Analityk moŜe narzucić konkretne miary 
opisowe oraz zakresy przedziałów, ale w końcu i tak musi zaakceptować to, 
co podadzą mu pracownicy firmy.  

Nie istnieją Ŝadne unormowania czy standardy traktujące o tym, jak 
ustalać ww. wartości. Skutkiem moŜe być niepowtarzalność wyników procesu 
analizy ryzyka dla potrzeb bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie 
wygenerowanych konkretnych ocen i oszacowań. Niestety, przy braku danych 
statystycznych do oszacowania rozkładu prawdopodobieństwa zagroŜeń dla 
potrzeb ilościowej analizy ryzyka oraz braku danych od ekspertów (których 
opinie teŜ są w duŜej mierze subiektywne), oszacowania jakościowe ryzyka 
pozostają jedynym praktycznym sposobem przeprowadzenia tego etapu procesu 
budowania systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

3.3. Ocena ryzyka  

Na etapie oceny ryzyka (ang. risk evaluation) określa się istotność (w 
sensie waŜności dla działalności biznesowej firmy) ryzyk i, w konsekwencji, kto 
podejmuje decyzje w zakresie reakcji na ryzyko (Zarząd, dyrektor Departamentu 
lub Oddziału regionalnego, kierownicy zespołów operacyjnych?). 
Poszczególnym ryzykom nadaje się równieŜ priorytety na skali waŜności  
i pilności.  
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3.4. Reakcja na ryzyko  

W literaturze (m.in. Risk Management Standard, AIRMIC) podaje się 
zwykle następujące moŜliwe reakcje na ryzyko (ang. risk treatment): 

– unikanie ryzyka, 

– kontrolowanie ryzyka, 

– transfer ryzyka,  

– retencję (zatrzymanie) ryzyka. 

Wymieniona kolejność jest umotywowana pogarszającym się 
wskaźnikiem nakładów czasu, wysiłku i kosztów do uzyskanych efektów 
kolejnych rozwiązań. Unikanie ryzyka12 pozwala na pełne uwolnienie własnych 
zasobów bądź procesów od tego ryzyka. 

JeŜeli moŜliwości unikania ryzyka zostały wyczerpane, naleŜy podjąć 
próbę kontrolowania ryzyka poprzez: 

– prewencję, czyli oddziaływanie poprzez kontrolowanie podatności na 
moŜliwość realizacji zagroŜenia; 

– minimalizowanie (redukcję) strat, czyli oddziaływanie na skutek realizacji 
zagroŜenia, mające na celu zmniejszanie wielkości strat w przypadku 
wykorzystania podatności przez zagroŜenie – działania minimalizujące 
powinny być opisane w planach odtwarzania ciągłości działania (firmy, 
systemu teleinformatycznego, itp.). Oddziaływanie to zwykle sprowadza się 
do realizacji odpowiednich procedur szybkiego przywracania poprawnego 
działania systemów teleinformatycznych. 

Wobec ryzyk leŜących bliŜej lewego górnego rogu mapy ryzyka (niskie 
prawdopodobieństwo zdarzenia lecz katastrofalny skutek – por. rys.2) działania 
będą najskuteczniejsze i najwydajniejsze w zakresie zmniejszanie PML – 
zwykle znacznie łatwiej będzie zmniejszyć PML o 1/3 (np. z 3 mln do 2 mln 
PLN) niŜ prawdopodobieństwo realizacji zagroŜenia zmniejszyć np. z 3% do 
2%. Powodowane jest to m.in. tym, Ŝe są to najczęściej tzw. zdarzenia 
(zagroŜenia) rzadkie, często związane z czynnikami naturalnymi (trzęsienie 
ziemi, powódź, huragan), na które zwykle nie mamy wpływu.  

Z kolei ryzyka leŜące blisko prawego dolnego rogu (częste, lecz mało 
dotkliwe zdarzenia) wymagają zwykle działań zmniejszających 
prawdopodobieństwo realizacji zagroŜenia (oddziaływania na przyczyny), gdyŜ 

                                                 
12 Na przykład odcięcie pracownikom dostępu do Internetu pozwala na uniknięcie ryzyka m.in. 

dostępu do agresywnych stron WWW lub ataku zdalnego. Podobnie, przejście na system typu 
Unix pozwala na uniknięcie ataku kodów i programów złośliwych utworzonych dla systemów 
Windows. 
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próba zmniejszenia kaŜdej jednostkowej szkody z np. 1000 PLN do 700 PLN 
będzie mało skuteczna i jednocześnie bardzo kosztowna. Przykładem (próby 
zmniejszenia jednostkowej szkody zamiast prewencji) moŜe być rezygnacja ze 
stosowania oprogramowania antywirusowego na rzecz procedur naprawczych po 
wykonanym ataku kodu lub programu złośliwego. 

Gdy zostały wyczerpane moŜliwości kontrolowania ryzyka przez firmę,  
i jeśli tzw. ryzyka „rezydentne” (według Risk Management Standard, ang. 
residual risks,) czyli poziom ryzyka, które pozostało po zastosowaniu wcześniej 
wspomnianych technik je minimalizujących, jest nadal zbyt wysoki, naleŜy 
rozwaŜyć przekazanie tych ryzyk lub ich części, czyli ich transfer. 

Podstawową zasadą transferu jest dokonywanie go na podmiot, który 
potrafi ryzykiem zarządzać lepiej niŜ podmiot, który chce się ryzyka pozbyć. Do 
form przekazywania ryzyk na zewnątrz, naleŜy: 

– outsourcing tych funkcji firmy, które są obarczone ryzykiem 
niewspółmiernie wysokim do wartości dodanej przez te funkcje. 
Przykładowo, moŜe to być oddanie w outsourcing utrzymywania firmowych 
stron WWW lub utworzenie Centrum Zapasowego dla firmowego ośrodka 
komputerowego na zasadzie kolokacji lub hostingu; 

– pozostawienie funkcji (procesów, majątku trwałego) w firmie,  
a wyprowadzenie samego ryzyka poza firmę – często odbywa się to przez 
współuczestniczenie partnera zewnętrznego w ryzyku13;  

– ubezpieczenie ryzyka. 

Elementem wspólnym wszystkich form transferu ryzyka jest to, iŜ jest on 
odpłatny – wymaga poniesienia kosztu i finansowania tego rozwiązania przez 
firmę. Dlatego najpierw próbuje się kontrolować i minimalizować ryzyka (gdyŜ 
sam proces minimalizowania, jego koszty i skuteczność pozostają pod całkowitą 
kontrolą firmy), a dopiero potem odpłatnie transferować zminimalizowane 
ryzyka (a więc tańsze w transferze, bo „bezpieczniejsze”). 

Transfer ryzyka pozbawia firmę w duŜym stopniu kontroli nad nim – na 
ryzyko wystawiona jest firma, ale kto inny nim zarządza. Podstawowe pytanie, 
na które naleŜy w takim przypadku znaleźć odpowiedź to: na ile partner, który 
odpłatnie przejmuje ryzyko dotyczące naszej firmy potrafi je kontrolować  
i skutecznie zareagować w przypadku jego realizacji? 

Ostatnią formą reagowania na ryzyko jest jego retencja (zatrzymanie).  
W przypadku retencji wymagane jest opracowanie planów odtwarzania 
(powrotu, według PN-IEC 62198 [15]). 

                                                 
13 Np. partycypacja finansowa firmy ochrony w szkodach kradzieŜowych, obowiązek 

kontrolowania i finansowania ryzyka awarii sprzętu komputerowego przez producenta lub 
serwisanta, itp. 
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3.5. Akceptacja ryzyka szczątkowego 

Podstawowym zadaniem dla procesu akceptacji ryzyka szczątkowego jest 
ustalenie wartości progowych dla PML oraz wartości progowych dla częstości 
(prawdopodobieństw, moŜliwości). Dwa najpopularniejsze podejścia to: 

– tolerancja14 na ryzyko, 

– wartości progowe. 
W przypadku pierwszym naleŜy określić, jakie maksymalne straty  

w ciągu roku firma moŜe ponieść, aby jeszcze zachować zdolność operacyjną  
i konkurencyjną. Dysponując wartością maksymalnych rocznych strat moŜna na 
mapie ryzyka narysować krzywą obrazująca próg tolerancji firmy na ryzyko – 
ryzyka ponad krzywą nie są tolerowane, pod krzywą są akceptowane. Na 
przykład, firma zdolna samofinansować roczne straty rzędu 100 tys. PLN:  

– dla zdarzeń „raz na 4 lata” (0,25) będzie miała tolerancję rzędu 400 000 PLN,  

– dla zdarzeń „raz na 10 lat” (0,1) tolerancja wynosi 1 000 000 PLN, itd. 

W drugim przypadku, szczególnie gdy oszacowania mają być bardziej 
precyzyjne niŜ „akceptowalne” i „nie akceptowalne”, oraz przewiduje się 
stosowanie miar opisowych typu: „małe”, „średnie”, „duŜe”, „prawdopodobne”, 
„mało prawdopodobne” itp., naleŜy zdefiniować tzw. wartości progowe dla:  

– PML  – określające, gdzie przebiega granica pomiędzy „małą” stratą  
a „średnią”, „ średnią” a „duŜą” itd. W zastosowaniach praktycznych 
wykorzystuje się najczęściej zbiór parametrów i wskaźników finansowych 
firmy – często wykorzystuje się odniesienia do przychodów rocznych firmy 
oraz do jej rocznych zysków; 

– moŜliwości (potocznego „prawdopodobieństwa” lub częstości) – dających 
podstawy do podjęcia (lub nie) określonych działań przez firmę. Progi te 
mogą zostać określone „zdroworozsądkowo” lub bardziej formalnie,  
z wykorzystaniem mediany15 oraz górnego i dolnego kwartyla z wartości 
prawdopodobieństwa wszystkich analizowanych ryzyk. 

Na rysunku 3 pokazana jest mapa ryzyka z naniesioną krzywą tolerancji 
ryzyka oraz dwiema prostymi:  

– pionową, pokazującą granicę pomiędzy częstościami niekorzystnych zdarzeń 
powyŜej których  muszą być podjęte konkretne działania; 

– poziomą, która oznacza przyjęty górny poziom akceptacji szkód. 

                                                 
14 W Ŝargonie menedŜerów ryzyka nazywana często „apetytem”. 
15 W przypadku wykorzystania mediany jako wartości progowej naleŜy posortować ryzyka według 

prawdopodobieństwa i wybrać, jako wartość progową, ryzyko środkowe. 
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Zaznaczone na tym rysunku (w postaci trójkątów) przykładowe ryzyka 
oznaczają: 

1. W odniesieniu do krzywej tolerancji: ryzyka nie akceptowalne (czarne) oraz 
ryzyka akceptowalne (białe i szare); 

2. W odniesieniu do progów:   

– prawy górny obszar – ryzyka, których naleŜy unikać, 

– lewy górny obszar – ryzyka, które naleŜy w pierwszej kolejności 
redukować (zmniejszać szkody powstałe w razie realizacji), 

– prawy dolny obszar – ryzyka, dla których naleŜy obniŜać częstość 
wywołujących je zdarzeń, 

– lewy dolny obszar – ryzyka akceptowalne. 
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Warto równieŜ zauwaŜyć, Ŝe ze względów praktycznych skala szkód jest skalą 
logarytmiczną, a skala częstości realizacji zagroŜenia (zdarzeń typu „raz na 4 
lata”, tj. 0,25 czyli 25%), jest wyskalowana zwykle w procentach. 
 

3.5.1. Ryzyko akceptowalne i koszty postępowania z ryzykiem 

W ramach wypracowywania podstaw do decyzji o akceptacji ryzyka 
szczątkowego, powinno się takŜe określić ryzyko oceny i ryzyko detekcji 
związane z identyfikacją strat, zagroŜeń i podatności oraz skutecznością 
działania zastosowanych środków ochronnych, gdzie: 

Linia, poza którą (na prawo) 
znajdują się zdarzenia których 
moŜliwość realizacji przekracza 
przyjęty „próg tolerancji”. 

Linia, powyŜej której szkody 
przekraczają ustalony „próg tolerancji” 
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Rys.3. Mapa ryzyka z naniesionymi ryzykami, krzywą tolerancji ryzyka oraz wartościami 
progowymi dla częstości zdarzeń oraz wartości szkód. 
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– ryzyko oceny – dotyczy ryzyka błędnych lub niepełnych działań mających na 
celu identyfikację strat, zagroŜeń i podatności, co powoduje, Ŝe straty, 
zagroŜenia i podatności zostaną źle ocenione; 

– ryzyko detekcji – dotyczy ryzyka niewykrycia prób realizacji zagroŜeń  
i braku skuteczności przeciwstawienia się zagroŜeniom przez zastosowane 
środki ochronne (np. systemy IPS nie wykryją prób ataków wykonywanych 
przez najnowsze exploity, oprogramowanie antywirusowe nie wykryje 
najnowszego kodu złośliwego itp.); 

Przedstawiona na rys.4 czynność „Akceptacja ryzyka szczątkowego” 
oznacza decyzję, podejmowaną przez kierownictwo firmy dla której analiza 
ryzyka była wykonywana, na podstawie ustanowionych dla firmy (i zapisanych 
np. w polityce bezpieczeństwa), opisanych wcześniej: 

– kryteriów akceptowania ryzyka 

– akceptowalnych poziomów ryzyka.  

KaŜda forma reagowania na ryzyko, włącznie z jego unikaniem, ma swoją 
cenę i łączy się z poniesieniem kosztów. Dlatego kaŜda z nich wymaga 
świadomego finansowania ryzyka, tzn. zabezpieczenia środków na jego 
unikanie, kontrolowanie, transfer lub retencję. Zwykle na koszty te składają się 
[9]: 

– dodatkowe koszty operacyjne (zmniejszenie wydajności bądź zaprowadzenie 
dodatkowych czynności lub procedur, których wykonanie wymaga nakładów 
pracy), 

– utracone korzyści (udzielone rabaty, kompromisy rynkowe itp.), 

– szkody pokryte z własnego funduszu (nieubezpieczone bądź stanowiące 
udział własny), 

– róŜnica pomiędzy zapłaconymi składkami a odszkodowaniami otrzymanymi 
od ubezpieczyciela, 

– koszt kontroli ryzyk (inwestycje w redukcję lub prewencję ryzyka, zmiany 
procedur, koszt pracy itp.), 

– koszt administrowania ryzykiem. 
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Rys. 4. Reakcja na ryzyko – kontrolowanie. 
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Istotnym elementem w zarządzaniu ryzykiem jest zatem decyzja (zwykle 
Zarządu firmy) odnośnie wskaźnika nakładów na postępowanie z ryzykiem. 
Przyjęcie wskaźnika 1:5 oznacza, Ŝe akceptowane są tylko takie sposoby 
reagowania na ryzyko których koszt nie przekracza 1/5 wartości ryzyka 
wyraŜonej w PLN/rok. Wielkość tego wskaźnika charakteryzuje podejście 
zarządu firmy do ryzyka – moŜe ono być agresywne (mniejsza wartość 
wskaźnika, mniejsze nakłady na postępowanie z ryzykiem) lub zachowawcze 
(większa wartość wskaźnika, większe nakłady na postępowanie z ryzykiem). 

 

Standardy zarządzania ryzykiem, takie jak brytyjski Risk Management 
Standard [16], australijski ASNZ 4630 czy amerykański COSO ERM 
Framework, nie definiują finansowania ryzyka jako konkretnego, odrębnego 
etapu czy elementu całego procesu zarządzania ryzykiem. NaleŜy mieć jednak 
na uwadze, Ŝe zarządzanie ryzykiem byłoby niekompletne bez rozwaŜenia 
źródeł i sposobów jego finansowania. W procesie finansowania ryzyka powinny 
zostać zrealizowane dwa zasadnicze zadania: 

– zidentyfikowania potrzeb firmy w zakresie optymalnego kosztu ryzyka i jego 
finansowania, 

– zidentyfikowania źródła (źródeł) finansowania ryzyka i wybrania 
optymalnego. 

 

Świadome i skuteczne finansowanie ryzyka wymaga dobrego stanu 
wiedzy na temat „portfela” ryzyk przedsiębiorstwa, w tym znajomości statystyki 
ryzyk juŜ kiedyś zaistniałych oraz znajomości stanu i skuteczności działań 
wówczas podjętych w celu kontrolowania ryzyka. Firma musi mieć jasno 
sprecyzowany obszar w kontekście kaŜdego ryzyka, którego sama nie potrafi 
skutecznie kontrolować ani przekazać swoim kontrahentom biznesowym, czyli 
musi dysponować wiedzą na temat tzw. ryzyka szczątkowego i zakresu jego 
akceptacji. 

 

Przykład 2 

JeŜeli Zarząd firmy przyjmuje do wykonania jedynie takie sposoby 
postępowania z ryzykiem, których koszt nie przekracza wskaźnika 1:4, to dla 
zidentyfikowanych ryzyk moŜna wykonać tabelę obrazującą łączne nakłady na 
postępowanie z ryzykiem, które są akceptowalne przez Zarząd firmy. Przykład 
takiej tabeli: 
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Tab. 2. Szacowanie nakładów na postępowanie z ryzykiem 

ZAGROśENIE PML 

[PLN] 

CZĘSTOŚĆ 

[1/ILOŚĆ LAT] 

CZĘSTOŚĆ 

[%] 

RYZYKO 

[PLN/ROK] 

NAKŁADY 

(WSKAŹNIK 
1:4) 

[PLN/ROK] 

KradzieŜ bazy 
danych projektów 

10 000 000 1/8 12,5 1 250 000 312 500 

Długotrwałe 
uszkodzenie łączy  

4 000 000 1/10 10 400 000 100 000 

Spalenie 
serwerowni 

2 400 000 1/20 5 120 000 30 000 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SUMA:      

 

  

         

 

 

 

 

 

3.6. Administrowanie ryzykiem 

Do administrowania ryzykiem naleŜy: 

– raportowanie i powiadamianie o stanie ryzyk; 

– opracowanie metody zarządzania ryzykiem 

– opracowanie planu odtwarzania (ang. disaster recovery plan), 

– monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem. 

Maksymalna suma rocznych strat 
które firma poniesie, jeŜeli zrealizuje 
się „czarny scenariusz”, tzn. w ciągu 
roku zrealizują się wszystkie 
zagroŜenia i nie będzie 
zastosowanych Ŝadnych środków 
łagodzących ryzyko. 

Oczekiwana suma rocznych 
strat przy braku środków 
łagodzących ryzyko. 

Suma rocznych nakładów na 
postępowanie z ryzykiem, tzn. ile 
kosztuje „bezpieczeństwo” ☺. 
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KaŜde ryzyko ma właściciela – to podstawowa zasada zarządzania  
i administrowania ryzykiem [9]. Właściciel ryzyka powinien mieć wystarczające 
uprawnienia aby: 

– podejmować decyzje, w jaki sposób będzie się reagować na ryzyko; 

– rozporządzać budŜetem, z którego będzie moŜliwe sfinansowanie działań 
dotyczących kontroli lub transferu ryzyka; 

– być uprawnionym do zarządzenia ewentualnych zmian w funkcjonowaniu 
części (np. działu) firmy, związanej z kontrolowaniem ryzyka. 

Mapa ryzyka jednoznacznie wskazuje, kto z kierownictwa firmy powinien 
być właścicielem jakich ryzyk. W gestii Zarządu są ryzyka leŜące najbliŜej 
prawego górnego rogu. Im dalej ryzyko jest połoŜone w kierunku lewego 
dolnego rogu, tym „niŜej” w hierarchii zarządczej firmy moŜe mieć swojego 
właściciela.  

Monitorowanie ryzyk i działań je kontrolujących to waŜny element 
administrowania ryzykiem, który ma spełnić dwa zasadnicze zadania:.  

1. Śledzenia stanu ryzyk podlegających kontroli (tzn. redukcji lub prewencji), tj. 
weryfikowania, czy:  

– kontrola ryzyka jest skuteczna (czy ryzyka są na poŜądanym poziomie); 

– koszty kontroli ryzyka są zgodne z planem/załoŜeniami. 

2. Ostrzegania o nowych ryzykach. Ta funkcja monitorowania ryzyka polega na 
śledzeniu: 

– efektów zmian w otoczeniu firmy: rynkowych (w tym konkurencji), 
technologicznych, politycznych, socjalnych, prawnych,  

– efektów zmian wewnątrz firmy (organizacyjnych, technologicznych, 
prawnych). 

W monitorowaniu stanu i jakości i ryzyka wykorzystuje się koncepcję 
kluczowych wskaźników ryzyka  (ang. key risk indicators) w której zakłada się, 
Ŝe gdy samo ryzyko jest bezpośrednio niemierzalne, to wprowadza się pomiar 
czynników pośrednio określających ryzyko (jego prawdopodobieństwo i skutki), 
wyraŜony prostą wartością liczbową. Śledzenie zmian takich wskaźników daje 
pogląd na to, w jakim stopniu zmiana działalności biznesowej lub środowiska 
zewnętrznego wpływa na zmianę wartości określonego ryzyka.  

Monitorowanie powinno być wykorzystane do poprawiania szybkości  
i jakości decyzji z zakresu zarządzania firmą na wszystkich szczeblach 
zarządczych firmy oraz wyciąganiu wniosków z popełnianych w tym zakresie 
błędów. Raportowanie natomiast ma na celu dostarczenie  udziałowcom 
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podstaw do oceny Zarządu i kierownictwa firmy. ŚcieŜka raportowania jest 
zwykle następująca: 

– kaŜdy pracownik raportuje „kluczowe wskaźniki ryzyka” do właściwego 
„właściciela ryzyka”, który na ich podstawie podejmuje decyzje czy naleŜy 
zmienić sposób reagowania na to ryzyko (na tym poziomie raportowanie 
powinno być częste i regularne); 

– właściciele ryzyk o mniejszej istotności raportują swoje ryzyka do Zarządu, 
który ocenia i ewentualnie koryguje decyzje podjęte przez właścicieli takich 
ryzyk (na tym poziomie raportowanie moŜe być okresowe, np. co kwartał); 

– Zarząd w rocznym sprawozdaniu dla udziałowców umieszcza informacje  
o stanie ryzyk za które sam odpowiada16 (ryzyka o największej istotności),  
o sposobie i skutkach zarządzania nimi, a takŜe informuje o ryzykach  
o mniejszej istotności, o których wiadomo, Ŝe ich właściciele napotykają na 
trudności w ich skutecznym kontrolowaniu. 

Stosowanym zwykle „narzędziem” do monitorowania i raportowania 
ryzyk jest tzw. rejestr ryzyka. Zaleca się [15] zainicjowanie takiego rejestru na 
etapie identyfikacji ryzyka. Jest to zwykle baza danych, zawierająca wszystkie 
informacje odnoszące się do zidentyfikowanych ryzyk: wykaz i stan ryzyk, ich 
zmiany w czasie, przedsięwzięte sposoby postępowania z ryzykiem (w tym 
nazwiska osób odpowiedzialnych za takie postępowanie), koszty postępowania z 
ryzykiem, itp. Rejestr ryzyka moŜe teŜ spełniać funkcje prezentacji zdarzeń 
związanych z zarządzaniem ryzykiem (w tym terminów, np. harmonogramu 
budowy systemu zabezpieczeń), a takŜe słuŜyć do oceny jakościowej – 
porównania jak sobie radzą z podobnymi ryzykami róŜne oddziały tej samej 
firmy, oraz przyporządkowania ryzyk do konkretnych celów biznesowymi 
firmy. Zwykle do prowadzenia rejestru ryzyka uŜywa się specjalistycznego 
oprogramowania.  

RównieŜ inne elementy zarządzania ryzykiem mogą być (i najczęściej są) 
komputerowo wspomagane. Programy są zwykle projektowane tak, aby spełniać 
wymogi prawne, standardy, zalecenia i/lub dobre praktyki (narodowe lub 
międzynarodowe), np.: SOX, Basel II, COSO, ISO/IEC-17799, Turnbull, 
AS/NZS 4360 itp. Oprogramowanie jest sprzedawane w róŜnych wersjach, dla 
róŜnej ilości uŜytkowników – od wersji najprostszej dla jednego uŜytkownika aŜ 
po rozwiązania klient/serwer opartych na technologii ODBC lub rozwiązania 
sieciowe – dla wielu rozproszonych uŜytkowników z róŜnymi prawami dostępu. 
Przykłady takich programów [9] to: 

                                                 
16 Badania przeprowadzone wśród przedsiębiorstw brytyjskich wykazały, Ŝe Zarządy firm mogą sprawnie  

i skutecznie wypełniać obowiązki właściciela ryzyka w stosunku do co najwyŜej 6 ryzyk. ObciąŜenie 
Zarządów większą ilością ryzyk z duŜym prawdopodobieństwem spowoduje odłoŜenie tych ryzyk „na 
półkę” [9]. 
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– Enterprise Risk Assessor   (Methodware, Nowa Zelandia) 

– Risk Register    (Noweco, Nowa Zelandia) 

– J-Port    (Portiva, Kanada) 

– Securac    (Acertus, Kanada) 

– Know Risk    (CorProfit, Australia) 

– Risk Decisions    (Predict!, Wielka Brytania) 

– International Security Technology  (CORA, USA.) 

4. Zadania, czynności i zakresy kompetencji – organizacja procesu 
zarządzania ryzykiem 

Opisane w rozdz. 3.6 proste zalecenia w zakresie administrowania 
ryzykiem komplikują się w przypadku próby zastosowania ich w praktyce. 
Komplikacje te wynikają przede wszystkim z istniejących w firmie, konkretnych 
rozwiązań w zakresie struktury organizacyjnej (zdefiniowanej zwykle  
w dokumencie pod często spotykaną nazwą „Regulamin organizacyjny”),  
i związanych z tą strukturą: 

– zdefiniowaniem ról w firmie; 

– rozdziałem zakresów obowiązków i odpowiedzialności; 

– sposobem finansowania zadań (kto, jakimi finansami i na jaki cel dysponuje). 

Sprawy skomplikują się jeszcze bardziej, gdy uwzględni się, np. zgodnie  
z odpowiednimi regulacjami prawnymi, wszystkie osoby uwikłane w procesy 
zapewniania odpowiedniej ochrony przetwarzanej informacji. W przypadku 
tylko informacji niejawnych, zgodnie z ustawą  „O ochronie informacji 
niejawnych” i wydanym do tej ustawy rozporządzeniem „W sprawie 
podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformacyjnych”, 
będą to: 

– kierownik jednostki organizacyjnej, 

– pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, 

– inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, 

– administrator systemu, 

– kierownik kancelarii tajnej. 

Gdy w firmie przetwarzane są poza tym informacje stanowiące dane osobowe  
w rozumieniu ustawy „O ochronie danych osobowych”, naleŜy wyznaczyć: 

– Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). 
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Od strony technicznej, osobami odpowiedzialnymi za praktyczne zapewnienie 
bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach IT będą: 

– osoba kierująca działem IT, 

– administratorzy techniczni: serwerów, sieci, stacji roboczych. 

Od strony operacyjnego zarządzania firmą, do procesów zapewniania 
bezpieczeństwa teleinformatycznego będą włączeni: 

– kierownicy komórek organizacyjnych, 

– forum kierowania polityką bezpieczeństwa17.  

Problemy, które naleŜy rozwiązać, to: 

– Jak powinny być ustalone zakresy odpowiedzialności, kontroli i nadzoru  
w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego; 

– Jak powinny być ustalone zakresy odpowiedzialności, kontroli i nadzoru  
w zakresie zarządzania ryzykiem, w szczególności ryzykiem z obszaru IT; 

– Czy i jakie funkcje z poszczególnych stanowisk (operacyjnych  
i kierowniczych IT, firmowych struktur bezpieczeństwa, firmowych struktur 
zarządzania ryzykiem), dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego  
i zarządzania ryzykiem, mogą być łączone w ramach jednego stanowiska; 

– Czy i jakie funkcje z poszczególnych stanowisk (operacyjnych  
i kierowniczych IT, firmowych struktur bezpieczeństwa, firmowych struktur 
zarządzania ryzykiem) dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego  
i zarządzania ryzykiem, mogą być rozdzielone pomiędzy jakie stanowiska; 

– Czy budŜet na zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym  
i zarządzanie ryzykiem to jeden (ten sam) budŜet; 

– Jaki jest rozdział środków na zarządzanie bezpieczeństwem 
teleinformatycznym (w tym jaka część tych środków jest przeznaczona na 
zarządzanie ryzykiem teleinformatycznym), w przypadku jednego budŜetu; 

– Czy budŜet na zapewnianie działalności operacyjnej działu IT zawiera ww. 
budŜety, czy teŜ są to budŜety odrębne. 

Wydaje się, Ŝe odpowiedź a priori na pytanie: kto powinien być właścicielem 
ryzyka, kto powinien odpowiadać za bezpieczeństwo teleinformatyczne, jak 
powinno być realizowane współdziałanie itp., nie jest moŜliwa. Będzie ona 
zaleŜała od konkretnych, przyjętych w firmie rozwiązań organizacyjnych. 
MoŜna mówić co najwyŜej o poŜądanym modelu w tym zakresie – pewnych 
wskazówek moŜe dostarczyć np. dokument [10]. Interesującą dyskusję na 
zbliŜony temat ról oraz zapotrzebowania na informację (w tym dostępu do 
odpowiednich dokumentów) moŜna znaleźć takŜe w rozdziale drugim w [2]. 

                                                 
17 Nazwa za PN-ISO/IEC-17799 [13]. 
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Zawartość tabeli 3 jest przykładem moŜliwego rozwiązania sygnalizowanego 
problemu dla firmy, w której są wyznaczone stanowiska jak w kolumnie 
pierwszej.  

Pomocy w rozwiązaniu problemu nie naleŜy się spodziewać takŜe ze 
strony uznanych norm. Np. w [14], w załączniku normatywnym A gdzie są 
wyspecyfikowane cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia, pisze się tylko 
(A.4.1.3): odpowiedzialność za ochronę indywidualnych aktywów i realizację 
określonych procesów bezpieczeństwa powinna być wyraźnie zdefiniowana. 
Pewne ogólne wytyczne, tzw. rekomendacje, odnoszące się do działalności 
banków moŜna znaleźć w [19] (por. takŜe rys.5). 

  Tab. 3. Udziałowcy procesu zarządzania ryzykiem i zakresy kompetencji. 

Udziałowiec Zakres kompetencji Uwagi 

Zarząd firmy Ryzyka o największej wadze; nie więcej 
jak sześć. 

Wśród tych sześciu moŜe 
się znaleźć ryzyko 

„informacyjne” 

Firmowy manager 
ryzyka biznesowego 

Ocena ryzyk, w tym ryzyka 
„informacyjnego”, i nadanie im 

priorytetów  

O ile w firmie jest takie 
stanowisko 

Dyrektor 
Departamentu IT 

Właściciel ryzyka 
„teleinformatycznego”. Monitorowanie 
tego ryzyka i działań je kontrolujących. 

Raportowanie do pełnomocnika ds. 
bezpieczeństwa. 

Umowna nazwa 
stanowiska 

Pełnomocnik ds. 
bezpieczeństwa 

Właściciel ryzyka „informacyjnego”. 
Monitorowanie tego ryzyka i działań je 

kontrolujących. Raportowanie do 
firmowego managera ryzyka 

biznesowego. 

Umowna nazwa 
stanowiska. 

Przyjęto załoŜenie, Ŝe 
ryzyko informacyjne 

zawiera ryzyko 
teleinformatyczne. 

Administrator 
bezpieczeństwa 

teleinformatycznego 

Monitorowanie ryzyka 
teleinformatycznego i działań je 
kontrolujących. Raportowanie do 
pełnomocnika ds. bezpieczeństwa. 

Umowna nazwa 
stanowiska 

Administratorzy 
techniczni sieci, 
serwerów, stacji 

roboczych 

Implementacja zabezpieczeń, 
monitorowanie poprawności i 

skuteczności ich działania.  

Raportowanie zagroŜeń i podatności do 
dyr. Dep. IT. 
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W tabeli 4 wyspecyfikowano wymagane przez normę PN-I-07799 [14] 
zadania do realizacji w zakresie zarządzania ryzykiem przy ustanawianiu SZBI 
w firmie – w kolumnie „Uwagi” podany jest odpowiedni punkt normy (por. 
takŜe załącznik do niniejszego opracowania). Z omówionych wcześniej 
powodów, kolumna „Odpowiedzialny” jest pusta – moŜna ją wypełnić dopiero 
w odniesieniu do konkretnej firmy. Jak widać, norma wymaga wykonania 15 
podstawowych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem. 

Przykładem dokumentu wynikowego z realizacji zadania 10 moŜe być 
dokument, którego szablon jest przedstawiony w postaci tabeli 5. 

 

RADA 
NADZORCZA 

BANKU 

ZARZĄD 
BANKU 

Audyt 
Wewnętrzny 

– Zatwierdza załoŜenia 
strategii prowadzenia 
działalności (w tym ogólne 
zasady zarządzania 
ryzykiem); 

– Dokonuje okresowej oceny 
realizacji strategii przez 
Zarząd; 

– Sprawuje kontrolę nad 
działaniami Audytu 
Wewnętrznego. 

– Opracowuje i wdraŜa 
strategię zarządzania 
ryzykiem; 

– Organizuje proces 
zarządzania ryzykiem; 

– Usprawnia proces 
zarządzania ryzykiem. 

– Kontroluje i ocenia 
system zarządzania 
ryzykiem; 

– Dokonuje 
regularnych 
przeglądów 
systemu 
zarządzania 
ryzykiem 

Rys. 5. Zarządzanie ryzykiem według wytycznych Komisji Nadzoru Bankowego [19] 
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Tab. 4. Zadania i czynności według wytycznych PN-I-07799 w zakresie zarządzania 
ryzykiem na potrzeby SZBI . 

Lp. Zadanie Czynności Odpowiedzialny Uwagi 

1 Określić 
systematyczne 
podejście do 

szacowania ryzyka 

  4.2.1c 

 

 

 

2 

 

 

 

Określić ryzyka 

1) Określić aktywa znajdujące 
się w zakresie SZBI oraz 
gestorów tych aktywów. 

2) Określić zagroŜenia dla tych 
aktywów. 

3) Określić podatności, które 
mogą być wykorzystane przez 
zagroŜenia. 

4) Określić skutki, jakie mogą 
wystąpić w stosunku do 
aktywów w przypadku utraty: 
poufności, integralności i 
dostępności. 

 4.2.1d 

 

 

 

3 

 

 

 

Oszacować ryzyka 

 

1) Oszacować szkody i straty 
biznesowe, które mogą 
wyniknąć z naruszenia 
bezpieczeństwa, biorąc pod 
uwagę potencjalne 
konsekwencje utraty: 
poufności, integralności i 
dostępności aktywów. 

2) Oszacować realne 
prawdopodobieństwo 
zdarzenia się takiego 
naruszenia bezpieczeństwa w 
świetle istotnych zagroŜeń i 
podatności oraz konsekwencji 
związanych z tymi aktywami 
oraz aktualnie wdroŜonymi 
zabezpieczeniami. 

3) Wyznaczyć poziomy ryzyk. 
4) Stwierdzić, czy ryzyko jest 

akceptowalne, czy teŜ 
wymaga podjęcia działań z 
zastosowaniem działań 
określonych w 4.2.1c) 

 4.2.1e 

4 Zidentyfikować i 
ocenić warianty 
postępowania z 

ryzykami 

1) Unikać ryzyk. 
2) Zastosować odpowiednie 

zabezpieczenia.  
3) Przenieść związane ryzyka 

 4.2.1f 
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Lp. Zadanie Czynności Odpowiedzialny Uwagi 

biznesowe na innych 
uczestników. 

4) Zaakceptować ryzyka, w 
sposób świadomy i 
obiektywny, przy załoŜeniu, 
Ŝe jasno spełniają warunki 
wyznaczone w polityce 
organizacji oraz kryteria 
akceptowania ryzyk. 

5 Wybrać cele 
stosowania 

zabezpieczeń oraz 
zabezpieczenia jako 
środki postępowania 

z ryzykami 

  4.2.1g 

 

 

6 

 

 

Sformułować plan 
postępowania z 

ryzykiem 

Określić:  
1) odpowiednie działania 

kierownictwa, 
2) zakresy odpowiedzialności  
3) priorytety dla zarządzania 

ryzykami związanymi z 
bezpieczeństwem 
informacji. 

 4.2.2a 

7 WdroŜyć plan 
postępowania z 

ryzykiem  

1) Określić finansowanie.  
2) Przydzielić role. 
3) Przydzielić zakresy 

odpowiedzialności. 

 4.2.2b 

8 Dokonywać 
przeglądów poziomu 
ryzyka szczątkowego 

oraz ryzyka 
akceptowalnego 

 

Wykonać przegląd 
uwzględniając zmiany: 

1) w organizacji; 
2) technologii; 
3) celów biznesowych i 

procesów; 
4) zidentyfikowanych zagroŜeń; 
5) zewnętrznych zdarzeń. 

 4.2.3c 

9 Wykonać raport z 
procesu szacowania 

ryzyka. 

  4.3.1c 

10 Wykonać plan 
postępowania z 

ryzykiem. 

  4.3.1d 

11 Podjąć decyzję  
o akceptowalnym 
poziomie ryzyka 

  5.1.f 
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Lp. Zadanie Czynności Odpowiedzialny Uwagi 

12 Udostępnić 
(spisane) dane 

dotyczące 
podatności lub 
zagroŜeń, do 

których nie było 
odpowiedniego 
odniesienia w 
poprzednim 

oszacowaniu ryzyka 

  6.2.e 

13 Spisać wszystkie 
decyzje i działania 

związane ze 
zmianami 

poziomów ryzyka 
i/lub poziomów 

akceptacji ryzyka. 

  6.3.b 

14 Określić i 
udokumentować 
wymagania dla 

zidentyfikowania 
zmienionych ryzyk i 

zapewnienia, Ŝe 
uwaga skoncentruje 

się na znacząco 
zmienionych 

ryzykach. 

  7.3.e 

15 Wskazać priorytety 
działań 

zapobiegawczych 
na podstawie 

wyników 
szacowania ryzyka. 

  7.3 

 
Biorąc pod uwagę coraz powszechniejsze widzenie zagadnień szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa przez pryzmat procesów i ryzyka (i co z tym się 
wiąŜe, rozpowszechnienie innej terminologii) moŜna chyba stwierdzić Ŝe, 
patrząc na problem z perspektywy zarządzania bezpieczeństwem, nadchodzi 
zmierzch bezpieczeństwa teleinformatycznego. W zasadzie moŜna w kompletny 
i spójny sposób opisać to co nazywane było dotąd „bezpieczeństwem 
komputerowym”, „bezpieczeństwem sieciowym”, „bezpieczeństwem 
teleinformatycznym” itp. nie uŜywając tych terminów, a posługując się jedynie 
pojęciami procesu i ryzyka (oraz działań związanych z minimalizowaniem, czy 
jak to się teŜ czasami nazywa, „łagodzeniem” ryzyka). Wyeliminowanie tych 
nazw i związanych z nimi stanowisk pozwala lepiej skonstruować odpowiednią 



K. Liderman 

Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 23/2006 78

organizację stanowisk zarządzania ryzykiem i tym, co (jeszcze) nazywa się 
bezpieczeństwem (por. rys.6). 

 

  Tab. 5. Wzór zbiorczego dokumentu – produkt wyjściowy etapu kontrolowania ryzyka  
(za [10]). 
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1 
W postaci pary: zagroŜenie_podatność. 

2 Wybrane spośród rekomendowanych działań zabezpieczających – por. załącznik A w normie PN-I-07799. 

Na bazie modnego „widzenia” działalności firmy przez pryzmat procesów 
biznesowych, rysuje się tendencja do utoŜsamiania „właściciela procesu” 
(wymaganego np. przez normy ISO 9000) z „właścicielem ryzyka” (związanego 
z realizacją tego procesu). Jednym z takich procesów biznesowych na pewno 
będzie proces „przetwarzania, przesyłania i przechowywania informacji” (dalej 
PPPI). W dotychczasowym podejściu zwykle rozwijało go się na podprocesy: 

– PPPI w systemach IT; 

– PPPI w pozostałych miejscach (komórkach organizacyjnych) w firmie. 

Wydaje się, Ŝe obecnie w praktyce przewagę zyskuje model następującej 
dekompozycji PPPI: 

1. Podproces utrzymywania i zapewniania efektywności działania 
infrastruktury przetwarzania, obiegu i przechowywania informacji  
w systemie IT.  

– Właściciel ryzyka: kierownik Działu IT.  
– Zadanie: minimalizowanie ryzyka utraty: 

•  dostępności informacji z powodu awarii/złej konfiguracji systemu 
teleinformatycznego,  

• tajności i/lub integralności z powodu błędów w organizacji dostępu 
do informacji w systemie IT (system ma działać, i to działać 
dobrze!). 
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2. Podproces przetwarzania, obiegu i przechowywania informacji poza 
systemem  IT. 

– Właściciel ryzyka: kierownik odpowiedniej komórki organizacyjnej, 
np. Archiwum Zakładowego.  

– Zadanie: minimalizowanie ryzyka utraty dostępności, tajności lub 
integralności informacji z powodu jej złego obiegu, przechowywania lub 
przetwarzania (w tym udostępniania i niszczenia) czyli błędów  
w organizacji pracy i złego wyposaŜenia. 

 

 

 

 

–   

 

3. Podproces zapewniania tajności, integralności i dostępności informacji w 
firmie. 

– Właściciel ryzyka: kierownik firmowej komórki bezpieczeństwa, np. 
Działu Ochrony. 

– Zadania:  

1) identyfikacja i analiza zagroŜeń dla tajności, integralności, 
dostępności informacji; 

2) ustanawianie i wdraŜanie zasad zapewniania tajności, integralności i 
dostępności informacji w firmie oraz kontrolowanie przestrzegania 
tych zasad. 

Przy takim podziale: 

1. Właściciele ryzyk podprocesów 1 i 2 raportują je do właściciela ryzyka 
podprocesu 3, a ten po „scaleniu” i uzupełnieniu raportuje jako kompletne 
ryzyko PPPI do firmowego managera ryzyka. 

2. Nie ma kłopotu z budŜetem: 

1) Właściciel ryzyka podprocesu 1 dostaje środki na utrzymanie 
infrastruktury IT oraz odpowiednią organizację pracy. 

2) Właściciel ryzyka podprocesu 2 dostaje środki na organizację pracy 
podległej komórki, w tym na realizację zadań związanych z PPPI 
(telefony, sejfy, faksy, drukarki, kopiarki itd.). 

3) Właściciel ryzyka podprocesu 3 dostaje środki na:  

– analizę ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji;  

PPPI w systemach IT 

1. Umiejscowienie: dział IT (ale 
sieć i jej elementy są 
rozproszone po całej firmie!) 

2. Właściciel procesu/ryzyka: 
kierownik Działu IT. 

 

3. Zadanie: minimalizowanie 
ryzyka utraty:  

• dostępności informacji z 
powodu awarii/złej konfiguracji 
systemu teleinformatycznego,  

• tajności i/lub integralności z 
powodu błędów w organizacji 
dostępu do informacji w 
systemie IT. 
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PPPI w pozostałych miejscach w firmie  

1. Umiejscowienie: cała firma. 

 

2. Właściciel procesu/ryzyka: kierownik 
Działu odpowiedzialnego za 
bezpieczeństwo w firmie. 

3. Zadanie: minimalizowanie ryzyka utraty 
tajności, integralności, dostępności 
informacji oraz nadzór nad 
„bezpieczeństwem” informacji w 
systemach IT. 

 

Rys. 6. Dotychczasowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji. 
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– opracowanie i wdroŜenie odpowiedniej dokumentacji; 

– prowadzenie przedsięwzięć kontrolnych (w tym audytów 
bezpieczeństwa informacji). 

Personel kierowniczy średniego szczebla do którego w większości naleŜą 
teŜ, zgodnie z zaprezentowanym schematem, właściciele procesów i/lub ryzyk z 
nimi związanych, jest głównym nosicielem szczególnie groźnego dla 
skuteczności systemu bezpieczeństwa „syndromu kelnera”18. Wydaje się, Ŝe 
przy zaprezentowanym podejściu jest szansa na to, Ŝe wszyscy, którzy mają 
odpowiednią wiedzę, środki i kompetencje będą się interesować szeroko 
rozumianym bezpieczeństwem informacji i stosownie postępować, nie zrzucając 
odpowiedzialności w jedno miejsce (tzn. na komórkę organizacyjną zajmującą 
się szeroko rozumianym „bezpieczeństwem” albo „ochroną” lub Dział IT). 

5. Podsumowanie 

Za [15] moŜna zacytować: „Ryzyko jest związane z kaŜdym 
przedsięwzięciem, z kaŜdym procesem i z kaŜdą decyzją w czasie trwania 
przedsięwzięcia. Dlatego zaleca się, aby ryzykiem zarządzano na kaŜdym etapie 
przedsięwzięcia i aby proces zarządzania ryzykiem był zintegrowany zarówno  
z procesami zarządzania przedsięwzięciem, jak i z procesami związanymi  
z wyrobem”. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w [16], wykonanie tego zadania 
wymaga dogłębnej znajomości firmy, rynku na jakim ona działa oraz 
środowiska gospodarczego, politycznego i społecznego. Osoba 
przeprowadzająca analizę ryzyka powinna znać i rozumieć strategiczne  
i operacyjne cele działalności firmy, a takŜe znać wyniki analizy SWOT dla 
firmy i związanego z nią rynku.  

Niniejsze opracowanie dotyczy jednak nie ryzyka biznesowego (chociaŜ 
kontekst biznesowy jest w nim mocno zaznaczony) lecz „wycinkowego” ryzyka 
związanego z eksploatacją firmowych systemów informatycznych oraz  
z budową systemu ochrony informacja przetwarzanej w takich systemach. Mając 
na uwadze koszty i słabości procesu analizy ryzyka, podkreślane w wielu 
miejscach niniejszego opracowania (i dyskutowane m.in. takŜe w [1], [4]), 
naleŜy się zastanowić, czy nie ma alternatywy dla analizy ryzyka, przynajmniej 
w odniesieniu do ryzyka związanego z przetwarzaniem informacji w systemach 
informatycznych. Wydaje się, Ŝe alternatywą w tym zakresie moŜe być audyt 
bezpieczeństwa teleinformatycznego [6]. JeŜeli spojrzy się na taki audyt  

                                                 
18 „Bezpieczeństwo sieci i komputerów? To nie ja (my), to dyrektor działu IT i jego ludzie!” [19]. 
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i alternatywną analizę ryzyka przez pryzmat produktów wejściowych  
i wyjściowych do tych przedsięwzięć, to okaŜe się Ŝe: 

1) Produkty wejściowe procesu analizy ryzyka to: 

– określenie poŜądanego poziomu bezpieczeństwa 

Produkty wyjściowe procesu analizy ryzyka to: 

– określenie ryzyka szczątkowego 

– lista zagroŜeń, 

– lista podatności 

– lista zalecanych zabezpieczeń. 

2) Produkty wejściowe procesu audytu to: 

– określenie standardu z którym ma być badana zgodność w zakresie 
zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym lub  

– określenie miary gwarantowanej odporności (np. poziomu EAL z normy 
PN-ISO/IEC-15408:3) dla której ma być przeprowadzony audyt.  

Produkty wyjściowe procesu audytu to: 

– określenie stopnia zgodności z wybranym standardem 

– lista zagroŜeń, 

– lista podatności 

– lista zalecanych zabezpieczeń. 

Z przedstawionego porównania wynika, Ŝe audyt w zakresie 
bezpieczeństwa teleinformatycznego (prowadzony np. według metodyki LP-A 
[5]) moŜna uznać za wariant jakościowej analizy ryzyka. W procesie audytu 
ryzyko, związane  
z przetwarzaniem informacji w audytowanej organizacji, analizowane jest  
z uŜyciem:  

– wiedzy uogólnionej (np. w postaci standardów i zautomatyzowanych 
narzędzi do testów penetracyjnych) oraz  

– wiedzy eksperckiej (w postaci heurystycznych testów penetracyjnych). 

Na zakończenie przeglądu zagadnień związanych z zarządzaniem 
ryzykiem warto równieŜ wspomnieć o zalecanych sposobach przeprowadzenia 
analizy ryzyka. W [12] proponowane są następujące: 

1. Analiza standardowa. 

Informacje o zagroŜeniach, podatnościach i wymaganych środkach 
ochronnych związanych z konkretnym, analizowanym systemem uzyskuje 
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się modelując rzeczywisty system teleinformatyczny (wraz ze środowiskiem) 
uŜywając predefiniowanych „klocków”: 

〈obiekt, zagroŜenie, podatności, środki ochronne〉 

gdzie „obiekt” to np.: serwer, pomieszczenie biurowe, system operacyjny 
Win2k, itd. Analiza standardowa wymaga udostępnienia ogólnie uznawanego 
„poradnika” zawierającego katalog ww. predefiniowanych elementów wraz  
z metodyką ich uŜycia. Przykładem takiego poradnika jest  
„IT-Grundschutzhandbuch” wydany przez Bundesamt für Sichercheit in der 
Informationstechnik i dostępny pod [25]. 

2.  Analiza nieformalna. 

Najkrócej ten sposób przeprowadzenia analizy ryzyka moŜna 
scharakteryzować tak: kaŜdy robi ją, jak potrafi. 

3. Szczegółowa analiza ryzyka (ang. detailed risk analysis). 

Zakłada wykonanie pełnego schematu analizy ryzyka w wersji ilościowej 
(operowanie wartościami prawdopodobieństwa) lub jakościowej (wskazanej 
w [12], zakładającej operowanie predefiniowanymi wartościami opisowymi 
„moŜliwości” i „strat”). 

4. Podejście mieszane (ang. combined approach). 

Dla wszystkich systemów wykonywana jest wstępna analiza ryzyka 
(„biznesowe spojrzenie” na systemy teleinformatyczne). Dla systemów 
zidentyfikowanych na jej podstawie jako obsługujące kluczowe procesy 
biznesowe wykonywana jest szczegółowa analiza ryzyka, dla pozostałych – 
standardowa analiza ryzyka. 
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Załącznik 1 

Analiza ryzyka i zalecenia PN-I-07799-2:2005 
(wyciąg z normy) 

 
 
4.2 Ustanowienie i zarządzanie SZBI  

4.2.1 Ustanowienie SZBI  

Organizacja powinna podjąć następujące działania: 
... 

b) Określić politykę SZBI uwzględniającą charakter prowadzonej działalności, 
organizacji, jej lokalizacji, aktywów i technologii, która: 

... 
4) określa kryteria, według których ma być oceniane ryzyko oraz określana 

struktura dla szacowania ryzyka; 
... 

c) Określić systematyczne podejście do szacowania ryzyka 
NaleŜy wskazać metodę szacowania ryzyka, odpowiednią dla SZBI, określić 
bezpieczeństwo informacji w kontekście biznesowym oraz wymagania 
prawne i wymagania nadzoru. Ustanowić politykę i cele SZBI w celu 
zmniejszenia ryzyk do akceptowalnych poziomów. Wyznaczyć kryteria 
akceptowania ryzyka i zidentyfikować akceptowalne poziomy ryzyka.  

d) Określić ryzyka 

1) Określić aktywa znajdujące się w zakresie SZBI oraz gestorów tych 
aktywów. 

2) Określić zagroŜenia dla tych aktywów. 

3) Określić podatności, które mogą być wykorzystane przez zagroŜenia. 

4) Określić skutki, jakie mogą wystąpić w stosunku do aktywów w 
przypadku utraty: poufności, integralności i dostępności. 

e) Oszacować ryzyka 

1) Oszacować szkody i straty biznesowe, które mogą wyniknąć z naruszenia 
bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę potencjalne konsekwencje utraty: 
poufności, integralności i dostępności aktywów. 

2) Oszacować realne prawdopodobieństwo zdarzenia się takiego naruszenia 
bezpieczeństwa w świetle istotnych zagroŜeń i podatności oraz 
konsekwencji związanych z tymi aktywami oraz aktualnie wdroŜonymi 
zabezpieczeniami. 

3) Wyznaczyć poziomy ryzyk. 
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4) Stwierdzić, czy ryzyko jest akceptowalne, czy teŜ wymaga podjęcia 
działań z zastosowaniem działań określonych w 4.2.1c) 

f) Zidentyfikować i ocenić warianty postępowania z ryzykami 

MoŜliwe działania obejmują: 

1) zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń; 
2) zaakceptowanie ryzyk, w sposób świadomy i obiektywny, przy załoŜeniu, 
Ŝe jasno spełniają warunki wyznaczone w polityce organizacji oraz 
kryteria akceptowania ryzyk 

3) unikanie ryzyk; 
4) przeniesienie związanych ryzyk biznesowych na innych uczestników, np. 

ubezpieczycieli, dostawców. 

g) Wybrać cele stosowania zabezpieczeń oraz zabezpieczenia jako środki 
postępowania z ryzykami 

Odpowiednie cele stosowania zabezpieczeń oraz zabezpieczenia powinny być 
wybrane z listy zawartej w Załączniku A do niniejszej normy, a wybór – 
uzasadniony wnioskami wynikającymi z procesu szacowania ryzyka i 
postępowania z ryzykiem. 

... 

4.2.2 WdroŜenie i eksploatacja SZBI 

Organizacja powinna podjąć następujące działania: 

a) Sformułować plan postępowania z ryzykiem, w którym są określone 
odpowiednie działania kierownictwa, zakresy odpowiedzialności oraz 
priorytety dla zarządzania ryzykami związanymi z bezpieczeństwem 
informacji. 

b) WdroŜyć plan postępowania z ryzykiem w celu osiągnięcia 
zidentyfikowanych celów stosowania zabezpieczeń, które obejmują 
rozwaŜenie finansowania oraz przydzielania ról i zakresów 
odpowiedzialności. 

... 
 

4.2.3 Monitorowanie i przegląd SZBI 

Organizacja powinna podjąć następujące działania: 
... 

c) Dokonywać przeglądów poziomu ryzyka szczątkowego oraz ryzyka 
akceptowalnego, biorąc pod uwagę zmiany: 

1) w organizacji; 

2) technologii; 
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3) celów biznesowych i procesów; 

4) zidentyfikowanych zagroŜeń; 

5) zewnętrznych zdarzeń, takich jak zmiany prawa lub stosownych regulacji 
oraz zmiany o charakterze społecznym. 

 
4.3 Wymagania dotyczące dokumentacji 

4.3.1 Postanowienia ogólne 

Dokumentacja SZBI powinna obejmować: 
... 

c) Raport z procesu szacowania ryzyka. 

d) Plan postępowania z ryzykiem. 
... 

5. Odpowiedzialność kierownictwa 
5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa 

Kierownictwo powinno zapewnić świadectwo swojego zaangaŜowania w 
ustanowienie, eksploatację, monitorowanie, przegląd, utrzymanie i doskonalenie 
SZBI przez: 

... 
f) decydowanie o akceptowalnym poziomie ryzyka; 
 

6. Przegląd SZBI realizowany przez kierownictwo 
... 

6.2 Dane wejściowe przeglądu 

Dane wejściowe przeglądu realizowanego przez kierownictwo powinny 
zawierać informacje dotyczące: 

... 
e) podatności lub zagroŜeń, do których nie było odpowiedniego odniesienia w 

poprzednim oszacowaniu ryzyka; 
... 

6.3 Dane wyjściowe przeglądu 

Dane wyjściowe przeglądu realizowanego przez kierownictwo powinny 
zawierać wszystkie decyzje i działania związane z: 

.... 
b) Modyfikacją procedur dotyczących bezpieczeństwa informacji, jeśli jest to 

konieczne, w celu reakcji na wewnętrzne lub zewnętrzne zdarzenia, które 
mogą mieć konsekwencje dla SZBI, w tym zmiany: 
... 
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5) poziomów ryzyka i/lub poziomów akceptacji ryzyka. 
... 

7. Doskonalenie SZBI 

... 

7.3 Działania zapobiegawcze 
... 

Udokumentowane procedury w stosunku do działań zapobiegawczych powinny 
określać wymagania dla: 

... 
e) zidentyfikowania zmienionych ryzyk i zapewnienia, Ŝe uwaga skoncentruje 

się na znacząco zmienionych ryzykach. 

NaleŜy wskazać priorytety działań zapobiegawczych na podstawie wyników 
szacowania ryzyka. 

 
 


