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Abstrakt

Za cel badań przyjęto próbę ustalenia, czy i w jaki sposób przedsiębiorstwa innowacyjne 
zapewniają ochronę strategicznym zasobom informacji. W warstwie teoretycznej roz-
ważań zdefiniowano podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa informacji w przed-
siębiorstwie. Warstwę empiryczną natomiast stanowi relacja z wywiadu diagnostyczne-
go w trzech wybranych przedsiębiorstwach sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP), w toku którego starano się zidentyfikować faktyczne procedury i działania na 
rzecz przeciwdziałania ewentualnej nieuprawnionej zmianie, niepożądanemu wykorzy-
staniu, zniszczeniu, utracie istotnych informacji. Z diagnozy wynika, że zarządzanie 
bezpieczeństwem informacji w badanych organizacjach wymaga usprawnień. Materiał 
badawczy pozwolił sformułować wnioski i rekomendacje dotyczące zarządzania bezpie-
czeństwem informacji. W działania naprawcze należy włączyć menedżerów informacji, 
którzy zajmą się edukacją kadry, audytem zastanego systemu zarządzania informacją, 
opracują, pomogą wdrożyć i udoskonalić prototyp systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji w firmie.

Abstract

The purpose of the study was to determine whether and how innovative companies pro-
vide protection for key information resources. In the theoretical part of the discussion the 
basic concepts of information security in an enterprise were defined. The practical part is 
the result of the diagnostic interview in three selected SMEs, in which efforts were made 
to identify actual procedures and actions reducing possible unauthorized changes, unde-
sirable use, destruction or loss of relevant information. The diagnosis shows that the man-
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agement of information security in the researched institutions requires improvement. The 
research material provided the basis for formulating conclusions and recommendations 
regarding information security management. Corrective actions should incorporate infor-
mation management professionals who will audit the existing information management 
system, and educate staff in this area; they will also develop, implement and improve the 
prototype of the information security management model within the company.

Wprowadzenie

Informacja ma status zasobu kluczowego przedsiębiorstw (Łuczak, Tyburski, 2010; 
Materska, 2007; Wójcik, 2016). Bez względu na to, czy jest utrwalona w dokumencie pa-
pierowym, elektronicznym, komputerowej bazie danych, czy zdeponowana w umysłach 
pracowników, powinna być kompleksowo zarządzana, między innymi podlegać stabilnej 
ochronie (PN-ISO/IEC 27002:2014-12; Wójcik, 2016, s. 34). W całym cyklu życia, od 
fazy wytworzenia po użytkownie, informacja może ulec utracie, zniszczeniu, zafałszowa-
niu (Łuczak, Tyburski, 2010, s. 17). 

Stoję na stanowisku, że problematyka zarządzania bezpieczeństwem informacji po-
winna stać się kwestią pierwszoplanową, szczególnie w organizacjach innowacyjnych, 
wytwarzających samodzielnie lub kupujących wyniki prac badawczo-rozwojowych, re-
ceptury nowatorskich produktów, specyfikacje procesów ich wytwarzania, prototypy, 
nieopatentowaną wiedzę techniczną, know how, myśl techniczną. Z trzyletniego okresu 
współpracy z sektorem biznesu wynoszę przekonanie, że rodzimi przedsiębiorcy mają 
aspiracje, potencjał i motywację do podejmowania działalności innowacyjnej na rzecz 
budowania swojej konkurencyjności i przewagi rynkowej. Niestety tylko nieliczni z nich 
są świadomi generowania w toku prac badawczo-rozwojowych kapitału informacyjnego 
o dużym znaczeniu merytorycznym i wartości bilansowej oraz, że operują informacjami 
o charakterze poufnym, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i powinny podlegać 
ochronie.

Ciekawość poznawcza i asumpt do badań wyniknęły z powiązania faktu, że wybra-
ne małopolskie przedsiębiorstwa z sukcesem zrealizowały zadania badawczo-rozwojowe, 
w których efekcie weszły w posiadanie ważnych zasobów informacji i wiedzy technicz-
nej, z wynikami badań PricewaterhouseCoopers (PwC) nt. bezpieczeństwa informacyj-
nego przedsiębiorstw i konstatacji, że „dla wielu przedsiębiorstw bezpieczeństwo wciąż 
nie jest jednym z podstawowych elementów strategii biznesowej i nie stanowi wysokiego 
priorytetu dla zarządu ani znaczącej pozycji w budżecie” (Bezpieczne informacje, 2014). 
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Przyjęłam zatem za cel badań, po pierwsze, testowe zdiagnozowanie stanu bezpieczeń-
stwa informacji wygenerowanych w toku prac badawczo-rozwojowych (B+R) w trzech 
przedsiębiorstwach sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wraz z rozpozna-
niem, jaki poziom świadomości i kompetencji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem 
tych informacji reprezentują ich przedstawiciele. Po drugie, postanowiłam porównać stan 
stwierdzony w diagnozie ze stanem oczekiwanym w kontekście przygotowania przedsię-
biorstw do ewentualnego wdrożenia strategii zarządzania bezpieczeństwem informacji 
zgodnym lub zbliżonym do wymagań normy ISO 27001 Technika informatyczna – Tech-
niki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania 
(PN-ISO/IEC 27001:2014-12). Atrybuty stanu oczekiwanego sformułowałam, uwzględ-
niając przede wszystkim wymienioną normę, ale także zalecenia znawców przedmiotu 
i treści aktów prawnych regulujących różne aspekty postępowania z informacją, także 
w przedsiębiorstwach.

Do diagnozy przystąpiłam z zamiarem rozpoznania, czy stan bezpieczeństwa infor-
macji w badanych organizacjach jest:

−	 zadowalający; nie wymaga zmian, podlega tylko rewizji okresowej,

−	 dopuszczalny, z zaleceniem korekty na rzecz udoskonalenia efektywności 
przyjętej strategii,

−	 nieakceptowalny, z powodu albo zupełnego braku strategii zarządzania bezpie-
czeństwem informacji albo zdiagnozowanej dysfunkcji strategii przyjętej.

Opracowanie składa się z trzech części głównych, w których przedstawiam:

−	 zagadnienia podstawowe bezpieczeństwa informacji,

−	 relacje z autorskiego badania diagnostycznego,

−	 wnioski i rekomendacje wdrożeniowe dotyczące zarządzania bezpieczeństwem 
informacji w zakresie niezbędnym dla zagwarantowania elementarnego pozio-
mu bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie.

Części uzupełniające to wprowadzenie i bibliografia.

Reguły przyjęte w procesie diagnostycznym zamieszczam w drugiej części głównej 
tekstu przed omówieniem materiału badawczego.
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Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie 

Jednym z celów przedsiębiorstw jest funkcjonowanie w poczuciu bezpieczeństwa 
rozumianego jako stan niezagrożenia, spokoju, pewności (Dubisz, 2003, s. 234), nieza-
kłóconego dostępu do potrzebnych zasobów.

Bezpieczeństwo informacji to element składowy całościowego bezpieczeństwa or-
ganizacji, czyli bezpieczeństwa fizycznego, osobowo-organizacyjnego, prawnego i infor-
matycznego (Łuczak, Tyburski, 2010, s. 234). Pojęcie to obejmuje zarówno bezpieczeń-
stwo informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, jak i bezpieczeństwo 
informacji występujących poza systemami, w postaci dokumentów papierowych, mikro-
filmów, w postaci zapamiętanej i wymienianej przez człowieka bezpośrednio lub za po-
mocą środków łączności (Białas, 2006, s. 27). Wszelkie czynności podejmowane na rzecz 
ochrony informacji koncentrują się na zapewnieniu jej ciągłej i niezakłóconej poufności, 
integralności i dostępności (Białas, 2006, s. 482-483). Ochrona tych trzech atrybutów 
stanowi trzon dla budowy strategii bezpieczeństwa informacji. Dodatkowo, w niektórych 
źródłach zwraca się uwagę na ochronę takich własności informacji jak rozliczalność, au-
tentyczność, niezawodność, funkcjonalność, zrozumiałość (Białas, 2006, s. 482-483; Łu-
czak, Tyburski, 2010, s. 19).

Poufność jest zapewniona wówczas, gdy informacja jest dostępna wyłącznie dla 
osób, podmiotów i procesów uprawnionych, na podstawie posiadanych przez nie odpo-
wiednich praw dostępu (PN-ISO/IEC 27001:2014-12). Cel podstawowy procesu ochrony 
poufności to niedopuszczenie do nieautoryzowanego ujawnienia informacji (Białas, 2006, 
s. 482). Do utraty poufności może dojść np. podczas niszczenia, kopiowania, przecho-
wywania, modyfikowania oraz rozpowszechniania informacji (Łuczak, Tyburski, 2010, 
s. 22). Ochrona poufności jest podyktowana albo wymogami prawnymi, albo potrzebą 
ochrony tajemnicy handlowej, interesami przedsiębiorstw.

Poufność zapewnia się poprzez szyfrowanie danych, procedury uwierzytelniania, 
ograniczenia uprawnień dostępu, ograniczenia fizycznego dostępu do np. systemu kom-
puterowego, pomieszczenia archiwum. Z uwagi na to, że bardzo częstym zagrożeniem 
dla zasobów wiedzy i informacji są ludzie oraz ich nieuświadomione błędy i pomyłki 
bądź celowe niszczenie, modyfikowanie lub przekazywanie haseł dostępu do informacji 
osobom nieuprawnionym (Materska, 2007, s. 281; Wójcik, 2016, s. 52; Żebrowski, 2004, 
s. 421-446) systemy ochrony zasobów informacji powinny umożliwić wykrycie prób 
i przypadków takich naruszeń (Łunarski red, 2006, s. 71). Po ustaleniu, jakie informacje 
mają charakter poufny, opracowuje się i wprowadza do stosowania zasady postępowania 
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z taką informacją. Jedną z nich jest oznaczanie informacji w celu identyfikacji stopnia 
poufności. Oznaczenie wskazuje, kto może powielać treść informacji poufnych, w jakiej 
formie i gdzie są przechowywane; komu, na jakiej podstawie i w jakim miejscu mogą zo-
stać udostępnione oraz w jakim zakresie można posłużyć się informacją poufną (Łuczak, 
Tyburski, 2010, s. 23).

Integralność natomiast to zapewnienie, że ani zasób informacji, ani system, w któ-
rym zasób jest zdeponowany, nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieauto-
ryzowany. Eliminuje się umyślne lub nieumyślne nieautoryzowane zmiany informacji, 
w których wyniku informacja może zostać zafałszowana, utracić autentyczność, komplet-
ność. Niezbędne jest identyfikowanie wszystkich osób, które mają dostęp do informacji 
(Łuczak, Tyburski, 2010, s. 27). Integralność może zostać naruszona przez celowe działa-
nie nieuprawnionego użytkownika, błędy i zaniedbania uprawnionego użytkownika, wi-
rusy komputerowe lub inne programy szkodliwe, awarie sprzętu, kanałów komunikacyj-
nych, zasilania, błędy oprogramowania. Chroniony zasób powinien być autentyczny, to 
jest dokładnie taki, jaki został zadeklarowany przez jego twórców (Bilski, 2008, s. 424; 
Kriterienkatalog, 2006). Integralność i autentyczność chroni się głównie poprzez kontrolę 
dostępu i unikatowe systemy identyfikowania wszystkich osób mających dostęp do infor-
macji (Łuczak, Tyburski, 2010, s. 27).

Dostępność informacji oznacza zapewnienie, że osoba uprawniona uzyska wgląd 
w jej treść zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba. Utrata dostępności do zasobów informacji 
może prowadzić do zaburzenia ciągłości działania firmy oraz do braku informacyjnego 
wsparcia procesów decyzyjnych (Łuczak, Tyburski, 2010, s. 27-28). Informacje dostępne 
powinny również nadawać się do zastosowania (PN-ISO/IEC 27001:2014 – 12, s.12).

Istotną własnością bezpieczeństwa informacji podlegającą ochronie jest też rozli-
czalność, czyli jednoznaczne przypisanie działań określonemu i tylko temu podmiotowi 
(Białas, 2006, s. 34).

Poufność, integralność i dostępność wraz z pozostałymi przymiotami informacji 
mogą być chronione przy zastosowaniu całej gamy dostępnych metod, technik i narzę-
dzi. Ich opis, choć z pewnością ważny i interesujący w kontekście podjętej diagnozy, nie 
został ujęty w niniejszych rozważaniach z racji założeń redakcyjnych dotyczących ob-
jętości. Istotne jednak jest, aby ich dobór był wynikiem starannej identyfikacji zagrożeń 
wewnętrznych i zewnętrznych, na które narażone są zasoby informacji w konkretnym 
przedsiębiorstwie. Podstawą skutecznej strategii zarządzania bezpieczeństwem infor-
macji jest taka konstelacja procedur, technologii, czynności i przyrządów, która odeprze 
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próby i ewentualne konsekwencje kradzieży danych lub sprzętów, włamań do systemu, 
złośliwego kodu, podsłuchu, awarii prądu. Uchroni przed nieświadomością pracownika, 
niestosowaniem regulaminów i instrukcji, przekroczeniem kompetencji, podejrzeniem 
lub umyślnym zniszczeniem informacji, chorobą pracownika, sabotażem, atakiem terro-
rystycznym, wybuchem, pożarem, katastrofą budowlaną, powodzią, wojną itp. (Łuczak, 
Tyburski, 2010, s. 263-269). Strategia zarządzania bezpieczeństwem informacji będzie 
różna w każdym przedsiębiorstwie. Odmienność będzie wynikać ze specyficznych wy-
magań wewnętrznych organizacji, odpowiednich zapisów ustawowych, oczekiwań klien-
tów i umów z nimi zawieranych (PN-ISO/IEC 27001:2014-12, s. 7). Różnić się będą też 
rodzaje i koszty zaplanowanych zabezpieczeń adekwatnie do zidentyfikowanych indywi-
dualnych zagrożeń oraz wartości gospodarczej zagrożonego zasobu (Białas, 2006, s. 15, 
27; Bral, 2008, s. 166).

Bez względu na to, czy opracowywana strategia odnosi się do ochrony nadzwyczaj 
ważnych i drogich, czy też zwyczajnych, obiegowych informacji, jej autorzy powinni 
mieć na względzie treści obowiązujących aktów prawnych. Zestaw podstawowy obejmu-
je przepisy:

1.  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w której jest mowa między innymi 
o ochronie danych osobowych:

„Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania infor-
macji dotyczących jego osoby. (…) Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzę-
dowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa. 
Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, 
niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. Zasady i tryb gromadzenia oraz 
udostępniania informacji określa ustawa” (Konstytucja, 1997, Art. 51. Prawo ochrony 
danych osobowych).

2.  Ustawy o ochronie danych osobowych, w której ustawodawca:

„określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób 
fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. 
Ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych: 1) w kartotekach, skorowi-
dzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych; 2) w systemach infor-
matycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych” (Ustawa 
z dnia 29 sierpnia 1997 r., 2015, Art. 2. Przepisy ogólne).

oraz między innymi wskazuje na obowiązki osób administrujących da-
nymi osobowymi:

„Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne 
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń 
oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć 
dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nie-
uprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem 
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lub zniszczeniem. (…) Administrator danych prowadzi dokumentację opisującą sposób 
przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w ust. 1” (Ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997 r., 2015, Art. 36. Zabezpieczenie danych osobowych).

„Administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu 
Inspektorowi ...” (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., 2015, Art. 40. Rejestracja zbiorów 
danych osobowych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji).

3.  Ustawy o rachunkowości, z której wynika, że:

„Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez 
nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące (…) systemu służą-
cego ochronie danych i ich zbiorów ...” (Ustawa z dnia 29 września 1994 r., 2017, Art. 
10. Prowadzenie ksiąg rachunkowych).

„Dokumentację (…), księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryza-
cyjne i sprawozdania finansowe, zwane dalej także „zbiorami”, należy przechowywać 
w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym roz-
powszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. (…) Przy prowadzeniu ksiąg ra-
chunkowych przy użyciu komputera ochrona danych powinna polegać na stosowaniu 
odpornych na zagrożenia nośników danych, na doborze stosownych środków ochrony 
zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapi-
sanych na informatycznych nośnikach danych, pod warunkiem zapewnienia trwałości 
zapisu informacji systemu rachunkowości, przez czas nie krótszy od wymaganego do 
przechowywania ksiąg rachunkowych, oraz na zapewnieniu ochrony programów kom-
puterowych i danych systemu informatycznego rachunkowości, poprzez stosowanie 
odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych, chroniących przed nieupo-
ważnionym dostępem lub zniszczeniem” (Ustawa z dnia 29 września 1994 r., 2017, 
Art. 71. Ochrona danych).

4.  Kodeksu pracy, którego autorzy nakazują pracownikowi: 

„w szczególności: (…) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować 
w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 
(…) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach” (Ustawa z dnia 26 
czerwca 1974 r., 2017, Art. 100. Obowiązki pracownika).

„(…) pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, któ-
rych ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie 
konkurencji po ustaniu stosunku pracy” (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., 2017,Art. 
101. Zakaz konkurencji).

5.  Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji definiującej tajemnicę przedsię-
biorstwa jako: 

„(…) nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich pouf-
ności”.

„Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cu-
dzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od oso-
by nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy” (Ustawa z dnia 
16 kwietnia 1993 r., 2004, Art. 11. Czyny nieuczciwej konkurencji.
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„Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia 
innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stano-
wiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
(…) Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą ta-
jemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działal-
ności gospodarczej” (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r., 2004, Art. 23. Odpowiedzial-
ność cywilna).

Ponadto ważna może okazać się znajomość zapisów ustawowych dotyczących 
ochrony informacji niejawnych, podpisu elektronicznego, ochrony praw autorskich 
i praw pokrewnych, elektronicznych instrumentów płatniczych, dostępu do informacji 
publicznej, świadczenia usług drogą elektroniczną.

Poza aktami prawnymi, wytycznych, do których powinni odnieść się przedsiębior-
cy, opracowując strategię zarządzania bezpieczeństwem informacji, dostarcza rodzina 
standardów ISO/IEC 27000. Szczególnie pomocne powinny okazać się zalecenia normy 
PN-ISO/IEC 27001:2014-12 Technika informatyczna – techniki bezpieczeństwa – sys-
temy zarządzania bezpieczeństwem informacji – wymagania. Norma zawiera wytyczne 
dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wskazówki, jak go utrzymać 
i rozwijać adekwatnie do zmieniających się warunków otoczenia. Autorzy normy odno-
szą się do niezbędnych kompetencji i zalecają, aby osoby wykonujące określone zada-
nia legitymowały się adekwatnym wykształceniem oraz doświadczeniem (PN-ISO/IEC 
27001:2014-12). Znawcy tematu odsyłają również do norm PN-ISO/IEC 27002:2014-
12, PN-ISO/IEC 27006:2016-12 zawierających podpowiedzi dla tworzenia własnych 
wytycznych polityki bezpieczeństwa informacji spójnej z polityką bezpieczeństwa firmy, 
uwzględniając specyfikę i wielkość organizacji. Firmy mogą i powinny rozwijać własne 
standardy bezpieczeństwa informacji i efektywnego zarządzania nimi. Powinny również 
znać wymogi audytu i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. 
Celem tych działań jest przede wszystkim zabezpieczenie własnych zasobów informacji, 
ale również budowanie zaufania w kontaktach pomiędzy instytucjami, które powierzają 
sobie swoje zasoby informacyjne lub je współdzielą (Łuczak, Tyburski, 2010, s. 59-60). 
Wykaz wszystkich możliwych korzyści z ochrony informacji jest bardzo obszerny (Łu-
czak, Tyburski, 2010, s. 50-53). Uważam, że wartość nadrzędną należałoby przypisać 
samemu podjęciu tematu bezpieczeństwa informacji w firmie, opracowaniu i wdrożeniu 
strategii ich ochrony, choćby w podstawowym zakresie i prototypowej formie, oraz prze-
konaniu zarządców i pracowników o możliwościach ich wpływu na zdarzenia dotyczące 
organizacji i jej zasobów, także informacyjnych.
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Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwach sektora 
MŚP – diagnoza trzech przypadków

W podjętej diagnozie starałam się uzyskać wiarygodne informacje o faktycznym 
stanie bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w wybranych firmach. Zastosowana 
procedura diagnostyczna umożliwiła również wyjaśnienie podłoża zastanej sytuacji oraz 
sformułowanie prognoz dotyczących ewentualnych konsekwencji jej utrzymywania.

Diagnoza miała miejsce w maju 2017 roku w siedzibach trzech małopolskich 
przedsiębiorstw. Narzędzie badawcze stanowił autorski formularz diagnostyczny ujmują-
cy piętnaście cech pożądanych bezpieczeństwa informacji. Poszczególne cechy nie były 
wartościowane; nie przypisywałam im ani ocen, ani współczynników ważności. Starałam 
się jedynie stwierdzić i zarejestrować albo ich występowanie (oznaczane słowem „TAK”), 
albo ich brak (oznaczany słowem „NIE”) (tab. 1). Informacje o poszczególnych cechach 
pozyskałam w toku wywiadu diagnostycznego prowadzonego według dyspozycji kore-
spondujących ściśle z identyfikowanymi cechami.

Analiza umożliwiła poznanie nastawienia przedsiębiorców oraz ocenę stopnia 
przygotowania przedsiębiorstw do zadań opracowania i wdrożenia strategii zarządzania 
bezpieczeństwem informacji korespondującej z normą ISO 27001 oraz nakazami usta-
wodawców. Dostarczyła punkt wyjścia dla sporządzenia podstawowego zestawu zale-
ceń, których zastosowanie powinno zagwarantować akceptowalny, w świetle wymogów 
ustawowych oraz aktualnych standardów, poziom ochrony poufności, integralności i do-
stępności zasobów informacji w przedsiębiorstwach.

Tabela 1. Formularz diagnozy stanu bezpieczeństwa informacyjnego trzech małopol-
skich przedsiębiorstw

Lp. Diagnozowana cecha
Instytucja A

mikroprzedsię-
biorstwo

Instytucja B

małe przedsię-
biorstwo

Instytucja C

średnie 
przedsiębiorstwo

1 Szacowanie wartości gospodarczej 
informacji NIE NIE NIE

2 Klasyfikowanie informacji TAK NIE NIE

3 Oznaczanie informacji TAK NIE NIE

4
Opracowanie i wdrożenie procedur 
postępowania z zasobem strategicz-

nym
TAK NIE TAK
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5 Podpisywanie umowy o zachowa-
niu poufności z pracownikami TAK NIE NIE

6 Podpisywanie umowy o zachowa-
niu poufności z kontrahentami TAK NIE TAK

7
Podejmowanie tematu bezpieczeń-
stwa informacji, np. na zebraniach 

z pracownikami
TAK NIE TAK

8
Udział w szkoleniach wewnętrz-
nych lub zewnętrznych z zakresu 

bezpieczeństwa informacji
TAK NIE TAK

9 Nadawanie pracownikom upraw-
nień dostępu do zasobów informacji TAK NIE TAK

10 Funkcjonowanie archiwum (kance-
larii) tajnej NIE NIE NIE

11 Opracowanie i wdrożenie polityki 
bezpieczeństwa organizacji TAK NIE TAK

12 Opracowanie i wdrożenie polityki 
bezpieczeństwa informacji TAK NIE NIE

13
Identyfikowanie zagrożeń dla po-

ufności, integralności i dostępności 
informacji

TAK NIE NIE

14 Wydzielenie budżetu na ochronę 
informacji TAK NIE NIE

15 Zatrudnienie menedżera informacji NIE NIE NIE

Źródło: oprac. własne.

Relacja z diagnozy w przedsiębiorstwie A

Pierwsza diagnozowana instytucja to mikroprzedsiębiorstwo. Status ten wyni-
ka z liczby zatrudnionych pracowników (dziesięć osób) oraz wartości rocznego obrotu. 
Przedsiębiorstwo funkcjonuje od 2012 roku i działa w branży odszkodowań. Zatrudnia 
przede wszystkim osoby z wykształceniem prawniczym. Oferuje doradztwo prawne oso-
bom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz usługi w dochodzeniu od-
szkodowań majątkowych. Przedsiębiorstwo przygotowuje się do wdrożenia innowacyj-
nego rozwiązania, opracowanego w 2016 roku we współpracy z sektorem nauki i badań. 
Firmą kierują prezes oraz dyrektor zarządzający. Respondentem w wywiadzie był pra-
cownik odpowiedzialny za zarządzanie danymi osobowymi. W toku badania do rozmowy 
przyłączyła się prezes firmy.

Pod pojęciem bezpieczeństwa informacji rozmówca rozumie „czynności mające na 
celu zabezpieczenie informacji, baz danych, które firma przetwarza. Jedną z takich czyn-
ności jest zabezpieczenie dostępu do bazy klientów; (…) każdy pracownik w firmie ma 
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dostęp do bazy danych na podstawie przydzielonego hasła”. Wewnętrzna baza kontaktów 
z klientami to kluczowy zasób informacji w firmie. Jej utrata, w wyniku zniszczenia, wy-
kradzenia, nieautoryzowanej modyfikacji, byłaby dla firmy szczególnie dotkliwa. „Druga 
czynność to zabezpieczenie teczek, w których znajdują się oryginalne papierowe doku-
menty klientów i ich spraw o odszkodowanie. Są w nich dane osobowe klientów, które 
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych są danymi wrażliwymi i powinny 
być zabezpieczone”. Każdy papierowy dokument przechowywany w teczkach klientów 
jest zdigitalizowany i przechowywany w bazie danych przedsiębiorstwa, a dodatkowa 
kopia zabezpieczona na serwerze. „W przypadku utraty informacji przechowywanych 
w teczkach klientów istnieje możliwość zawnioskowania do ubezpieczyciela o akta szko-
dowe sprawy. Specyfika branży odszkodowawczej jest taka, że pakiet dokumentów jest 
również przechowywany w towarzystwie ubezpieczeniowym”.

Analizowana firma nie podejmowała dotychczas prób wyceny informacji, które po-
siada. Respondent jest zdania, że byłoby to naprawdę trudne. Dzieli się jednak pomysłem, 
aby przy wycenie informacji „przyjąć za miernik czas pracy potrzebny do zgromadzenia 
danych, do odtworzenia tych dokumentów”.

W firmie jest praktykowane klasyfikowanie dokumentów podczas ich ewidencji. 
Zabezpiecza się dokumenty ze statusem „szczególnie chronione”. Wiele z nich zawiera 
informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Są to między innymi instrukcje 
wewnętrzne dotyczące działania firmy. Taki zasób chroni się przed fizyczną degradacją 
i dostępem osób nieupoważnionych. W firmie nie ma osobnego pomieszczenia o charak-
terze archiwum (określanego również jako tajna kancelaria). Została wydzielona strefa 
wewnętrzna, po której poruszają się tylko pracownicy. W jej granicach znajduje się ga-
binet dyrektora zarządzającego, a w nim zamykana szafa o charakterze depozytu dla naj-
ważniejszych dokumentów. Zadaniem pracownika portierni jest dopilnowanie, aby osoby 
postronne, klienci firmy, zapraszani goście, przebywali tylko we wskazanych miejscach 
i w obecności pracowników.

Temat bezpieczeństwa informacji był podejmowany w badanej organizacji niejed-
nokrotnie, z inicjatywy zarządu. Odbywały się również wewnętrzne szkolenia dotyczące 
postępowania z zasobami informacji i dokumentami. Wytyczne w tym zakresie opraco-
wuje i wprowadza do stosowania dyrektor zarządzający. Wszyscy pracownicy podpisują 
klauzulę poufności. Dotyczy ona głównie ochrony danych osobowych. Podczas szkoleń 
i zebrań pracownicy są obligowani do poufności wobec spraw typowo firmowych. Ozna-
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cza to, że nie powinni poza miejscem pracy rozmawiać o klientach i ich sprawach, rów-
nież o zasadach funkcjonowania i zarządzania firmą.

W przedsiębiorstwie miały miejsce incydenty związane z bezpieczeństwem infor-
macji. W jednym przypadku agresorem okazał się pracownik, który wyprowadził poufne 
dokumenty z gabinetu dyrektora. Od tamtego czasu zwraca się szczególną uwagę na do-
stępność informacji i dokumentów. Została opracowana i wdrożona instrukcja postępo-
wania ze strategicznym zasobem informacji. Inne negatywne doświadczenie spowodowa-
ło decyzję o zatrudnieniu pracownika ochrony.

Przedsiębiorstwo zatrudnia informatyka, który odpowiada za administrowanie ba-
zami danych oraz za politykę bezpieczeństwa informacji w postaci cyfrowej. Z jego ini-
cjatywy wszyscy pracownicy zostali pisemnie upoważnieni do przetwarzania danych. Za-
rząd zdecydował się również podpisać umowę o partnerstwie z firmą zewnętrzną, której 
mogą zostać powierzone najważniejsze dokumenty w celu ich przechowania w miejscu 
geograficznie oddalonym od siedziby firmy.

Roczny udział wydatków firmy na bezpieczeństwo wynosi około 30% budżetu. 
W firmie jest znana norma ISO 27001. Nie jest wdrożona, ale wybrane procedury zostały 
uwzględnione w dokumentach dotyczących bezpieczeństwa informatycznego oraz obo-
wiązujących procedurach funkcjonowania firmy.

Pomimo że w diagnozowanym przedsiębiorstwie są przechowywane wyniki prac 
badawczo-rozwojowych, które niewątpliwie stanowią zasób podlegający szczególnej 
ochronie, rozmówca nie wspomniał o nich. Poproszony o wskazanie dwóch przykładów 
informacji (zasobów informacyjnych), które są w firmie szczególnie ważne i których utra-
ta (zniszczenie, zaginięcie, wykradzenie, modyfikacja treści) spowodowałaby negatywne 
konsekwencje zarówno dla celów operacyjnych, jak i strategicznych firmy, respondent 
nie „dotknął” tematu realizacji zadań badawczo-rozwojowych i przygotowań do wdro-
żenia innowacyjnych usług. Objawia się w ten sposób, prawdopodobny, niski poziom 
świadomości dotyczącej znaczenia i rynkowej wartości pozyskanych wyników prac B+R. 
Można również zakładać, że swoją postawą rozmówca zaświadcza o obowiązującej go 
klauzuli poufności.

Zgromadzony wywiad oraz możliwy na etapie diagnozy ogląd warunków, w jakich 
działa firma, dał podstawę do przyznania systemowi bezpieczeństwa informacji oceny 
dopuszczalnej, z zaleceniem korekty na rzecz udoskonalenia efektywności przyjętej stra-
tegii. Najważniejsze zalecane zmiany to:
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−	 wydzielenie osobnego pomieszczenia na cele archiwum, odpowiednio zamyka-
nego i monitorowanego,

−	 przydzielenie praw dostępu do archiwum wybranym osobom,

−	 szacowanie wartości kluczowych informacji, w celu np. ich ubezpieczenia.

Relacja z diagnozy w przedsiębiorstwie B 

Druga badana instytucja plasuje się w kategorii przedsiębiorstw małych. Działa 
od dwudziestu lat i zatrudnia czterdzieści osiem osób. Zajmuje się produkcją i dystry-
bucją artykułów gospodarstwa domowego na rynek krajowy i zagraniczny. Specjalizuje 
się w galanterii kuchennej. Na podstawie podejmowanej działalności innowacyjnej firma 
legitymuje się kilkoma patentami, prawami ochronnymi i prawami z rejestracji. Inno-
wacyjne produkty opracowuje zarówno samodzielnie, jak i w ramach współpracy z in-
stytucjami nauki i badań. W fazie opracowania znajdują się kolejne dwa innowacyjne 
rozwiązania, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W wywiadzie diagnostycznym 
wypowiadał się właściciel instytucji, pełniący funkcję dyrektora zarządzającego.

Pojęcie bezpieczeństwa informacji kojarzy się rozmówcy z zabezpieczeniem za-
sobów kluczowych, czyli takich, które decydują o przewadze konkurencyjnej na rynku. 
Szczególnie odczuwalna byłaby w badanej firmie utrata „informacji handlowych doty-
czących odbiorców, osób decydujących o zamówieniach u naszych odbiorców, obrotów 
generowanych na podstawie współpracy z danymi klientami, produktów, jakimi klienci 
są zainteresowani. Także dane dotyczące dostawców, receptur produktów, (…) informa-
cje dotyczące procesu produkcyjnego, metod i technologii wykonania produktów, (…) 
nowych projektów, które planujemy wdrożyć w firmie, (…) zasobów ludzkich, osób klu-
czowych w firmie. Są to w większości informacje i dane zakodowane w systemie kompu-
terowym firmy. Częściowo rozrzucone w plikach po komputerach pracowników. Kopia 
zapasowa jest; dane są zapisywane i archiwizowane w dodatkowym dysku na terenie 
firmy”. W diagnozowanym przedsiębiorstwie nie korzysta się z usług chmurowych. Roz-
mówca rozważa takie rozwiązanie, ale przyznał, że nie ma zaufania do serwerów chmu-
rowych i do dostawców tego typu usług. Nie oddałby im na przechowanie dokumentów 
poufnych z obawy przed nieupoważnionym wglądem w ich treść.

Temat szacowania wartości informacji okazał się dla rozmówcy nowy. Dotychczas 
informacje nie były wyceniane i rozmówca nie zastanawiał się, ile są warte wyniki prac 
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badawczo-rozwojowych, które firma posiada i na których podstawie wdraża na rynek 
innowacyjne produkty. Jest jednak przekonany, że stanowią one zasób przedsiębiorstwa, 
który należy uznać za tajemnicę.

Informacje napływające do firmy nie są segregowane i oznaczane. W firmie nie 
obowiązuje strategia zarządzania takim zasobem jak informacja. Respondent przyznał, 
że faktycznie ważnych, poufnych dokumentów, dotyczących opracowywanych i wdraża-
nych innowacji jest w firmie coraz więcej i warto zastanowić się nad objęciem ich ochroną.

W diagnozowanej firmie nie podejmowano dotychczas tematu bezpieczeństwa in-
formacji. Nie korzystano z żadnych szkoleń z tego zakresu. Nie ma stanowiska pracy 
i osoby, do której obowiązków należałoby zarządzanie informacjami i ich ochrona. Re-
spondent nie widzi na tym etapie rozwoju firmy potrzeby zatrudniania takiej osoby. W fir-
mie nie została opracowana instrukcja postępowania z zasobem informacyjnym firmy. On 
sam jako właściciel i zarządca wprowadza niepisane zwyczaje postępowania z informa-
cją, odpowiada za obieg i bezpieczeństwo informacji oraz dokumentów. Firma, w jego 
opinii, nie operuje aż taką ilością informacji poufnych, aby tworzyć nowe stanowisko 
dedykowane obowiązkom zarządzania i ochrony informacji.

Pracownicy badanej instytucji nie są obligowani do podpisywania klauzuli poufno-
ści. Uczestnik badania, po chwili rozmowy na temat ewentualnych negatywnych skutków 
niereglamentowanego dostępu wszystkich pracowników do poufnych informacji, sko-
mentował, że warto to zrobić, ale tylko z wybranymi pracownikami. Nie wydaje mu się 
potrzebne podpisywanie takiej klauzuli z wszystkimi zatrudnionymi osobami; „to nie są 
priorytety”. Pomysł szkolenia kadry z zakresu zarządzania informacjami wydał mu się 
słuszny i zasygnalizował, że rozbuduje budżet szkoleniowy na kolejny rok, uwzględniając 
w nim instruktaż z zakresu bezpieczeństwa informacji. Skomentował równocześnie, że na 
ten rok zaplanował inne, ważniejsze w jego opinii, szkolenia. Chętnie natomiast zamówi 
ekspertyzę i opracowanie strategii zarządzania bezpieczeństwem informacji. Respondent 
nie jest zainteresowany wdrożeniem normy ISO 27001, ale wyraża chęć poznania wy-
branych zaleceń i potraktowania ich jako źródło inspiracji w opracowaniu i włączeniu 
wytycznych do praktyki własnej firmy.

Pomimo że diagnozowane przedsiębiorstwo działa od dwudziestu lat, nie odno-
towało dotychczas incydentów dotyczących bezpieczeństwa informacji. Właściciel ma 
świadomość istnienia konkurencji i jej działań. Niejednokrotnie identyfikował i rozstrzy-
gał przed odpowiednimi urzędami fakty podrabiania wzorów produktów, tuż po ich wpro-
wadzeniu na rynek. Jednak fakt wykradzenia informacji bezpośrednio z siedziby firmy 
nie miał miejsca.
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W firmie nie ma archiwum. Informacje dotyczące innowacji wdrożonych i opraco-
wywanych są składowane w segregatorach rozlokowanych w różnych pomieszczeniach 
firmy nieprzeznaczonych wyłącznie na te cele. Najważniejsze informacje i tajemnice fir-
my są „ukryte” w głowie rozmówcy. Jego zdaniem trudno byłoby komuś obcemu pozy-
skać wartościową informację z tak bardzo rozporoszonego zasobu. Nad najnowszymi 
projektami i wdrożeniami czuwa on osobiście. Respondent nie obawia się również wy-
cieku informacji na etapie ich udostępnienia pracownikom działu produkcji. Uzasadnia 
to zaufaniem do pracowników i małą rotacją. Ludzie są związani z firmą od wielu lat i to 
daje mu poczucie bezpieczeństwa.

Ryzyko utraty cennych informacji dotyczących wdrożeń innowacyjnych produktów 
jest w ocenie rozmówcy niewielkie. Jest jednak świadomy, że w wyniku każdej wdrożonej 
innowacji jego firma staje się przedmiotem zainteresowań i potencjalnych agresywnych 
zachowań konkurentów. Towarzyszy mu umiarkowana obawa związana z wykradzeniem 
innowacji przed ich opatentowaniem i wdrożeniem na rynek. W Polsce jest kilka firm, 
które mogłyby wykorzystać informacje o nowych autorskich technologiach. W bliskiej 
perspektywie przedsiębiorstwo wdroży serię produktów charakteryzujących się innowa-
cyjnością o zasięgu światowym. Tu respondent widzi zagrożenie.

Jedno z zagadnień poruszonych w wywiadzie dotyczyło polityki bezpieczeństwa 
informacji. Respondent nie był pewien, czy w firmie jest taki dokument. Dopytany o in-
formatyka przyznał, że zatrudnia osobę na tym stanowisku. On sam nie miał jednak 
świadomości, że opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji mieści się w zakresie 
kompetencji i powinności pracowników odpowiedzialnych za obsługę informatyczną in-
stytucji. Uczestnik badania odwołał się do przyjętej w firmie polityki jakości w ramach 
wdrożonej normy ISO 9001. Dokument wytycza standardy postępowania w sytuacji kry-
zysu.

Budżet na zapewnienie bezpieczeństwa w diagnozowanej firmie jest zdaniem roz-
mówcy niewielki. Nie ma on jednak wiedzy, jakie środki w jego firmie są na te cele fak-
tycznie wydawane.

W toku wywiadu diagnostycznego została wywołana kwestia umów o zachowaniu 
poufności przez projektantów nowych wzorów i produktów. Pomimo że są to zazwyczaj 
podmioty zewnętrzne, właściciel firmy nie podpisuje z nimi umów o poufności. Współ-
pracuje z tymi firmami i osobami fizycznymi od wielu lat na podstawie zaufania. Nie 
obawia niedyskrecji bądź złych zamiarów tych osób. Zagrożenie widzi natomiast w wy-
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mianie korespondencji mailowej. Informacje, które są przesyłane w treści wiadomości 
mailowych są naprawdę ważne i te łatwo mogą stać się przedmiotem inwigilacji.

W podsumowującej części rozmowy przedsiębiorca przyznał, że byłby gotowy i za-
interesowany wytypowaniem najważniejszych zasobów informacji i objęciem ich strate-
gią zapewnienia bezpieczeństwa. Uznał, że faktycznie warto zadbać o wybrane aspekty 
bezpieczeństwa, przyswoić wybrane procedury i postępować zgodnie z nimi.

Rozmówcy nie przekonał argument dotyczący audytów zlecanych przez ewentual-
nych partnerów biznesowych, dużych zleceniodawców, którzy przed decyzją o współpra-
cy podejmują ocenę przyszłego partnera i badają różne aspekty jego działalności, także 
dotyczące poziomu bezpieczeństwa. Rozmówca ceni sobie niezależność. Sam dobiera 
partnerów do współpracy i nie obawia się zewnętrznych audytorów. Stabilna rynkowa 
pozycja nie zmusza go do przystawania na wszystkie dyktowane przez rynek warunki. 
Szanuje partnerów biznesowych, dużych odbiorców swoich produktów, i chętnie z nimi 
współpracuje, ale to nie oni wytyczają kierunki rozwoju jego firmy.

Z diagnozy wynika, że zastana sytuacja bezpieczeństwa informacji jest nieakcep-
towalna, z powodu zupełnego braku świadomości i jakichkolwiek zasad zarządzania 
bezpieczeństwem informacji. W przedsiębiorstwie tym występują liczne zagrożenia dla 
jego prawidłowego funkcjonowania. Zadaniem pilnym i pierwszoplanowym wydaje się 
objęcie firmy kompleksowym programem działań naprawczych, od budzenia świadomo-
ści po dopasowanie rozwiązań składających się na podstawowy pakiet bezpieczeństwa 
informacji.

Relacja z diagnozy w przedsiębiorstwie C

Trzeci wywiad diagnostyczny przeprowadziłam w przedsiębiorstwie średnim, funk-
cjonującym od ponad dwudziestu lat w branży budownictwa. Firma osiągnęła wysoką po-
zycję na rynku dzięki licznym autorskim zaawansowanym rozwiązaniom technologicz-
nym oraz wynikom własnych i zamawianych prac badawczo-rozwojowych. W portfolio 
firmy znajdują się liczne obiekty wybudowane w kraju i zagranicą według wysoko oce-
nianych i nagradzanych technologii. Firma zatrudnia 110 osób. W skład zarządu wchodzą 
prezes oraz dwóch dyrektorów. Wywiadu zgodziła się udzielić główna księgowa, odpo-
wiedzialna za obsługę finansową firmy oraz bezpieczeństwo informacji i dokumentów 
księgowych.
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Respondentka odnosi termin „bezpieczeństwo informacji” zarówno do ochrony za-
sobu, który znajduje się w dziale księgowości, w segregatorach przechowywanych w za-
mkniętym pokoju, jak i do ochrony informacji i danych w wersji elektronicznej, którymi 
operują pracownicy w systemie i które „nie powinny zostać zhakowane”. Istotne jest 
również bezpieczeństwo serwera i programu z danymi wrażliwymi pracowników.

Zasoby, których utrata spowodowałaby negatywne konsekwencje dla firmy to 
przede wszystkim „wyniki negocjacji i warunki współpracy z dostawcami i odbiorca-
mi, (…) bazy z danymi klientów, umowy, ceny, warunki współpracy”. Równie ważne są 
informacje o sytuacji finansowej firmy. „Wyciek informacji o miejscu i warunkach prze-
chowywania akt osobowych i zatrudnieniu pracowników, ich dane osobowe, informacje 
o wykształceniu – to nie może się zdarzyć”. Dokumenty poufne papierowe znajdują się 
również w postaci skanów na dysku wewnętrznym firmy. Umowy z klientami, ważne 
ustalenia, są przechowywane na dysku, do którego dostęp mają wybrani pracownicy i za-
rząd. Wewnątrz firmy jest stosowana zasada, zgodnie z którą tylko upoważnione osoby 
posiadają dostęp do informacji. Decyzje w tym temacie podejmują prezes i dyrektorzy. 
Technicznie dostępem do dysku zarządza informatyk firmy.

Respondentka przyznaje, że w firmie nie ma zwyczaju wyceniania informacji. Pró-
ba oszacowania wartości nieopatentowanej wiedzy technicznej, stanowiącej własność 
firmy, została podjęta jeden raz, w obecności i na podstawie wiedzy oraz doświadczenia 
informatologa, specjalizującego się w transferze informacji naukowo-technicznej.

W badanym przedsiębiorstwie występują licznie zasoby informacji, które mają cha-
rakter tajemnicy przedsiębiorstwa. W celu ich ochrony podpisuje się aneksy do umów 
z klientami o zachowaniu poufności odnośnie do wszelkich informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Pracowników natomiast zobowiązuje się do ochrony infor-
macji na podstawie wewnętrznego regulaminu pracy. Pracownicy nie podpisują klauzuli 
poufności jako odrębnego dokumentu, ale rozmówczyni przyznała, że to dobry pomysł.

Prezes firmy podejmował na kilku zebraniach temat bezpieczeństwa informacji. 
Taki temat pojawia się zazwyczaj, gdy firma pracuje nad nowym projektem i przygoto-
wuje autorskie rozwiązanie, które zanim zostanie zastosowane, podlega ochronie. Pra-
cownicy są pouczani, z kim i w jakim zakresie mogą dzielić się informacją. Głównym 
decydentem w zakresie obiegu informacji wewnątrz oraz w otoczeniu przedsiębiorstwa 
jest zarząd. Najczęściej prezes wydaje dyspozycje, do kogo powinny trafić określone in-
formacje i jakim środkiem przekazu. W firmie nie ma stanowiska pracy o nazwie „mene-
dżer informacji” (lub podobnej). Jest jeden pracownik, który ewidencjonuje i segreguje 
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informacje i dokumenty na podstawie wytycznych zarządu. Nie ma również wewnętrz-
nego systemu oznaczeń poszczególnych dokumentów i informacji na wejściu do firmy, 
z którego wynikałoby, które z nich są oficjalne i do wiedzy wszystkich pracowników, 
a które mają charakter poufny i są dedykowane wybranym odbiorcom. W firmie nie ma 
wydzielonego pomieszczenia na archiwum. W kilku pokojach znajdują się zamykane sza-
fy, do których klucze mają wybrane upoważnione osoby. Przechowuje się w nich raporty 
końcowe i dokumentację towarzyszącą zrealizowanym zleceniom i projektom. Jest to 
szczególnie ważny zasób firmy.

Poza rozmowami toczonymi podczas zebrań na temat poufności informacji do-
tyczących planowanych i zakończonych przedsięwzięć oraz bezpieczeństwa ogólnego, 
w diagnozowanej firmie nie organizowano dotychczas szkoleń z zakresu bezpieczeństwa 
informacji. Kluczową postacią w tym temacie jest informatyk, który korzysta ze szkoleń 
zewnętrznych i dzieli się swoją wiedzą z pracownikami. Rozmówczyni nie umiała odpo-
wiedzieć na pytanie dotyczące funkcjonowania w przedsiębiorstwie polityki bezpieczeń-
stwa informacji. Tymczasem, zgodnie z zaleceniami przedmiotowej normy ISO, polityka 
bezpieczeństwa informacji powinna być opracowana, zatwierdzona przez kierownictwo, 
opublikowana i zakomunikowana pracownikom i właściwym stronom zewnętrznym. Do-
pytany informatyk przyznał, że taki dokument nie został opracowany i wdrożony. On 
natomiast jest w firmie zatrudniony na umowę zlecenie.

W przedsiębiorstwie nie miały dotąd miejsca incydenty dotyczące bezpieczeństwa 
informacji. Nie zidentyfikowano przypadków włamania, kradzieży, utraty dokumentów, 
wycieku informacji. Jest to, w opinii respondentki, przede wszystkim wynik ochrony fir-
my przez zatrudnionego specjalistę do spraw bezpieczeństwa. W firmie jest wdrożony 
system bezpieczeństwa. Najważniejsze jego elementy to odpowiednie ogrodzenia, we-
wnętrzny i zewnętrzny monitoring, ochroniarz, dwa przeszkolone psy. Firma jest ochra-
niana w trybie ciągłym. Obowiązuje niepisana procedura poruszania się osób zewnętrz-
nych po terenie firmy. Gości zaprasza się do wyznaczonych sal konferencyjnych. Kolejny 
czynnik uzasadniający niezakłócone funkcjonowanie firmy to stabilność zatrudnionej ka-
dry. Śladowa fluktuacja sprawia, że pracownicy znają i rozumieją swoje obowiązki, darzą 
się zaufaniem, umieją współpracować. Pomocne są również zasady i wytyczne zarządu, 
których sprawny przekaz, zrozumienie i przede wszystkim konsekwentne stosowanie 
przez wszystkich zatrudnionych gwarantuje bezpieczeństwo i komfort pracy. Pracow-
nicy nie otrzymują wykazu informacji, które podlegają szczególnej ochronie i stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa, ale są instruowani, jak postępować w określonej sytuacji, 
w szczególności jak obchodzić się z dokumentami prawnymi, finansowymi. Rolę edu-
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katora i kontrolera poprawności postępowania sprawuje główna księgowa. Szczególnie 
starannie instruowani i sprawdzani są pracownicy nowi.

Respondentka deklaruje, że w budżecie firmy jest kategoria kosztów „wydatki ad-
ministracyjne” i w kategorii tej mieszczą się koszty związane z zapewnieniem bezpie-
czeństwa informacji. Nigdy nie zostało to dokładnie wyliczone, ale szacuje się, że od 3 do 
5% rocznego budżetu przedsiębiorstwa przeznacza się na bezpieczeństwo firmy, w tym 
również na zabezpieczenie dokumentów i informacji.

Jedna z osób w firmie jest odpowiedzialna za zarządzanie jakością zgodnie z wdro-
żoną normą ISO 9001. Poproszona o przyłączenie się do rozmowy przyznała, że w firmie 
jest znana norma 27001, ale nie jest wdrożona. Pojęcie bezpieczeństwa informacji koja-
rzy się jej jako „ochrona danych osobowych, finansowa, informacji, know how”. Nato-
miast możliwości ochrony danych „(…) są różne: zamknięte pomieszczenia, blokowanie 
komputerów i serwerów, hasła”.

W wyniku diagnozy firmie można przyznać ocenę dopuszczalną, z zaleceniem ko-
rekty na rzecz udoskonalenia efektywności przyjętej strategii zarządzania bezpieczeń-
stwem informacji. Temat szczególnie ważny to opracowanie polityki bezpieczeństwa in-
formacji w sieci wewnętrznej. Z uwagi na rozmiar przedsiębiorstwa, pozycję w branży, 
obszerne zasoby nieopatentowanej wiedzy technicznej, firma powinna, samodzielnie lub 
z pomocą profesjonalistów, opracować i wdrożyć kompleksową strategię zarządzania bez-
pieczeństwem informacji. Zasadne jest również oszacowanie wartości tej wiedzy z uwagi 
na jej prawdopodobny potencjał komercjalizacyjny oraz zbadanie zdolności patentowej 
w kontekście jej stosownej ochrony.

Wnioski z diagnozy i rekomendacje wdrożeniowe

Podejmując się przedmiotowej diagnozy miałam na uwadze opinię specjalistów 
PwC o tym, że „(…) podwyższone ryzyko i rosnące zagrożenia wymagają, aby w orga-
nizacji uświadamiano sobie, że w dzisiejszych czasach ochrona wszystkich informacji na 
takim samym – priorytetowym – poziomie nie jest już realna ani nawet możliwa. W no-
wym modelu bezpieczeństwa biznes powinien zidentyfikować i przypisać odpowied-
nie znaczenie tym zbiorom informacji, które są najważniejsze dla działania organizacji” 
(Bezpieczne informacje, 2014, s. 14). Starałam się zatem metodą wywiadu ustalić, czy 
wyniki prac badawczo-rozwojowych, informacje i wiedza wynikające z działalności in-
nowacyjnej, stanowią w diagnozowanych przedsiębiorstwach zbiór ważny, decydujący 
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o powodzeniu działania organizacji, jej rynkowym sukcesie, pozycji wśród konkurentów. 
Celowo nie zadawałam pytania o ten zasób informacji wprost, chcąc wysondować, jaka 
jest jego pozycja, znaczenie w przedsiębiorstwach, nastawienie moich rozmówców do 
jego wartości. Niestety żaden uczestnik badania, proszony o wskazanie dwóch najważ-
niejszych dla firmy zasobów informacji, nie wspomniał o tym zasobie informacji w ogóle. 
Jedynie właściciel przedsiębiorstwa B wypowiadał się świadomie o prowadzonej działal-
ności innowacyjnej i jej znaczeniu dla wyników firmy. Jednak wyraźnie koncentrował się 
na konsekwencjach podrabiania jego innowacyjnych produktów obecnych już na rynku. 
Rozproszenie zasobów informacji na terenie firmy, brak świadomości odnośnie do potrze-
by ich organizacji i zabezpieczenia nie stanowią, zdaniem rozmówcy, problemu wartego 
specjalnych rozważań.

Prowadzone rozmowy dały podstawę do sformułowania opinii o wyższym stop-
niu zrozumienia potrzeby ochrony informacji jedynie w przedsiębiorstwie A. Prawdo-
podobnie jest to wynik zarejestrowanych tam incydentów dotyczących bezpieczeństwa 
informacji. Ich negatywne konsekwencje wzmocniły czujność właścicieli i pracowników 
na ewentualne zagrożenia i skłoniły do „uszczelnienia” modelu zarządzania bezpieczeń-
stwem kluczowych informacji. Nie bez znaczenia wydaje się również fakt, że firma za-
trudnia głównie prawników, a jedna ze świadczonych usług jest ściśle powiązana z za-
rządzaniem danymi osobowymi. W odróżnieniu od pozostałych diagnozowanych firm, 
informacja jest w przedsiębiorstwie A zasadniczym przedmiotem pracy. Usługi prawni-
cze są bowiem w dużym stopniu usługami informacyjnymi. 

Zdecydowanie jednym z najważniejszych rekomendowanych zaleceń we wszyst-
kich diagnozowanych firmach powinno być opracowanie i wprowadzenie do stosowania 
wytycznych dotyczących ewidencji i typizacji zasobów informacji oraz ich sygnowania, 
wskazując na miejsce przechowywania, zakres użytkowania oraz podmiot odpowiedzial-
ny za zabezpieczenie ich podstawowych własności. Warte rozważenia byłoby również 
wydzielenie osobnego pomieszczenia na cele archiwum i deponowania w nim informacji 
poufnych i objętych tajemnicą. Dokumenty szczególnie ważne należałoby, w zależno-
ści od formy, powielić lub zdigitalizować i przechowywać w różnych miejscach, jeśli to 
możliwe oddalonych terytorialnie.

Za istotny czynnik bezpieczeństwa informacji warto by przyjąć zapoznanie się wła-
ścicieli i zarządców diagnozowanych przedsiębiorstw z treścią aktów prawnych określa-
jących ich powinności wobec postępowania z informacją. Warto, aby mieli świadomość 
istnienia normy ISO 27001 i traktowali jej zapisy jako podstawę szacowania zdolności 
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własnej organizacji do spełnienia jej oczekiwań, wymagań i potrzeb dotyczących bezpie-
czeństwa informacji.

W recepcie działań zaradczych obligatoryjnych dla wszystkich badanych obiek-
tów, w szczególności dla przedsiębiorstwa B, należałoby umieścić podejmowanie form 
szkoleniowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W każdej organiza-
cji powinna być przynajmniej jedna osoba specjalizująca się w zarządzaniu zasobami 
informacji z silnym akcentem na ich bezpieczeństwo. Wyposażona w kompetencje od-
powiednie do pracy z informacją i na bieżąco doszkalana powinna opracować, oddać 
do akceptacji zarządu i wdrożyć information security policy, czyli zestaw wytycznych, 
regulaminów, instrukcji, umów o poufności, założeń polityki bezpieczeństwa informacji 
itp., z którego będą wynikać przejrzyste zasady postępowania z zasobami informacji zapi-
sanych w formie tradycyjnej i cyfrowej, w szczególności z informacją strategiczną. Fakt 
istnienia i obowiązywania takich wytycznych powinien być komunikowany wszystkim 
pracownikom przedsiębiorstwa.

Nie jest moim zamiarem krytykowanie stanu bezpieczeństwa informacji zastanego 
w analizowanych firmach. Niewątpliwie jednak zidentyfikowane nieprawidłowości i za-
łożenia postępowania z informacją wymagają reakcji. Poważną słabością, szczególnie 
w przedsiębiorstwach B i C, jest brak polityki bezpieczeństwa informacji. Może to świad-
czyć o deficytach kompetencyjnych informatyków obsługujących te przedsiębiorstwa.

Z uwagi na fakt, że przedmiotem diagnozy były tylko trzy przedsiębiorstwa i tylko 
wybrane fragmenty ich działalności, trudno o wyprowadzanie szerszych wniosków i ich 
uogólnianie. Skłaniam się do przypuszczenia, że dbałość o bezpieczeństwo aktywów in-
formacyjnych jest w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw niska i wynika 
z niskiego poziomu świadomości ryzyka utraty ważnych zasobów. Niska świadomość 
z kolei jest rezultatem niewystąpienia w tych przedsiębiorstwach ani epizodów, ani zda-
rzeń pokaźnych, przykrych w skutkach, skłaniających do refleksji i wywołujących na-
tychmiastową potrzebę opracowania i wdrożenia kompleksowej strategii zarządzania bez-
pieczeństwem informacji. Dopiero finansowe, prawne, bądź wizerunkowe konsekwencje 
będą czynnikiem uruchamiającym odpowiednie działania.

W wykazie zaleceń warto dlatego umieścić bieżące korzystanie z doradztwa i szko-
leń, których następstwem powinno być opracowanie modelu postępowania z zasobami 
informacji, uwzględniającego indywidualne okoliczności funkcjonowania firm. Nie musi 
to być profesjonalna, zgodna z normą strategia kompleksowego zarządzania informa-
cją. W fazie początkowej wystarczy powołanie do życia programu łączącego rozsądne 
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i „skrojone na miarę” procedury, reguły, metody, narzędzia i czynności oraz zaangażowa-
nie i współodpowiedzialność pracowników, aby zapewnić niezakłócone, stabilne funk-
cjonowanie organizacji i jej zasobów informacyjnych.
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