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Informacja a system zarządzania

 Informacja jest obecnie niezwykle ważnym zasobem w działalności 
przedsiębiorstw, a także stanowi jeden z głównych czynników sukcesu firm 
w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym

 Szczególną uwagę na zarządzanie bezpieczeństwem informacji zwracają 
uwagę organizacje, dla których ochrona informacji ma zasadnicze 
znaczenie (np. takie, które przetwarzają duże ilości danych osobowych)

 Koncepcja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ang. 
Information Security Management System – ISMS) opiera się o cykl 
ciągłego doskonalenia P-D-C-A:
 Planowanie – określenie polityki zarządzania bezpieczeństwem informacji; 

określenie poziomu ryzyka związanego z przechowywanymi informacjami…
 Wykonanie – wdrożenie i realizacja procedur minimalizacji ryzyka…
 Ocena – prowadzenie bieżącego monitoringu realizowanych działań oraz 

okresowych przeglądów i auditów…
 Działanie –realizacja działań doskonalących…
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Wymagania normatywne w 
zakresie bezpieczeństwa informacji 
 Firmy, które decydują się na wdrożenie systemu 

zarządzania bezpieczeństwem informacji 
najczęściej korzystają z dwóch norm:
 PN ISO/IEC 17799:2007 – Technika informatyczna – 

Techniki bezpieczeństwa – Praktyczne zasady 
zarządzania bezpieczeństwem informacji

 PN ISO/IEC 27001:2007 – Technika informatyczna – 
Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania 
bezpieczeństwem informacji – Wymagania
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Wymagania normatywne w zakresie 

bezpieczeństwa informacji - PN ISO/IEC 17799  
 Norma PN ISO/IEC 17799 ma formę wytycznych i zaleceń dla 

organizacji chcących zarządzać bezpieczeństwem informacji (nie 
podlega certyfikacji)

 Określa ona, że informacja może przybierać różne formy
 Zakres zastosowania wymagań standardu może obejmować całość 

informacji przetwarzanej w danej instytucji lub ograniczać się do 
wydzielonego obszaru w ramach firmy

 Zarządzanie bezpieczeństwem według normy PN ISO/IEC 17799 
oparte jest na 3 kluczowych zasadach:
 Poufności (ang. confidentiality) – zapewnieniu dostępu do informacji 

tylko upoważnionym osobom
 Integralności (ang. Integrality) – zapewnieniu kompletności i dokładności 

informacji oraz metod jej przetwarzania
 Dostępności (ang. availability) – zagwarantowaniu, że upoważnione 

osoby mają dostęp do odpowiednich informacji zawsze wtedy, gdy jest 
to konieczne
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Wymagania normatywne w zakresie 
bezpieczeństwa informacji - PN ISO/IEC 17799

 Standard ISO/IEC 17799 zawiera również opisy 
zabezpieczeń, jakie należy stosować w celu 
ograniczenia ryzyka utraty informacji:
 Polityka bezpieczeństwa
 Organizacja bezpieczeństwa
 Klasyfikacja i kontrola aktywów
 Bezpieczeństwo osobowe
 Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 Zarządzanie systemami i sieciami
 Kontrola dostępu do systemu
 Rozwój i utrzymanie systemu
 Zarządzanie ciągłością działania
 Zgodność
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Wymagania normatywne w zakresie 
bezpieczeństwa informacji - PN ISO/IEC 17799

 W praktyce działania jakie powinny być podejmowane w 
powyższych obszarach obejmują m.in.:
 Kontrolę dostępu do informacji
 Ochronę poufności i integralności informacji
 Zapewnienie dostępności informacji
 Zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do informacji oraz sprzętu 

komputerowego
 Zapobieganie utracie informacji (np. celowemu lub przypadkowemu ich 

usunięciu, przekazaniu informacji konkurencyjnej firmie, ujawnieniu 
poufnych danych klienta)

 Zapobieganie modyfikacji (przypadkowej lub celowej) informacji;
 Zapobieganie stratom wynikającym z braku ciągłości dostępu do 

informacji
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Wymagania normatywne w zakresie 
bezpieczeństwa informacji - PN ISO/IEC 17799

 W praktyce działania jakie powinny być podejmowane w 
powyższych obszarach obejmują m.in. (cd.):
 Zmniejszanie ryzyka popełnienia błędów, kradzieży i oszustw przez 

pracowników, a także niewłaściwego użycia przez nich informacji i 
sprzętu

 Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w sytuacji, kiedy 
odpowiedzialność za jej przetwarzanie przekazywane jest na zewnątrz 
organizacji

 Zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacyjnych w firmie (np. 
poprawnego i nieprzerwanego działania programu pocztowego, który 
służy do komunikacji pomiędzy pracownikami)

 Zapewnienie bezpieczeństwa stosowanego oprogramowania 
komputerowego

 Minimalizacje ryzyka wystąpienia awarii w systemach odpowiedzialnych 
za przetwarzanie i ochronę danych (np. systemach komputerowych)

 Zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania sprzętu 
przenośnego oraz urządzeń pracujących w sieci
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Wymagania normatywne w zakresie 

bezpieczeństwa informacji - PN ISO/IEC 27001 
 Norma „PN ISO/IEC 27001:2007 – Technika 

informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy 
zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania” 
stanowi podstawę do certyfikacji systemów zarządzania 
bezpieczeństwem informacji

 Określa ona wymagania związane z ustanowieniem, 
wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, 
przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem systemu 
zarządzania bezpieczeństwem informacji

 Norma w kompleksowy sposób obejmuje wszystkie 
zagadnienia związane z zarządzaniem 
bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie, a 
wśród nich bezpieczeństwo fizyczne, osobowe, 
teleinformatyczne oraz prawne
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Wymagania normatywne w zakresie 
bezpieczeństwa informacji - PN ISO/IEC 27001

 Norma nie określa szczegółowych sposobów w zakresie 
ochrony informacji - zwraca uwagę na kwestie, które 
należy uregulować, a sposób tego uregulowania leży w 
gestii wdrażającej wymagania jednostki i jest 
uzależniony od:
 Wielkości
 Rodzaju realizowanych procesów biznesowych
 Posiadanych zasobów
 Funduszy dostępnych na wdrożenie, etc.

 PN ISO/IEC 27001 jest odpowiednia do wdrożenia we 
wszystkich organizacjach, niezależnie od typu 
(biznesowe i publiczne), rozmiaru (małe, średnie i duże) i 
natury prowadzonej działalności (usługowa i 
produkcyjna)
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Wymagania normatywne w zakresie 
bezpieczeństwa informacji - PN ISO/IEC 27001

 Norma PN ISO/IEC 27001 wchodzi w skład grupy norm serii 27000. 
Ich celem jest ujednolicenie dotychczasowych opracowań i 
standardów poświęconych bezpieczeństwu informacji

 Planuje się, że w skład tej grupy, oprócz normy o numerze 27001 
wchodzić będą następujące również:
 ISO/IEC 27002 - ma zastąpić normę ISO/IEC 17799:2005
 ISO/IEC 27003 (w trakcie opracowywania) - porady i wskazówki 

dotyczące wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji

 ISO/IEC 27004 (w trakcie opracowywania) - wskaźniki i pomiar 
dotyczący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 ISO/IEC 27005 (w trakcie opracowywania) - szacowanie ryzyka w 
Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 ISO/IEC 27006 (w trakcie opracowywania) - wytyczne do certyfikacji 
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
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Wymagania normatywne w zakresie 
bezpieczeństwa informacji - PN ISO/IEC 27001

 Główne etapy wdrożenia systemu 
zarządzania bezpieczeństwem informacji:
zdefiniowanie zakresu
określenie polityki systemu zarządzania 

bezpieczeństwem informacji
zdefiniowanie i przeprowadzenie analizy 

ryzyka
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Wymagania normatywne w zakresie 
bezpieczeństwa informacji - PN ISO/IEC 27001

 Analiza ryzyka powinna obejmować następujące 
elementy:
 Określenie aktywów względem których ryzyko będzie 

szacowane
 Identyfikację możliwych zagrożeń dla tych aktywów
 Identyfikację podatności, które mogą być 

wykorzystane przez te zagrożenia
 Określenie skutków, jakie może nieść ze sobą 

wykorzystanie podatności przez zagrożenia
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Wymagania normatywne w zakresie 
bezpieczeństwa informacji - PN ISO/IEC 27001

 Proces analizy ryzyka nie musi być skomplikowany – 
przydatne wdrożone ISO 9001 lub 14001

 Kolejnym etapem analizy ryzyka jest określenie kryteriów 
jego akceptacji:
 Ograniczanie ryzyka poprzez stosowanie odpowiednich 

zabezpieczeń
 Przeniesienie ryzyka
 Unikanie ryzyka
 Zaakceptowanie ryzyka

 Główny cel wdrożenia systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji to zapewnienie ciągłości 
działania organizacji
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Korzyści z wdrożenia systemów 
zarządzania bezpieczeństwem informacji

 Przeprowadzenie klasyfikacji zasobów informacyjnych i 
oszacowanie dla nich rodzajów i poziomów ryzyk

 Budowanie świadomości pracowników związane z zagadnieniami 
bezpieczeństwa informacji

 Określenie działań zmierzających do ciągłego doskonalenia 
organizacji (w tym zarządzania bezpieczeństwem informacji)

 Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie 
ochrony informacji, jakie konieczne są do stosowania przez 
organizację

 Zmniejszenie strat wynikających z utraty lub kradzieży informacji 
poprzez zabezpieczenie się przed taka ewentualnością

 Poprawę dostępności zasobów informacyjnych
 Zwiększenie wiarygodności organizacji w oczach potencjalnych 

klientów
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Zarządzanie bezpieczeństwem 
informacji według metodyki SABSA 
 Obok rozwiązań zawartych w wymaganiach normatywnych firmy coraz 

częściej stosują również metodykę SABSA (ang. Sherwood Applied 
Business Security Architecture)

 Metodyka ta zapewnia kompleksowe podejście do zarządzania 
bezpieczeństwem informacji i jednocześnie nie stoi w opozycji do 
omawianych wcześniej norm

 Twórcy SABSA podkreślają, że ich koncepcja pozwala na analizę kwestii 
bezpieczeństwa przez prymat prowadzonej działalności

 Wymaga to odpowiedzi na podstawowe dla organizacji pytanie, „czym jest 
bezpieczeństwo” lub „co to znaczy, że jest bezpiecznie”

 SABSA proponuje inną definicję bezpieczeństwa informacji (poprzednia 
definicja: poufność, integralność, dostępność) - punktem wyjścia do analizy 
rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji jest zrozumienie specyfiki 
działalności przedsiębiorstwa i zachodzących w nim procesów biznesowych, 
poprzez wskazanie, które spośród zdefiniowanych w SABSA 75-ciu 
kryteriów bezpieczeństwa są dla danej jednostki najistotniejsze. 



16

Zarządzanie bezpieczeństwem 
informacji według metodyki SABSA 
 Głównym etapem wdrażania metodyki SABSA jest 

analiza wszystkich aspektów działania firmy. Należy 
odpowiedzieć na następujące pytania:
 Co ma być chronione?
 Dlaczego właśnie te zasoby mają podlegać ochronie?
 W jaki sposób zasoby będą chronione?
 Kto ma zajmować się ochroną?
 Gdzie umieścić ochronę?
 Kiedy chronić?

 Głównym atuty metodyki SABSA:
 umożliwienie wpisania idei bezpieczeństwa w filozofię działania 

organizacji
 Elastyczność
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Dziękuję za uwagę


