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Streszczenie 

Rok do roku coraz więcej firm w Polsce jak i na świecie jest zagrożonych wyciekiem i kradzieżą poufnych 
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informacyjnego. Jak wynika z badań prawie połowa incydentów z ochroną danych była spowodowana 
przez obecnych lub byłych pracowników atakowane przedsiębiorstwa. Autor poruszając ten temat 
skupił się na ocenie poziomu wiedzy oraz zbadaniu postaw wśród szeregowych pracowników firm w 
województwie podkarpackim oraz mazowieckim właśnie z zakresu ochrony informacji. Jednocześnie 
badano zależności pomiędzy posiadanymi umiejętnościami, poglądami i wiedzą z zakresu 
bezpieczeństwa informacji a wyższą lub niższą świadomością możliwości wystąpienia zagrożeń i 
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WPROWADZENIE 
 

ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE INFORMACJI I ICH KLASYFIKACJA 

1.1 Przegląd definicji informacji 

 W ujęciu ekonomicznym informacja traktowana jest jako aktywo (assets), czyli dobro 
ekonomiczne, które może być prywatną własnością i jako towar może być przedmiotem obrotu 
rynkowego. Wg T. Nonaka, jedynym pewnym źródłem przewagi konkurencyjnej jest wiedza (Nonaka T 

2000).  

 W trakcie zmian na rynkach, pojawiania się nowych technologii, nowej konkurencji oraz 
w perspektywie szybkiego starzenia się produktów (często w ciągu tygodni a nawet dni) największe 
sukcesy uzyskują te firmy, które tworzą i rozpowszechniają nową wiedzę w organizacji i potrafią szybko 
adaptować się do nowych warunków (właśnie dzięki posiadaniu kluczowych informacji). Dlatego 
właśnie rozpatrywanie informacji w charakterze zasobu/aktywa jest dla tej pracy podstawą. 
Pojmowanie informacji w kategorii aktywów niematerialnych oznacza informację, której 
wykorzystanie może być źródłem przyszłych zysków (a więc ma wartość dla danej jednostki/instytucji). 
Istotnym elementem tego podejścia jest uznanie nieuchwytności (nienamacalności) informacji i cech 
odróżniających ją od materialnych zasobów (takich jak kadra, finanse czy aktywa trwałe), a także 
wskazywanie trudności związanych z przypisywaniem informacji ściśle określonych kosztów czy 
wartości. 

 Jedną z pierwszych naukowych definicji informacji w Polsce wprowadził Jerzy Ratajewski. 
W definicji (Ratajewski J. 1973:8) tej rozróżnił informacje w sensie podmiotowym i przedmiotowym. 
Wskutek tego podziału powstały dwa autonomiczne wyjaśnienia: 

1. Informacja w sensie przedmiotowym traktowana jako wiadomość, wzajemny związek miedzy 
przynajmniej dwoma przedmiotami/obiektami, musi zawierać: 

– treść 

– formę (np. nośnik fizyczny). 

2. W ujęciu podmiotowym informacje traktowane są jako zbiór ściśle określonych działań 
(czynności), potrzebnych dla wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, poszukiwania, 
udostępniania oraz odbierania wiadomości, które dotyczą określnego podmiotu. 

 Informacje traktujemy więc jako niematerialne dobro przedsiębiorstwa, które może posiadać 
wymierną wartość pieniężną oraz przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności instytucji na rynku. Taka 
definicja informacji pozwala skupić się na traktowaniu informacji jako dobra chronionego, 
a jednocześnie takiego, któremu bardzo trudno zapewnić „szczelną” ochronę. 

 

1.2 Wpływ informacji na rozwój przedsiębiorstw we współczesnym świecie 

 Wiedza, informacja i innowacje stanowią współcześnie strategiczne zasoby organizacji. 
Decydują o jej pozycji konkurencyjnej, przetrwaniu a zwłaszcza rozwoju. Współcześnie jesteśmy 
uczestnikami zaawansowanej zmiany organizacji gospodarki światowej, która jest wynikiem 
zachodzących równocześnie, współzależnych procesów: 



● rewolucji technologicznej, opartej głównie na technologiach informatycznych 
i formowania się gospodarki globalnej,  

● zmiany paradygmatu gospodarczego z gospodarki opartej na informacji na gospodarkę 
opartą na wiedzy1. 

 Można więc zaryzykować stwierdzenie, że podstawą większości rozwiniętych systemów 
ekonomicznych jest wiedza. Często element ten nie jest jednak uwzględniany w rachunkach kosztów, 
w przeciwieństwie do tradycyjnych zasobów, takich jak ziemia, kapitał i praca2. Wiedza, informacje 
oraz ich jakość i aktualność stają się dla przedsiębiorstw przede wszystkim czynnikami konkurencji, 
ponieważ sukces gospodarczy nie mierzy się wyłącznie udziałem w rynku czy wielkością posiadanych 
aktywów, ale również umiejętnościami zarządzania wiedzą oraz wykorzystania kapitału 
intelektualnego firmy (Koźmiński A. 2002). 

 Trzeba też pamiętać o tym, że w organizacji wiedza oraz informacje znajdują się w różnych 
miejscach i formach. Sytuację tę przedstawiania rysunek nr 1. 

Rysunek 1 - Informacja w organizacji 

 

Borowiecki R., Romanowska M., System Informacji Strategicznej, Warszawa 2001, s.29 

 Informacje w przedsiębiorstwie trudno chronić ze względu na ich różnorodną formę oraz wiele 
miejsc przechowywania. Ochrona tak rozproszonych informacji polega na zbudowaniu 
kompleksowego systemu bezpieczeństwa informacji.  

 

1.3 Przegląd obecnych badań nad ochroną informacji w przedsiębiorstwach 

 Tematyka ochrony informacji w przedsiębiorstwach w ciągu ostatnich pięciu lat nabiera coraz 
większego znaczenia. Świadczy o tym chociażby zwiększona liczba publikacji naukowych dotyczących 
tej tematyki w Polsce. Według Polskiej Bibliografii Naukowej3 liczba publikacji dotyczących 
bezpieczeństwa informacji w latach 2001-2010 wynosiła 45, natomiast od roku 2011do 2016 powstało 
kolejnych 86 pozycji literatury. W dwukrotnie krótszym okresie czasu liczba publikacji praktycznie się 
podwoiła.  

                                                 
1 Określenie „gospodarka informacyjna” zostało spopularyzowane w latach 80, przez futurystę amerykańskiego 
Alvina Tofflera (1997r.) 
2 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/czynniki-produkcji;3890021.html 
3 https://pbn.nauka.gov.pl/ - [on-line dostęp 8.01.2017]  



 Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa informacji są poruszane już nie tylko w charakterze 
prac naukowych i akademickiej dyskusji, ale przede wszystkim jako zbiory raportów i analiz mających 
głównie zastosowanie poglądowe (badania świadomości oraz incydentów w firmach) jak również 
operacyjne (tworzenie modeli postępowania oraz wskazówek dotyczących opracowywania i wdrażania 
coraz to skuteczniejszych mechanizmów kontroli oraz testowania systemów bezpieczeństwa w 
organizacjach). Świadczy o tym m.in. cały szereg badań i analiz m.in.: 

1. PwC „Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011 - Cyberprzestępczość rosnącym 
zagrożeniem w biznesie” – 2011-www.pwc.pl – [on-line dostęp 16.01.2017] 

2. J. Góra, „Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji”- Raport „Bezpieczna firma” - 
2013 

3. PwC, „Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2014” – marzec 2014 

4. EY „18. Światowe Badanie Bezpieczeństwa Informacji” – 2015 - www.ey.com/pl - [on-line 
dostęp 16.01.2017] 

5. PwC, Iron Mountain, „Więcej niż świadomość: rosnące znaczenie zarządzania danymi wśród 
europejskich firm średniej wielkości” – 2015 - http://www.ironmountain.pl – [on-line dostęp 
16.01.2017] 

6. Kaspersky Lab, „ Global IT Security Risks Survey 2015: The current state of play” - 2015 

7. M. Taczanowska, D. Piotrowski, P. Jakubik, K. Klonecki, M. Kurek, Security Trends 2015 – 
„Bezpieczeństwo w erze cyfrowej” - 2015 – wspólne badanie Microsoft oraz EY. 

8. PwC, „W obronie cyfrowych granic czyli 5 rad, aby realnie wzmocnić ochronę firmy przed 
CYBER ryzykiem” – styczeń 2016 

9. PwC „Badanie Przestępczości Gospodarczej w Polsce 2016 Wyniki i kluczowe wnioski”, marzec 
2016 

10. KPMG, „Cyberbezpieczeństwo – wyzwanie współczesnego prezesa” – marzec 2016  

11. Instytut Kościuszki4, „POLSKIE FORUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA – rekomendacje po 
konferencyjne”, kwiecień 2016  

 Analizując powyższe materiały można określić główne rodzaje przestępstw gospodarczych, 
które dotknęły polskie firmy na przestrzeni ostatnich lat. W 2011 roku aż 39% badanych przez PwC firm 
w Polsce przyznało, że było ofiarą przestępstwa gospodarczego – tak dużej skali nadużyć, autorzy 
raportu5 dopatrują się w trwającym ówcześnie światowym kryzysie gospodarczym oraz ogólnym 
spowolnieniu gospodarczym a dokładniej w oszczędnościach firm w tamtym czasie, które głównie 
dotykały działów administracyjnych, w tym głównie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, oraz 
nakładały dużo więcej obowiązków na poszczególnych pracowników, co uniemożliwiało prowadzenie 
efektywnych działań zapobiegających takim incydentom.  

 Jednocześnie aż 26% firm w Polsce padło ofiarą cyberprzestępstw (w porównaniu do 18% 
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz 23% na świecie6) i było to drugie największe zagrożenie. 
Co ciekawe, jednym z rodzajów incydentów było szpiegostwo gospodarcze (rozumiane jako kradzież 
technologii), które obejmowało tylko 3% badanych firm i nie odbiegało daleko od takiej samej sytuacji 
na świecie (2%). 

 Zmierzone zostały materialne (głównie finansowe) straty firm spowodowane takimi 
incydentami: 42% organizacji określiło swoje straty finansowe poniżej kwoty 100 000 dolarów, a 13% 

                                                 
4 http://www.ik.org.pl - [on-line dostęp 17.01.2017] 
5 Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011 – listopad 2011 www.pwc.com/crimesurvey - [on-line 
dostęp 10.12.2016] 
6 Tamże str. 8 

http://www.ik.org.pl/
http://www.pwc.com/crimesurvey


firm swoje straty określiło na ponad 5 mln dolarów (PwC, „Badanie przestępczości gospodarczej Polska 
2014” 2014:8). Oprócz mierzalnych strat, respondentów zapytano również o straty niematerialne, 
którymi okazały się m.in. ( Tamże 2014:7): 

1. wpływ na morale pracowników (36%), 

2. wpływ na markę firmy (19%), 

3. wpływ na relacje biznesowe (16 %), 

4. wpływ na relacje z organami regulacyjnymi (10%), 

5. wpływ na cenę udziałów/akcji (3%). 

Wykres 1 - nadużycia w przedsiębiorstwach – Polska na tle świata 

 

Źródło: PwC, „Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2014” – marzec 2014 str. 5. 

Powyższy wykres przedstawia następujące kwestie: 

● wyraźne zwiększenie liczby firm, które padły ofiarą nadużyć w latach 2009-2013, 

● większą liczbę wykrytych nadużyć w Polsce w porównaniu do średniej światowej. 

 Zmniejszyła się natomiast procentowa liczba nadużyć związana z cyberprzestępczością (spadek 
z 24% do 19%), pomimo ogólnego zwiększenia nominalnej liczby ataków, przy czym największym 
zagrożeniem są sprzeniewierzenia aktywów (wzrost z 61% w 2011r. do 72% w 2014r.) ( Tamże 2014:6). 

W cytowanym raporcie znajdują się również informacje dotyczące niematerialnych strat firm. 
W 2014 roku pozostały one w dużej mierze bez zmian (w odniesieniu do badania przeprowadzonego 
w 2011r.( PwC, „Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011” –2011) ) i nadal mają największy 
wpływ na morale pracowników oraz na markę organizacji. Zwiększyła się natomiast liczba firm, których 
straty finansowe szacowane są powyżej 1 mln dolarów (19%), co ilustruje poniższe zestawienie (PwC, 
„Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2014” –2014: 9.). 



Wykres 2 - straty materialne związane z przestępczością gospodarczą 

 

Źródło: PwC, „Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2014” – marzec 2014 str. 8. 
 Podsumowują c, można stwier dzić, że ilość zagroże ń rośnie wraz z rozw ojem te chnologi czny m fir m. Zagroże nia, które dotyczą cyberpr zestępczości i s zpiegostwa gospodarczego stanowią bardzo duży odsetek incyde ntów (około 2 5% fir m padł o ofiarą takiego zdarzenia ) a straty materialne oraz niematerial ne z tym związa ne zde cydowa nie rosną z roku na r ok. Rośnie rów nież nominal na liczba zaatakowanych fir m.  

 

1.4 Rola ryzyka w zapewnianiu bezpieczeństwa 

 Niepożądane działania rozpatrywać należy z perspektywy ryzyka. Pojęcie ryzyka wiąże 
możliwość (prawdopodobieństwo, częstość) wystąpienia zdarzenia z wielkością strat, które może ono 
powodować (konsekwencją zdarzenia). Potrzebna jest w tym wypadku ogólna ocena sytuacji i 
możliwość porównywania zjawisk rzadkich ale dotkliwych, z częstymi ale mniej groźnymi w skutkach.  

 Aspekt ryzyka jest jedną z kluczowych składowych zapewniania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa. Odpowiednio oszacowane ryzyko pozwala alokować dostępne zasoby przeznaczone 
na ochronę w celu zabezpieczenia najcenniejszych i najbardziej zagrożonych aktywów. Szacując ryzyko 
należy zrealizować kilka zadań, które są również niezbędne przy opracowywaniu polityki 
bezpieczeństwa informacji.7 

 Pierwszym zadaniem jest odpowiednia identyfikacja aktywów, co oznacza inwentaryzację 
posiadanych aktywów i określenie ich poszczególnych wartości dla firmy. Kluczowym kryterium 
wyceny powinien być wpływ na funkcjonowanie organizacji w przypadku utraty danego aktywa lub 
innych problemów, np. czasowej niedostępności. Im większy szacowany wpływ, tym większa 
potencjalna wartość dla biznesu.  

 Drugim ważnym kryterium jest dostępność aktywa oraz ilość miejsc przetwarzania, w tym 
wypadku - im więcej miejsc, gdzie dana informacja jest przetwarzana, tym większe ryzyko wystąpienia 
incydentu i np. ujawnienia lub kradzieży informacji. 

 Kolejnym krokiem do oszacowania ryzyka jest dokładna identyfikacja zagrożeń. Należy 
wiedzieć, przed czym się chronimy, czyli jakie zagrożenia mogą wystąpić w przypadku konkretnego 
aktywa. Z punktu widzenia kompletności szacowania ryzyka, powinna być brana pod uwagę jak 
największa liczba zagrożeń (również tych mało prawdopodobnych), ale należy pamiętać, że istotnym 
elementem procesu analizy ryzyka jest możliwość uzyskania aktualnych i miarodajnych wyników.  

 Następnie należy określić prawdopodobieństwo wszystkich potencjalnych zagrożeń, gdyż nie 
każde zagrożenie występuje z taką samą częstotliwością. Do określenia częstotliwości można użyć 
następującej skali: 

                                                 
7 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań 
bezpieczeństwa teleinformatycznego 



● Wysokie – występuje często lub regularnie, 

● Średnie – wystąpiło w ostatnim roku lub zdarza się nieregularnie, 

● Pomijalne – nie wystąpiło ani razu w ciągu ostatniego roku. 

 Gdy już zostały wykonane wcześniejsze zadania, czyli wiadomo co należy chronić, przed czym 
oraz dlaczego, to pozostają do określenia jeszcze dwie zmienne: podatność danego aktywa oraz wpływ 
zagrożenia na poziom zabezpieczeń. Podatność, czyli słabe strony aktywa, które mogą zostać 
wykorzystane przez zagrożenie, np. zniszczenie elektroniki w wyniku zalania wodą. Wpływ zagrożenia 
na zabezpieczenie to określenie, jak duży wpływ może mieć zagrożenie na poufność, integralność 
i dostępność danych oraz określenie poziomu wdrożonych zabezpieczeń. 

 Ostatnim działaniem jest wskazanie aktywów najbardziej zagrożonych w firmie, dzięki czemu 
wiadomo, którymi aktywami należy się zająć w pierwszej kolejności i wdrożyć dla nich zabezpieczenia. 
Wdrożenie zabezpieczeń może wiązać się z koniecznością przeznaczenia dodatkowych funduszy na ten 
cel. Wyniki szacowania są podstawą do uzasadnienia kierownictwu, dlaczego należy wydać pieniądze i 
zabezpieczyć w pierwszej kolejności właśnie te, a nie inne aktywa.  

 

1.5 Rola i funkcje polityki bezpieczeństwa w systemie zarządzania bezpieczeństwem 
informacji 

 Każda firma, która chce dbać o bezpieczeństwo informacji spotka się w pewnym momencie 
z wyzwaniem stworzenia dokumentu określającego ogólne ramy zapewniania bezpieczeństwa oraz 
mechanizmów zachowania się pracowników podczas standardowej pracy oraz w sytuacjach wykrycia 
zagrożenia. Dokument taki nazywa się polityką bezpieczeństwa informacji – jest to zbiór efektywnych 
i udokumentowanych zasad i procedur bezpieczeństwa wraz z ich aktualizowanym planem wdrożenia 
i egzekwowania.8 Polityka bezpieczeństwa informacji w danym przedsiębiorstwie powinna określać, 
jakie zasoby oraz systemy informatyczne powinny być chronione oraz zawierać możliwe sposoby ich 
ochrony. Jednocześnie dobra polityka bezpieczeństwa powinna wskazywać jak najwięcej 
potencjalnych rodzajów naruszeń bezpieczeństwa oraz odpowiednie mechanizmy reagowania na takie 
sytuacje.  

 Przygotowana polityka bezpieczeństwa informacji powinna być dokumentem spisanym 
w sposób zrozumiały oraz przekazana wszystkim pracownikom do zapoznania się. 

Polityka powinna odnosić się do następujących zagadnień: 

● Co jest chronione – informacja czy systemy teleinformatyczne  

● Jak chronić zasoby firmy. 

Należy jednak brać pod uwagę, że polityki bezpieczeństwa dotyczyć mogą różnych spraw np.: 

1. całościowej polityki bezpieczeństwa organizacji, 

2. polityki w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, 

3. polityki bezpieczeństwa, opisującej założenia szczegółowe np. tylko dla wybranego systemu 
IT (zbioru danych). 

 Podnoszona tutaj kwestia polityki bezpieczeństwa poruszana jest bardziej z punktu 
praktycznego zastosowania niż dopasowania do wymogów prawnych. Szczególną uwagę skupiono na 
uwzględnieniu roli pracowników organizacji w zapewnianiu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. 
Standardowa polityka bezpieczeństwa rzadko zawiera bardzo szczegółowe a zarazem kompletne 

                                                 
8 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526). 



informacje i procedury dotyczące przyjętych założeń dla danego obszaru wiedzy np. korzystania przez 
pracowników z zewnętrznych usług online. Nie zawiera ona również zasad dotyczących szczegółów 
zabezpieczeń infrastruktury technicznej (jak np. serwery czy sieć komunikacyjna) - jest to rola innego 
rodzaju dokumentacji: standardów oraz procedur. Warto jednocześnie zaznaczyć, że podział ten może 
ulegać zatarciu np. w małych organizacjach. Tam polityka bezpieczeństwa może stanowić pewne 
połączenie klasycznego dokumentu tego typu z elementami standardów czy procedur. 

 Według niektórych badań (Joanna Ryńska 2016) w przypadku prawie 80% małych firm 
przeważa opinia, że polityka bezpieczeństwa nie jest dla nich niezbędna oraz że jej opracowanie jest 
zbyt czasochłonne i skomplikowane, a tymczasem zwykle wystarczy prosta, zrozumiała dla wszystkich 
lista obowiązujących zasad. W zależności od wielkości firmy, jak również od jej specyfiki (branża, 
uwarunkowania prawne) dokument taki będzie się różnił w szczegółach. Każdy z nich powinienem 
jednak poruszać przynajmniej następujące kwestie:  

● ustalenie polityki stosowania haseł w firmie (w tym głównie skupiać się na nauce budowania 
i wykorzystania tzw. „silnych” haseł); 

● kategoryzowanie istniejących informacji według wartości dla firmy i skutków ewentualnej utraty 
informacji (zarówno materialnych jak i niematerialnych); 

● opisanie mechanizmów postępowania pracowników z różnymi typami danych, w tym jasne 
określenie podległości decyzyjnej w tym zakresie; 

● opracowanie systemu nadawania dostępu użytkownikom – nie każdy pracownik powinien 
posiadać dostęp do wszystkich danych. Należy dążyć do sytuacji ograniczonego zaufania, gdzie 
pracownik w firmie posiada dostęp tylko i wyłącznie do informacji potrzebnych do wykonywania 
swoich obowiązków. Powinno to dotyczyć również członków zarządu czy właścicieli firm; 

● instalowanie zewnętrznego oprogramowania na firmowym sprzęcie oraz prywatnym 
wykorzystywanym w pracy. Czasami pracownicy instalują na firmowych komputerach programy 
do celów prywatnych, dla rozrywki lub dla ułatwienia sobie zadań, bez wcześniejszego 
uzgodnienia tych działań z przełożonymi czy chociażby osobami odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo. 

● zabezpieczenie komputerów, które powinny mieć zaktualizowany system operacyjny 
i zabezpieczenia, takie jak oprogramowanie antywirusowe czy firewall; 

● określenie zasad transportu danych (w tym urządzeń zewnętrznych), a także korzystania 
z własnych urządzeń (procedury BYOD9). Wszystkie zasady powinny być jasne i wyraźnie 
określać, w jakich sytuacjach pracownikom wolno używać takich nośników, jak np. dyski 
zewnętrzne oraz czy w pracy można używać swoich prywatnych urządzeń; 

● zasady korzystania z usług online, czyli zewnętrznych serwisów, takich jak portale 
społecznościowe czy usługi przechowywania danych w chmurze. 

● jasne oddzielenie danych firmowych od prywatnych - wszelkie dane firmowe powinny pozostać 
w firmie. Przykładem może być poczta elektroniczna: nie należy podawać firmowego adresu e-
mail na forach, listach adresowych czy w mediach społecznościowych, ani też korzystać z niego 
do spraw prywatnych (nie wolno też używać prywatnego maila do spraw służbowych).  

● systemy kopii zapasowych – w polityce bezpieczeństwa powinno się jasno zawrzeć zasady ich 
tworzenia, w tym częstotliwość oraz rodzaj danych i miejsce archiwizacji.  

 Zakres polityki bezpieczeństwa może być bardzo szeroki, więc podczas jej przygotowywania 
należy zadbać przede wszystkim o: 

                                                 
9 http://whatis.techtarget.com/definition/BYOD-bring-your-own-device [on-line dostęp 13.01.2017] 



1. Poparcie osób decyzyjnych w firmie co do wdrażania tego typu dokumentacji (kwestia ta dotyczy 
firm z rozbudowaną strukturą funkcjonowania (głównie firmy średnie i duże). 

2. Wypracowanie rozwiązań w konsultacji z pracownikami oraz działami firmy (pracownicy powinni 
rozumieć po co są te regulacje, powinni też znać odpowiedzialność za nie przestrzeganie 
przygotowanych ram funkcjonowania – warunki odpowiedzialności powinny się znaleźć 
bezpośrednio w dokumentacji. 

3. przeprowadzenie zewnętrznego audytu, który potwierdzi założenia PB i racjonalność przyjętych 
procedur. 

4. aktualizowanie wiedzy o bezpieczeństwie - żadne rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa nie 
wystarczy raz na zawsze, gdyż wraz z nowymi zagrożeniami pojawiają się nowe możliwości 
zapobiegania im. 

 W firmie powinien istnieć system szkoleń i to nie tylko funkcjonujących jako wprowadzenie dla 
nowych pracowników. Ważne są też szkolenia okresowe, pozwalające zarówno zapoznać pracowników 
z nowymi zasadami, ale i upewnić się, że znają i przestrzegają tych już obowiązujących. Nie istnieje 
jeden przepis na idealną politykę bezpieczeństwa, jednak najważniejsze zasady powinny być ustalone 
i konsekwentnie egzekwowane.  

 Ustanowienie polityki bezpieczeństwa w firmie staje się już nie tylko możliwością ale 
jednocześnie wymogiem. Od 25 maja 2018 roku wzrośnie odpowiedzialność firm za przetwarzane 
przez nie dane osobowe osób fizycznych.10 W zakresie bezpieczeństwa będą miały obowiązek m.in.: 
skutecznego zabezpieczenia przetwarzanych danych, zgłaszania naruszenia ochrony danych organowi 
nadzorczemu, zawiadamiania (w niektórych sytuacjach) osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu 
ochrony danych.  

 Na zakończenie tych wstępnych rozważań należy wspomnieć o tym, że odpowiednia polityka 
bezpieczeństwa nie powinna być zbyt uciążliwa dla pracowników oraz w całości dla funkcjonowania 
organizacji. Nawet najlepiej opracowane procedury będą nieefektywne, jeśli będą bojkotowane przez 
pracowników czy zarząd firmy. 

ROZDZIAŁ 2. KRADZIEŻE INFORMACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE I NA 
ŚWIECIE  

2.1 Główne wektory ataków w firmach 

 Incydenty, które mają miejsca w firmach a związane są z kradzieżami informacji, zdążają się na 
wielu różnych poziomach. W celu skutecznej ochrony, można wskazać podstawowe przykłady 
kradzieży informacji. Budując klasyfikacje zagrożeń należy skupić się też na oszacowaniu 
prawdopodobieństwa wystąpienia wydarzenia do strat jakie może ono przynieść. Celem jest 
zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymywaniu 
akceptowalnego poziomu komfortu pracy. Należy unikać sytuacji, gdy zbyt restrykcyjne zasady 
bezpieczeństwa zaczną wpływać negatywnie na jakość przestrzegania procedur bezpieczeństwa wśród 
pracowników.   

 Zbudowany system ochrony w firmie, nie może być postrzegany przez pracowników jako 
uciążliwy a osoby odpowiedzialne personalnie za bezpieczeństwo, traktowane przez 
współpracowników jako wróg a nie sprzymierzeniec. Tego typu problemy nie są bynajmniej tylko 
teoretyczne: aż 28% osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji przyznaje, że ich działania 
postrzegane są w firmie jako spowalniające i utrudniające biznes (M. Taczanowska 2015).  

                                                 
10 Kwestie te reguluje tzw. pakiet w sprawie ochrony osób fizycznych: Rozporządzenie (UE) 2016/679 oraz 
Dyrektywa (UE) 2016/680. 



 Patrząc z perspektywy samego mechanizmu ataku, wyróżnia się ataki fizyczne (np. kradzież lub 
podmiana kopii archiwalnych, kradzież sprzętu komputerowego, w tym głównie laptopów, telefonów 
czy kluczy pamięci), do których zaliczamy również ataki lokalne (czyli wykorzystujące maszynę podpiętą 
do sieci wewnętrznej firmy) oraz ataki związane z nadużyciem usług (czyli doprowadzeniem do sytuacji, 
że poprzez dużą liczbę fałszywych zapytań o usługę przez komputery w sieci istnieje możliwość 
„wysycenia” przepustowości danej usługi a w konsekwencji zablokowania możliwości korzystania z niej 
dla innych użytkowników). Przykładem takich ataków były np. ataki na Estonię w roku 2007, gdzie przez 
7 dni większość obywateli nie miała dostępu do stron rządowych, głównych serwisów informacyjnych 
ani do serwisów transakcyjnych swoich banków, a nawet nie mogli wypłacić pieniędzy z bankomatów.11 
Tam właśnie zastosowano atak odmowy usługi DoS (Denial of Services), a w przypadku ataku 
pochodzącego z wielu źródeł jednocześnie mówimy o ataku rozproszonym DDos (Distributed Dos).12  

 Kolejny rodzaj ataków polega na wykorzystywaniu podatności (ang. vulnerability) 
w działającym oprogramowaniu, czy to ogólnie w systemach operacyjnych, czy w używanych 
programach, np. programy graficzne, przeglądarki internetowe, edytory tekstów, oprogramowanie 
specjalistyczne itp. Atak polega na wykorzystaniu błędów lub celowo pozostawionych „dziur” w celu 
przejęciu kontroli nad danym procesem/oprogramowaniem, a następnie podniesieniu swoich 
uprawnień i przejęciu kontroli nad całym systemem/komputerem. Tak kontrolowane urządzenie może 
zostać wykorzystane do przeprowadzenia bardziej skomplikowanych ataków lub np. jako miejsce 
wyprowadzania informacji z sieci wewnętrznej. 

 Inne ataki technologiczne, które są nieinwazyjne oraz trudniejsze do wykrycia przez 
administrację, to te związane z szeroko rozumianym podsłuchem (pomijając klasyczny podsłuch 
pomieszczeń i osób indywidualnych), np. działania z wykorzystaniem technologii Sniffingu13 - termin 
ten odnosi się do przechwytywania przez niepowołane i nieupoważnione osoby informacji 
transmitowanych w sieciach lokalnych (LAN), a także sieciach bezprzewodowych (WLAN, Wi-Fi). 
Początkowo techniki te były wykorzystywane przez administratorów sieci po to, by diagnozować 
problemy z wydajnością i niezawodnością łączy. Ich potencjał szybko został dostrzeżony jednak przez 
hakerów, toteż dziś coraz częściej sniffing jest stosowany do kradzieży informacji. Kolejnym rodzajem 
podsłuchu są ataki z pośrednikiem w komunikacji, czyli ataki typu MiTM (man-in-the-middleattack)14, 
polegające na przechwyceniu jednego z węzłów komunikacji pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Technika 
ta rzadko jest jednak wykorzystywana do kradzieży informacji z wnętrza organizacji. Ostatnim 
sposobem, który warto przedstawić to podsłuch emisji ujawniającej (tzw. ulotu 
elektromagnetycznego).15 Jest to wykorzystanie naturalnych cech każdego urządzenia 
elektronicznego, które generuje fale elektromagnetyczne. Wykorzystując odpowiedniego rodzaju 
sprzęt na bazie analizy widma można z dużą skutecznością odczytywać dane przekazywane w danej 
chwili na urządzeniu. Ostatnią grupą ataków, które warto wyróżnić są te, które wykorzystują nie 
technologię, a naiwność i lenistwo ludzi. W tej grupie znajdują się takie ataki jak „phishing” czyli 
wyłudzanie informacji od użytkowników np. poprzez fałszywe strony www, prowokowanie 
niebezpiecznych działań w sieci oraz działania w mediach społecznościowych. 

 Jest to krótkie podsumowanie najpopularniejszych sposobów na przeprowadzenie 
wirtualnego ataku na infrastrukturę firmy oraz jej zasoby informacji. Zwiększając technologiczny 
poziom bezpieczeństwa w organizacji jesteśmy w stanie minimalizować ryzyko wielu ataków, które 

                                                 
11 http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-rosyjski-cyberatak-na-estonie,nId,166782 
12 W polskim internecie ofiarami tego typu ataków były takie serwisy jak m.in. serwis aukcyjny allegro.pl czy 
serwis banku mBank.pl. Źródło: 
http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,13686396,Co_sie_dzieje_w_polskiej_sieci__Allegro__mBank_p
adaja.html  
13http://fidelis.pl/poradnik/sniffing-czyli-podsluch-komputerowy [dostęp online 28.12.2016] 
14http://plblog.kaspersky.com/co-to-jest-atak-man-in-the-middle/ [dostęp online 28.12.2016] 
15http://www.bezpieczneit.com/dane_osobowe_informacje_niejawne/urzadzenia-klasy-tempest-ochrona-
przed-emisja-ujawniajaca/[dostęp online 28.12.2016] 

http://fidelis.pl/poradnik/sniffing-czyli-podsluch-komputerowy
http://plblog.kaspersky.com/co-to-jest-atak-man-in-the-middle/


bezpośrednio wykorzystują technologię. Jednak w przypadku sytuacji, gdzie w zapewnianie 
bezpieczeństwa zaangażowane muszą być osoby fizyczne o incydent znacznie prościej – w takich 
sytuacjach poziom bezpieczeństwa jest wypadkową wiedzy pracownika, zabezpieczeń 
technologicznych oraz losu. 

 

2.2 Rola pracowników w zapewnianiu bezpieczeństwa  

 Jednym z podstawowych wyzwań w walce z przestępczością gospodarczą jest zgromadzenie 
informacji o sprawcach nadużyć. Wiedza na temat tego, kim są sprawcy i jak dokonują przestępstw, 
pomaga w określeniu słabych punktów w mechanizmach reagowania i kontroli wewnętrznej 
stosowanych w przedsiębiorstwach. Ponieważ skala nadużyć wzrasta, organizacje muszą być coraz 
bardziej aktywne w działaniach mających na celu obronę przed atakami. 

 Raport Security Trends 2015 wskazuje na fakt, że większość osób odpowiedzialnych za ochronę 
informacji w firmach (CSO – Chief Security Oficer) uważa, że niski poziom bezpieczeństwa w ich 
organizacjach jest skutkiem braku odpowiedniej edukacji użytkowników wewnątrz własnej organizacji. 
Najbardziej potrzebna jest edukacja wszelkich działów biznesowych oraz często zarządu firmy. Aż 81 % 
badanych CSO na pierwszym miejscu podało właśnie te grupy pracowników. Problem edukacji 
pracowników z zakresu bezpieczeństwa i systematyczne podnoszenie ich umiejętności technicznych i 
interpersonalnych jest jednak tematem bardzo skomplikowanym i wielowątkowym. Oprócz samej 
edukacji ważną rolę w budowaniu systemu bezpieczeństwa opartego na pracownikach pełnią również 
takie pojęcia jak lojalność wobec pracodawcy, zadowolenie z wykonywanej pracy oraz bezpieczeństwo 
ekonomiczne pracownika (w tym brak długów i odpowiednie zarobki). 

 Jak więc wygląda kwestia edukacji w firmach w Polsce? Ciekawe informacje na ten temat 
przygotował zespół z firmy EY oraz konsultanci renomowanych firm – Cuberesearch16 oraz CHUBB17 
w ramach badania „Cyberbezpieczeństwo firm – listopad 2016”.18 Autorzy raportu skupili się przede 
wszystkim na uzyskaniu aktualnych danych dotyczących kwestii cyberbezpieczeństwa firm, w tym 
poszukując odpowiedzi na takie pytania jak: 

1. Czy firmy zdają sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed nimi w zakresie ochrony informacji? 

2. Czy stosowane metody i procedury są wystarczające? 

3. Czy pracownicy stanowią  największe zagrożenie oraz jak minimalizować ich negatywną rolę? 

 Badanie to zostało przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych oraz wywiadów online 
na grupie 350 firm oraz dodatkowe badanie na grupie 500 pracowników zatrudnionych w polskich 
firmach. Największą grupę stanowiły firmy mikro i małe (43%). 

 

                                                 
16 www.cuberesearch.pl 
17 www2.chubb.com/pl-pl/ 
18 itreseller.com.pl/wp-content/uploads/.../ey_raport_cyberbezpieczenstwo_firm1.pdf (dostęp online 
27.12.2016) 



Wykres 3 - procentowy podział firm ze względu na liczbę zatrudnionych osób ( Cyberbezpieczeństwo firm – 
2016:5) 

 

 Bardzo ciekawą kwestią poruszoną w tym badaniu jest pytanie o określenie swojego poczucia 
poziomu bezpieczeństwa informacyjnego w pracy. Biorąc pod uwagę, że takie subiektywne oceny nie 
są miarodajne, do wyników tych należy podchodzić ostrożnie.  

 

Wykres 4 - subiektywne poczucie zagrożenia w odniesieniu do konkretnych incydentów (tamże: 8) 

 

 Średnia ocen w skali 1-7 (gdzie 7 oznacza maksymalne bezpieczeństwo a 1 maksymalne 
zagrożenie) plasuje się powyżej połowy. Badani najbardziej bezpiecznie czują się w obszarach, które 
można kontrolować w sposób fizyczny – sprzęt, infrastruktura czy stacje robocze. W przypadku 
zagadnień związanych z klientami lub atakami socjotechnicznymi, poziom zagrożenia wzrasta.  

 Podczas tego badania zapytano również o kwestie szkoleń pracowników z zakresu 
cyberprzestępczości i reagowania na nią. Otrzymane wyniki nie napawają optymizmem, gdyż w 2016 
roku aż 41% ankietowanych podało, że nigdy nie przeszło takiego szkolenia, a 30 % badanych osób 
poinformowało nawet, że w ich firmach nie istnieją żadne procedury dotyczące bezpieczeństwa. 
W 17% badani zadeklarowali szkolenie w ciągu ostatniego roku, a 11%, że w ciągu 2 lat lub nawet 
wcześniej. 

 



Wykres 5 - częstotliwość przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji ( Tamże str. 13) 

 

 Samo szkolenie pracowników jest dobrym kierunkiem działań, jednak można mieć zastrzeżenia 
do formy, wyboru prowadzących oraz mierzenia efektywności po przeprowadzonych szkoleniach. Jak 
więc wygląda forma szkoleń? Znacząca większość z nich (72% wszystkich szkoleń) prowadzona jest w 
formie wykładu, 8% firm deklaruje, że szkolenia realizowane są za pomocą dedykowanego portalu e-
learningowego, a tylko 5%, czyli co dwudziesta firma, szkolenia realizuje w sposób angażujący i 
interaktywny np. przeprowadzając symulacje rzeczywistych ataków na infrastrukturę firmy lub 
pracowników. Szczegółowe informacje przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 6 - sposoby prowadzenia szkoleń dla pracowników ( Tamże str. 36) 

 

 Ważne jest to, też kto prowadzi edukację pracowników, większość działań realizowanych jest 
przez pracowników wewnętrznych firmy, a tylko 6% wszystkich deklarowanych odpowiedzi jako 
prowadzących wyznacza realizację przez podmioty zewnętrzne. Wybór prowadzącego jest istotny, 
ponieważ najczęściej zewnętrzni specjaliści są bardziej „na bieżąco” w zakresie zmian w tematyce 
cyberbezpieczeństwa. Są oni też mniej podatni na naciski zleceniodawcy niż w sytuacji gdy osoba 
szkoląca jest pracownikiem danej firmy. 

 Ostatnim aspektem, który powinien zostać poruszony w tematyce szkoleniowej jest 
weryfikacja posiadanej przez pracowników wiedzy. Tutaj również sytuacja nie przedstawia się dobrze. 
Ponad połowa badanych stwierdziła, że nie istnieją mechanizmy, które mogą obiektywnie ocenić 



efektywność szkoleń, a tylko nieznaczna liczba podmiotów (5 %) prowadzi aktywne sprawdzanie 
wiedzy „w praktyce”. 

Wykres 7 - sposoby weryfikowania wiedzy wśród pracowników (Tamże str. 13) 

 

 Podsumowując, edukacja pracowników w Polsce funkcjonuje, jednak nadal nie poświęca się 
jej wystarczająco dużo uwagi. Pełne mechanizmy przygotowywania pracowników – aktywne uczenie, 
testowanie i weryfikowanie umiejętności - są opracowane i realizowane w Polsce niestety 
zdecydowanie za rzadko. Brak odpowiedniej edukacji często prowadzi do tego, że zbiór „uchybień” 
pracowników jest obszerny. Do najczęściej spotykanych błędów możemy zaliczyć:  

● korzystanie z firmowych zasobów przez niezabezpieczony lub słabo zabezpieczony sprzęt 
prywatny, 

● przekazywanie niezabezpieczonych danych między domeną prywatną a służbową, 

● wykorzystywanie serwisów społecznościowych do służbowej komunikacji, 

● nieprzestrzeganie formalnych zasad bezpieczeństwa (najczęściej przez młodych pracowników) 
w firmie, 

● podatność na socjotechnikę. 

 Zakres problemów i incydentów, których pracownik może być nieświadomą przyczyną jest 
bardzo szeroki. W przedstawionych powyżej przypadkach pracownik traktowany jest jako potencjalne 
źródło problemów, jednak zakładamy, że nie działa on na szkodę swojej instytucji świadomie.  

 Dużo groźniejszymi przypadkami, niż niekompetentni pracownicy, są zdeterminowani 
pracownicy planujący kradzież informacji z organizacji. W tym wypadku rozsądne jest stosowanie 
zasady ograniczonego zaufania i traktowania pracowników jako potencjalnych intruzów.  

Sprawców cyfrowych nadużyć możemy zasadniczo podzielić na dwie grupy: 

● Sprawców wewnętrznych – w tej grupie znajdują się zarówno pracownicy szeregowi, jak i kadra 
kierownicza, 

● Sprawców zewnętrznych, takich jak dostawcy, partnerzy biznesowi, konkurencja, hakerzy, 
szpiedzy gospodarczy czy nawet pospolici złodzieje. W zależności od tego, przed kim firma chce 
się bronić, inaczej powinna zaplanować swoje działania. Z perspektywy organizacji można 
podnosić zabezpieczenia i jeszcze bardziej „okopywać się” przed zagrożeniami zewnętrznymi. 
Często niestety takie działania nie są wystarczające. 

 W Polsce w latach 2009-2015 r. istotnie wzrósł udział nadużyć dokonanych przez osoby 
z wewnątrz organizacji, czyli jej pracowników. W 2009 r. tego typu nadużycia dokonane przez 



sprawców wewnętrznych stanowiły jedynie 26% wszystkich wykrytych przestępstw gospodarczych, 
a w 2011 r. - 42%.19 W 2013 roku pracownicy odpowiadali już za 56% wszystkich incydentów, w tym za 
50% odpowiadała kadra menadżerska.  

 Jak wynika z badania „W obronie cyfrowych granic czyli 5 rad, aby realnie wzmocnić ochronę 
firmy przed CYBER ryzykiem – styczeń 2016”20, 48% badanych firm stwierdziło, że w 2014 roku 
głównym źródłem zagrożeń byli ich pracownicy, a w 2015 roku odpowiedź taką wybrało aż 70% 
respondentów. W 2014 roku na atak nieznanych hakerów wskazało 35% pytanych, w 2015 roku liczba 
takich odpowiedzi niemal się podwoiła: wskazało tak aż 67% ankietowanych. Podobnie było 
z przestępczością zorganizowaną – liczba takich wskazań wzrosła z 26% w 2014 roku do 41% 
w 2015roku. Tendencja wzrostowa objęła również zagrożenia ze strony usługodawców – tutaj także 
widoczny jest wzrost z 17% w 2014 roku do 35% w 2015 roku. Wzrost liczby ataków zauważalny jest 
we wszystkich obszarach. 

Wśród badań przeprowadzonych na świecie, w 2015 roku osoby pracujące 
w przedsiębiorstwach zostały wskazane jako źródło zagrożeń przez 34% ankietowanych, 29% wskazań 
dotyczyło byłych pracowników, usługodawcy zostali wymienieni przez 19% respondentów, zaś 
partnerzy biznesowi przez 16% ankietowanych.21 

 Tak znaczący wzrost liczby przestępstw w Polsce może mieć związek z niewielką liczbą spraw 
zgłaszanych do organów ścigania przez firmy, oraz relatywnie niskimi karami zasądzanymi sprawcom. 
Innym wyjaśnieniem może być również skuteczniejsze wykrywanie sprawców, co przekłada się na 
wzrost liczby ujawnionych incydentów.  

Ostatnim ciekawym wątkiem są dane dotyczące metryczki statystycznego sprawcy ataku. Jest 
nim mężczyzna z wykształceniem wyższym w wieku od 41-50 lat (widać duży wzrost średniej wieku) 
oraz ze stażem ponad 10 lat.22 I to właśnie długi staż pracy jest ciekawym elementem całego obrazu, 
gdyż można przypuszczać, że pozwala pracownikom poczuć się „pewniej” w swoim miejscu pracy 
i łatwiej dokonać kradzieży (nie wykazano do tej pory takiej bezpośredniej korelacji). 

 

                                                 
19 Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011 Cyberprzestępczość rosnącym zagrożeniem w biznesie - 
listopad 2012  
20 W obronie cyfrowych granic czyli 5 rad, aby realnie wzmocnić ochronę firmy przed CYBER ryzykiem – styczeń 
2016 
21 Tamże str. 12  
22 Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2014 – marzec 2014 



Wykres 8 - główne źródła cyberataków w Polsce w 2015r. 

 

Źródło: W obronie cyfrowych granic czyli 5 rad, aby realnie wzmocnić ochronę firmy przed CYBER ryzykiem – 
styczeń 2016 

 Wiele osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w organizacji zdaje sobie sprawę, że znaczna 
część zagrożeń pochodzi ze strony pracowników firmy. Badania przeprowadzone w 2015 roku 
pokazały, że aż 81% badanych CSO23 uważa, że wiedza użytkowników o zagrożeniach nie nadąża za 
upowszechnianiem i rozwojem technologii. Mimo to nie prowadzą oni monitoringu zachowań swoich 
pracowników w celu eliminacji potencjalnie najbardziej ryzykownych działań – odpowiedzi takiej 
udzieliło 70% ankietowanych w naszym kraju. Dodatkowo 60% ankietowanych zadeklarowało, że 
przeprowadza szkolenia dla swoich pracowników, a tylko 36% stwierdziło, że ich firma wymaga, aby 
podmioty zewnętrzne przestrzegały zasad polityki bezpieczeństwa.24 

 Chociaż 78% firm deklaruje, że posiada ogólną strategię bezpieczeństwa, to wciąż niemal 30% 
firm nie planuje żadnych szkoleń związanych z cyberbezpieczeństwem.25 To ważne, gdyż do większości 
naruszeń bezpieczeństwa informacji dochodzi w środowisku biurowym oraz w związku z mediami 
społecznościowych, na co wskazało aż 64% badanych respondentów.  

 Często monitorowanie zachowań pracowników mylnie postrzegane jest jako inwigilacja, 
tymczasem zdarza się, że pracownicy mimowolnie stają się narzędziem ataku. Może się tak stać w 
sytuacji, gdy złośliwe oprogramowanie wykradnie ich dane dostępowe i za ich pośrednictwem 
umożliwi nieuprawnione działania w systemie firmy. Sprawne monitorowanie pozwala wykryć 
nieprawidłowości i niestandardowe zachowania, które mogą być następstwem cyberataku. 

 

2.3 Współczesne metody wykrywania incydentów bezpieczeństwa w firmach.  

                                                 
23 M. Taczanowska, D. Piotrowski, P. Jakubik, K. Klonecki, M. Kurek, Security Trends 2015 – „Bezpieczeństwo w 
erze cyfrowej” - 2015 – wspólne badanie Microsoft oraz EY. 
24 Tamże str. 12 
25 Tamże str. 14 



 Poruszając tę tematykę należy przyjrzeć się sposobom, w jaki wykrywane są nadużycia 
w firmach. Na przestrzeni ostatnich kilku lat monitorują to okresowe badania firmy PwC, 
przeprowadzane na grupie kilku tysięcy przedsiębiorstw w Polsce i na świecie. Na poniższych 
wykresach przedstawiono dane, jakimi metodami wykryto przestępstwa gospodarcze – dane te 
zawierają również informacje dotyczące przestępstw związanych z cyberprzestępczością oraz dotyczą 
sytuacji polskich firm w roku 2011r. 

Wykres 9 - metody wykrywania przestępczości gospodarczej rok 2011 

 

Źródło: Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011 Cyberprzestępczość rosnącym zagrożeniem 
w biznesie - listopad 2012 

 Najczęściej przestępstwa wykrywane były w ramach wewnętrznych mechanizmów firmy 
(52%), co wydaje się być dobrym wynikiem. W tej kategorii zawarte są wszystkie działania, w których 
firma ma możliwość podejmowania działań i bezpośrednich decyzji. Druga kategoria dotyczy 
wszystkich działań, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu i które dzieją się poza jej kontrolą – 
w roku 2011 w ten sposób wykryto aż 39% wszystkich nadużyć. Ostatnia kategoria odnosi się do kultury 
organizacyjnej (korporacyjnej) firmy, czyli wszystkich działań, które wynikają z „niepisanej” umowy 
pomiędzy pracownikami a przedsiębiorstwem – ta kategoria jest najbardziej interesująca z punktu 
widzenia badań realizowanych na potrzeby tej pracy. Kategoria ta określa procent realnego 
zaangażowania pracowników w sprawy bezpieczeństwa w swojej instytucji, który nie wynika 
z formalnych nakazów i zakazów, ale jest miarą dobrowolnej troski i lojalności wobec firmy. Na 
powyższym wykresie wskaźnik ten wynosi tylko 9% i jest naszą miarą wyjściową. Należy pamiętać, że 
ten wskaźnik ma zastosowanie tylko w firmach i organizacjach, które posiadają więcej niż jednego 
pracownika/właściciela – przy czym im większa jest ich liczba, tym wskaźnik ten jest bardziej 
wiarygodny. 

Dane te są bardzo ciekawe, szczególnie kiedy dostrzeże się, jakie mechanizmy miały wpływ na 
demaskację przestępstwa. 



Wykres 10 - mechanizmy wykrywania przestępstw gospodarczych w Polsce 2011r. 

 

Źródło: Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011 Cyberprzestępczość rosnącym zagrożeniem 
w biznesie - listopad 2012 

 Na powyższym wykresie przedstawiono najpopularniejsze mechanizmy wykrywania 
przestępczości gospodarczej w 2011 roku. Ponad połowa z wszystkich wskazań czyli 52% dotyczy 
wewnętrznych mechanizmów. Jest to dobra informacja, ponieważ aż 45% całości była skutkiem 
„twardego” systemu bezpieczeństwa, a pozostałe 7% wynikały z podejmowania wewnętrznych decyzji 
dotyczących obsadzania stanowisk i rotacji kadry.  

 Niestety analizując dalej prezentowane dane można zauważyć, iż cała kategoria mechanizmów 
poza kontrolą firmy zajmuje aż 39%, w tym aż 29% (czyli prawie 1/3 wszystkich wykrytych incydentów) 
była wynikiem przypadku lub nie potrafiono precyzyjnie stwierdzić, dlaczego wykryto dany incydent.  

 Natomiast tylko 3% wszystkich wykrytych nadużyć było zasługą formalnych instytucji 
powołanych do walki z takimi zagrożeniami, co rodzi wątpliwości dotyczące skuteczności tych służb lub 
pokazuje małe zainteresowanie firm, aby tego typu zdarzenia wspólnie rozwiązywać z organami 
ścigania. Powodem mogą być np. kwestie wizerunkowe i obawa o pojawienie się doniesień medialnych 
dotyczących kłopotów w firmie. 

 Mechanizm odnoszący się do kultury korporacyjnej odpowiada za 9% wykrycia wszystkich 
ujawnionych nadużyć (dane za rok 2011 dla Polski) i jest kategorią najbardziej ciekawą z perspektywy 
tej pracy naukowej oraz właścicieli firm. W kategorii tej wyróżniono trzy różne działania, ale każde 
odnosi się bezpośrednio do pracowników lub klientów i osób będących w pewnych relacjach 
osobistych z firmą. 

 I tak w 2011r. za jedną trzecią wszystkich wykrytych w ten sposób incydentów (3%) 
odpowiadali pracownicy w ramach „anonimów wewnętrznych” - niestety te dane nie pozwalają na 
poznanie stanowisk osób oraz ich wewnętrznych motywacji do takich działań. Kolejne 3% przypada na 
działania osób z zewnątrz w ramach zewnętrznych anonimów (klientów lub partnerów biznesowych 
firmy). 

 Ostatnia część (również 3%) odnosi się natomiast do szczególnej kategorii osób, które 
publicznie wewnętrznie lub zewnętrznie ujawniły nieprawidłowości (są to najczęściej osoby bardzo 
zmotywowane wewnętrznie do ujawnianie tego typu działań, nawet za cenę narażenia siebie lub osób 
bliskich na problemy).  

 



Wykres 11 - mechanizmy wykrywania przestępstw gospodarczych w Polsce i na świecie 2014r. 

Źródło: PwC, „Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2014” 

 

 Rok 2014 przyniósł jednak pewne zmiany w kwestii wykrywania przestępstw gospodarczych, 
które głównie dotyczyły mechanizmów poza kontrolą spółki/zarządu oraz kultury korporacyjnej. 
W Polsce zwiększyła się liczba przypadkowych wykryć nadużyć, która wyniosła aż 22% w porównaniu 
do 16% z roku 2011 (na świecie wyniosła w 2014 tylko 7%). Spadła liczba wskazań incydentów związana 
z kulturą korporacyjną z 9% do 6% (nie odnotowano w 2014r. żadnych zewnętrznych anonimów), co 
jest wynikiem poniżej średniej światowej, która wynosi 23% wszystkich wskazań. 

 Analizując dane za rok 2016, możemy zauważyć też pozytywne zmiany zachodzące w polskich 
firmach. Wzrosło wykrywanie przestępstw własnymi wewnętrznymi zasobami firmy z 52% do 63 %, 
spadło natomiast znacząco wykrycie incydentów poza kontrolą spółki z 42% do 31%, ale największe 
zmiany zanotowano w znaczącym ograniczeniu przypadkowych wykryć (spadek o 13 punktów 
procentowych), zwiększył się procent wykrywania przestępstw poprzez analizę danych oraz 
zarządzanie ryzykiem nadużyć, co wskazuje, że firmy inwestują w specjalistyczne oprogramowanie 
zapewniające im większe bezpieczeństwo. Niestety zwraca uwagę brak zmiany w zakresie kultury 
korporacyjnej, co może oznaczać, że bardziej niż na własnych pracownikach, firmy polegają na 

dostarczanym z zewnątrz oprogramowaniu. 



Wykres 12 - mechanizmy wykrywania przestępstw gospodarczych w Polsce w 2014 r. oraz 2016r. 

 

Źródło: PwC „Badanie Przestępczości Gospodarczej w Polsce 2016 Wyniki i kluczowe wnioski”, marzec 2016 

Poniżej przedstawiono powyższe dane w formie tabeli, ukazując dynamikę zmian na przestrzeni lat. 

Tabela 1 - porównanie efektywności wykrywania przestępstw gospodarczych w latach 2011,2014 oraz 2016 

Metoda wykrycia przestępstw Polska 2011 Polska 2014 Polska 2016 

Wewnętrzne mechanizmy spółki 52% 52% 63% 

Mechanizmy poza kontrolą spółki 39% 42% 31% 

Mechanizmy związane z kulturą 
korporacyjną 

9% 6% 6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych 

Analizując dane zawarte w tabeli, można zauważyć, że na przestrzeni 6 lat sytuacja w Polsce 
zmieniła się. Zwiększyła się wykrywalność przestępstw oparta na wewnętrznych „sztywnych” 
i regulaminowych zasadach. O 8 % zmniejszyła się liczba wykrytych przestępstw dzięki mechanizmom 
niezależnym od spółki. Pozytywnym trendem jest również duży spadek przestępstw wykrytych 
przypadkowo z 22 do 9 co przedstawia wykres nr 12. 

Wykrywalność związana z kulturą korporacyjną czyli dotycząca zainteresowania sprawami 
firmy przez pracowników i pewną etyką pracowniczą od 2014 pozostała bez zmian jednak zmniejszyła 
się o jedną trzecią w odniesieniu do roku 2011. Wyjaśnienie dlaczego w Polsce ten wskaźnik wynosi 
tylko 6% nie jest łatwe. Możliwe, że jest to związane z pewną mentalnością i brakiem realnego 
przywiązania do instytucji, w której się pracuje. Powoduje to, że pracownicy „przymykają oko” na 
niektóre negatywne działania i tolerują je. Może to również mieć związek z faktem, że często za 
incydenty odpowiedzialne są osoby na stanowiskach kierowniczych (PwC, Badanie…. 2014 – 2014: 7), co 



rodzi obawę wśród szeregowych pracowników przed zgłaszaniem tego typu podejrzeń i ewentualnymi 
problemami ze strony bezpośredniego przełożonego. 

 Ostatnią kwestią, którą należy poruszyć w tym rozdziale, a która ma wpływ na całość naszych 
rozważań, jest kwestia budżetów przeznaczonych na ochronę. Sprawny system ochrony w firmie 
wymaga stałych nakładów inwestycyjnych, zarówno w nowoczesne zabezpieczenia, jak i doszkalanie 
pracowników, czy działów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT. Często tylko najbogatsze 
organizacje (w sensie posiadanego budżetu na dział IT security) mogą sobie pozwolić na w pełni 
profesjonalną ochronę obejmującą też swoim działaniem groźne, ale bardzo mało prawdopodobne 
ataki. Trudno również przekonać osoby decyzyjne w firmie, że zwiększając koszty na bezpieczeństwo, 
zmniejszają ryzyko wystąpienia dużych problemów (zarówno finansowych jak i wizerunkowych) 
związanych z obsługą powstałego incydentu. 

 

2.4 Podsumowanie 

Dokonując przeglądu badań z zakresu ochrony informacji w przedsiębiorstwach, poza 
rosnącym zainteresowaniem wśród naukowców tą tematyką, wyrażającym się w zwiększonej liczbie 
publikacji (według Polskiej Bibliografii Naukowej liczba publikacji dotyczących bezpieczeństwa 
informacji w latach 2001-2010 wynosiła 45, natomiast od roku 2011 do 2016 powstało kolejnych 86 
pozycji literatury, a więc w dwukrotnie krótszym okresie czasu liczba publikacji się podwoiła), warto 
też zwrócić uwagę na przedmiotowy zakres badań. Większość rozważań naukowych z tego tematu 
ogranicza się wyłącznie do analizy uregulowań prawnych ochrony informacji oraz rozważań 
teoretycznych w zakresie tworzenia „idealnych” systemów bezpieczeństwa. Choć badania te 
systematyzują posiadaną wiedzę, to jednak nie zajmują się analizą obecnych działań przedsiębiorstw 
w tej materii. Sytuacja ta wygląda inaczej w przypadku badań przeprowadzanych przez firmy doradcze 
takie jak PwC czy EY - badania przeprowadzone przez firmy technologiczne i audytorskie poruszają 
kwestie bezpieczeństwa z perspektywy ocen dyrektorów zarządzających oraz osób odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo w firmach. Informacje tak pozyskane pozwalają na zbudowanie obrazu dotyczącego 
poziomu ochrony informacji oraz listy incydentów w polskich i międzynarodowych firmach.  

Podsumowując badania dostępnej literatury, wysunięto następujące wnioski: 

1. W badanym okresie czasu zmieniły się metody wykrywania przestępstw w firmach w Polsce 
i zagranicą, do których najczęściej zalicza się: 

● Kontrolę wewnętrzną (rozumianą jako audyt wewnętrzny, wewnętrzne oficjalne systemy 
bezpieczeństwa oraz raportowania, celowa rotacja kadry i analiza danych), 

● Mechanizmy poza kontrolą zarządu (przypadek, śledztwa organów ściągania, 
dziennikarstwo śledcze, inne metody), 

● Kulturę korporacyjną firm (whistle-blowing system, zewnętrzne oraz wewnętrzne 
anonimy). 

2. Największym problemem polskich firm w porównaniu do firm zagranicznych, jest bardzo niski 
poziom wykrywania incydentów poprzez zgłaszanie ich przez samych pracowników (kultura 
korporacyjna) - tylko 6 % wobec 23% w firmach zagranicznych. 

3. Straty finansowe, wizerunkowe oraz związane z morale pracowników, ponoszone w związku 
z utratą informacji i przestępczością gospodarczą, które rosną nominalnie rok do roku zarówno 
w Polsce jak i na świecie. Prawie połowa firm dotkniętych kradzieżami informacji straciła 
w samych środkach pieniężnych od 150 000 zł do nawet 3 000 000 złotych. 

4. Od roku 2009 rośnie liczba ujawnionych incydentów i nadużyć w firmach w Polsce i na świecie, 
a dynamika wzrostu liczby incydentów jest w Polsce prawie dwukrotnie większa niż średnia 
światowa. 



5. Coraz większą uwagę firmy przykładają do szkolenia swoich pracowników w zakresie ochrony 
informacji, przynajmniej raz w roku szkoli się 48% pracowników. Problemem jest jednak jakość 
szkoleń i możliwość zbadania efektywności przeprowadzanych działań. Tylko 5% firm przyznaje, 
że prowadzi warsztaty w ciekawy, interaktywny sposób i tylko połowa z firm szkolących swoich 
pracowników ma jakikolwiek sposób weryfikacji pozyskanej wiedzy przez pracowników. 

6. Wykazano dużą rolę pracowników w ochronie informacji oraz przedstawiono procentową liczbę 
nadużyć w których zaangażowani byli pracownicy przedsiębiorstwa 

7. W Polsce w latach 2009-2015 r. istotnie wzrósł udział nadużyć dokonanych przez osoby 
z wewnątrz organizacji, czyli jej pracowników. W 2009 r. tego typu nadużycia dokonane przez 
sprawców wewnętrznych stanowiły jedynie 26% wszystkich wykrytych przestępstw 
gospodarczych, a w 2011 r. - 42%. W 2013 roku pracownicy odpowiadali już za 56% wszystkich 
incydentów, w tym za 50% odpowiadała kadra menadżerska.  

8. Statystyczna sylwetka osoby odpowiedzialnej za kradzież informacji z organizacji to mężczyzna z 
wyższym wykształceniem, w wieku 31-41 lat, pełniący najczęściej funkcje kierownicze. 

W każdej firmie, która chce należycie dbać o ochronę informacji powinno się nakreślić 
wewnętrzne zasady funkcjonowania polityki bezpieczeństwa informacji. Jest to podyktowane 
rosnącym zagrożeniem związanym z ochroną informacji przez firmy, zarówno przed zagrożeniami 
zewnętrznymi, jak również (coraz groźniejszymi) wewnętrznymi. Pracownicy są bardzo ważnym 
elementem całościowego systemu bezpieczeństwa instytucji, a gdy są niewyedukowani, mogą być 
przyczyną niezamierzonych incydentów bezpieczeństwa. Wyszkoleni pracownicy przestrzegający reguł 
polityki bezpieczeństwa, znacząco podnoszą poziom bezpieczeństwa całej organizacji. Kolejnym 
ważnym aspektem jest lojalność pracowników wobec własnej instytucji (wlicza się w to również 
lojalność końcowych klientów/użytkowników korzystających z produktów firmy). Im szersze grono 
oddanych i lojalnych pracowników/klientów/partnerów biznesowych posiada firma, tym większe są 
szanse na bezinteresowne raportowanie o nieprawidłowościach i potencjalnych zagrożeniach 
związanych m.in. z ochroną informacji w przedsiębiorstwie. Właśnie ta lojalność jest miarą „kultury 
korporacyjnej” czyli mechanizmu angażowania swoich pracowników oraz klientów w skuteczne 
zapewnianie bezpieczeństwa i świadome wspieranie całościowo systemu wykrywania i reagowania na 
incydenty. Obecnie ten wskaźnik w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw nie wygląda zbyt 
optymistycznie. 

 

ROZDZIAŁ 3 CZEŚĆ BADAWCZA  

3.1 Cel badań i problem badawczy 

 Celem badań jest porównanie posiadanej wiedzy nt. zagrożeń związanych z kradzieżami 
informacji pomiędzy pracownikami firm z województwa podkarpackiego oraz mazowieckiego. 
Jednocześnie celem badań jest ocena lojalności wśród pracowników oraz określenie poziomu 
zabezpieczeń informacji w firmach. 

Problem badawczy został ujęty w następujących pytaniach: 

1. Czy istnieją różnice w świadomości zagrożeń, w zależności od lokalizacji przedsiębiorstwa 
(województwo mazowieckie czy podkarpackie)? 

2. Czy lojalność wobec pracodawcy/firmy jest skorelowana z posiadaną wiedzę nt. 
funkcjonowania przedsiębiorstwa i ochrony w nim informacji? 

3. Czy istnieją wyraźne różnice w podejściu do bezpieczeństwa informacji pomiędzy badanymi 
przedsiębiorstwami w województwie podkarpackim i mazowieckim? 



 Uzyskanie odpowiedzi na te pytania pozwoliło zbudować model statystycznego pracownika 
przedsiębiorstwa działającego w Polsce oraz określić, jak bardzo mogą być zagrożeni polscy 
przedsiębiorcy ze strony swoich własnych pracowników. Opracowana publikacja docelowo ma służyć 
jako pomoc dla zarządzających w firmach oraz wstęp do badań poszerzonych. 

 

3.2 Metody badawcze 

W ramach realizacji projektu opracowano narzędzie badawcze, którego celem było uzyskanie 
od badanych osób informacji na temat ich wiedzy z zakresu ochrony informacji, w tym wiedzy 
technicznej, dotyczącej obsługi urządzeń, systemów, tworzenia silnych haseł itp. W drugiej kolejności 
pytano o stan wiedzy ogólnej opartej na subiektywnych opiniach oraz doświadczeniach swoich 
i bliskich osób w zakresie ochrony informacji. Ostatnią płaszczyzną badawczą były pytania dotyczące 
wiedzy technicznej badanych osób. Dodatkowo w narzędziu badawczym „ukryto” pytania mające 
mierzyć poziom zadowolenia z wykonywanej pracy oraz możliwość wyliczenia lojalności wobec 
pracodawcy. Ostatnie pytania dotyczyły wykorzystywania sprzętu i technologii (oprogramowania) 
przez pracowników i miały na celu uzupełnienie publikacji o dodatkowe informacje techniczne. 

 

Tematyka poruszana w ramach narzędzia badawczego obejmuje : 

1. Doświadczenia związane z kradzieżą informacji i rolą ofiary (w 8 różnych możliwych sytuacjach) 
(pytania nr 9,10,11) 

2. Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania 
w pracy i w domu (pytania nr 2,5,6,7,8) 

3. Wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów ochrony informacji oraz dane o systemach 
informowania o ochronie informacji w firmach i opinie dotyczące postępowania kadry 
zarządzającej w zakresie dbania o bezpieczeństwo (pytania 14,15,16,17,18,19,20) 

4. Informacje dotyczące form transportowania informacji wewnątrz oraz na zewnątrz firmy (jakie 
urządzenia, jak często - pytanie nr 4) 

5. Opinię dotyczącą zagrożenia własnej firmy jak również innych firm w Polsce pod względem 
ochrony informacji (pytania nr 12,13) 

6. Udział pracowników w szkoleniach pracowniczych oraz ich subiektywne opinie nt. wzrostu 
wiedzy będącego wynikiem udziału w szkoleniach (pytania 21,22) 

7. Subiektywną ocenę własną pracownika nt. poziomu posiadanych umiejętności technicznych 
w zakresie obsługi serwisów, oprogramowania czy postępowania w przypadku kradzieży 
informacji (7 przypadków - pytanie 23) 

8. Szczegółowa analizę polityki haseł w firmie oraz ich wykorzystywania przez pracowników 
(pytania nr 24,25,26,27,28,29,30,31,32) m.in. w zakresie:  

• Umiejętności tworzenia „silnych haseł” (skomplikowanych i trudnych do złamania) 

• Ilości posiadanych haseł 

• Znaczeń lingwistycznych posiadanych haseł 

• Wykorzystania liczb oraz znaków specjalnych w hasłach (systemy tworzenia haseł) 

• Udostępniania prywatnych oraz służbowych haseł innym osobom 

• Częstotliwości zmian haseł służbowych oraz prywatnych i przyczyn tych zmian. 

9. Zaangażowanie pracownika w wykonywanych obowiązkach oraz zadowolenia (pytania nr 1,3,38) 



10. Metryczkę: (płeć, wykształcenie, staż pracy, pełnione stanowisko): (pytania 33,34,35,36,37,39) 

Ukończone narzędzie badawcze w formie ankiety składa się z 39 pytań, które reprezentują 78 
wskaźników. Wskaźniki te podzielono ze względu na opracowany teoretyczny model świadomości 
bezpieczeństwa. 

Założono, że świadomość bezpieczeństwa składa się z trzech równoważnych indeksów: 

● Indeksu lojalności, który bada zadowolenie z pracy, otrzymywanej pensji, chęć do 
realizowania  dodatkowych niepłatnych zadań oraz staż pracy – na bazie opracowania 
teoretycznego założono, że lojalność ma duży wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa w firmie, 

● Indeksu wiedzy ogólnej, badającego doświadczenia z zakresu ochrony informacji, udział 
w szkoleniach oraz inne aspekty ogólnej wiedzy dotyczącej tematyki bezpieczeństwa informacji, 

● Indeksu wiedzy technicznej, badającego poziom umiejętności technicznych oraz oceniającego 
ich potencjalnie niebezpieczne zachowania (jak np. udzielanie haseł osobom nieupoważnionym) 

Odpowiedziom w narzędziu badawczym przypisano odpowiednie wagi w zależności od ilości 
odpowiedzi i przyjętego wartościowania.  

Przykładowo w pytaniach gdzie pojawiało się 5 możliwości odpowiedzi nadawane wartości 
w przypadku pytań, gdzie pożądaną odpowiedzią jest odpowiedź twierdząca: 

[__]1 Zdecydowanie nie = - 2 
[__]2 Raczej nie = - 1 
[__]3 Nie mam zdania, (trudno powiedzieć) = 0 
[__]4 Raczej tak = 1 
[__]5 Zdecydowanie tak = 2 

 
Sytuacja ta wyglądała analogicznie w przypadku odpowiedzi z pożądaną odpowiedzią negatywną. 
 
Natomiast w przypadku gdy pytanie posiadało 3 możliwe odpowiedzi (tak/nie /nie wiem) używano 
wag: 
-1, 0, 1,  
 

Niektóre pytania nie były w ten sposób skategoryzowane jak np. pytanie nr 6 dotyczące 
posiadanego systemu operacyjnego w swoim telefonie. W tym wypadku autor nie podejmował się 
określenia czy dana odpowiedź jest bardziej słuszna niż inna, postanowił wyłącznie pozyskać 
dodatkowe informacje o użytkowanym oprogramowaniu jako uzupełnienie obrazu środowiska 
bezpieczeństwa. 

Na bazie otrzymanych wyników dokonano przeniesienia danych do narzędzia statystycznego, gdzie 
obliczono wyniki dla poszczególnych założonych i powyżej opisanych trzech indeksów. Po uzyskaniu 
odpowiedzi od respondentów w zakresie lojalności czy wiedzy technicznej, indeksy zrekodowano do 
wspólnego zakresu, aby porównać wyniki osiągane w poszczególnych indeksach w celu uzyskania 
końcowego wyniku określającego poziom świadomości bezpieczeństwa.  

Indeks główny określający świadomość bezpieczeństwa został sprowadzony do zakresów od -3 do 
3. Na bazie tego indeksu stworzono 3 równoważne typologie pracownika: 

1. Osoba o niskim poziomie świadomości bezpieczeństwa (zakres wskaźnika od -3 do -1), 
2. Osoba o średnim poziomie świadomości bezpieczeństwa ( wskaźnik równy 0), 
3. Osoba o wysokim poziomie świadomości bezpieczeństwa (zakres wskaźnika od 1 do 3). 

Warto nadmienić, że w ramach założeń badawczych planowano również przeprowadzić 
dodatkowe wywiady z osobami zarządzającymi firmami, jednak po pilotażu narzędzia 
i przeprowadzeniu wywiadów okazało się, że udzielane odpowiedzi nie wnoszą konstruktywnych 
wypowiedzi do badanego obszaru. Jednocześnie perspektywa osób zarządzających została bardzo 



dobrze scharakteryzowana w materiałach dostępnych w literaturze. z tego powodu zrezygnowano z tej 
części działań, które miały być dodatkiem do etapu głównego badań. W związku z podjęciem takiej 
decyzji nie wykorzystano części środków, które miały być wykorzystane m.in. na realizację wywiadów. 
 

3.3 Dobór próby 
Badanie zostało przeprowadzone na grupie 102 przedsiębiorstw oraz 322 pracownikach firm z 

województwa podkarpackiego oraz mazowieckiego. 

Grupa badanych firm została wybrana losowo z posiadanej bazy 54 000 tysięcy 
przedsiębiorstw z obu województw. Wybrano firmy spełniające następujące kryteria: 

● posiadające status firmy mikro, małej lub średniej, 

● posiadające co najmniej 5 pracowników, 

● proporcjonalnie do rozłożenia ich w województwie (najwięcej mikro oraz małych, najmniej 
firm średnich). 

Powyższe kryteria spełniło 3981 firm z województwa podkarpackiego oraz 7425 firm 
z województwa mazowieckiego. Ostatecznie z obu województw wybrano po 51 firm. 

 

W trakcie przeprowadzania badań pojawiły się trudności z przekonaniem pracowników firm 
do wypełnienia ankiety oraz z kontaktem z potencjalnymi badanymi przedsiębiorstwami. Opór ze 
strony firm wynikał z samej tematyki badań i realnej obawy, że rozmowa o ochronie informacji 
z pracownikami firmy, może faktycznie zakończyć się utratą cennych danych. W związku z tymi 
problemami wydłużono również czas na pozyskanie informacji z firm. 

 Z grupy 51 firm z województwa podkarpackiego początkowo przebadano 15 firm czyli 34%, 
a kolejne firmy zostały uzupełnione w 3 losowych wyborach z dostępnej bazy danych. Firmy były 
uzupełniane pod kątem lokalizacji i wielkości. Firma raz zakwalifikowana jako niewyrażająca zgody na 
udział w badaniu lub niereagująca na kontakt mailowy i telefoniczny była usuwana z bazy i nie 
losowana ponownie. W przypadku firm z województwa mazowieckiego z pierwszej grupy 51 badanych 
firm udało się przebadać 19 firm czyli 37% - pozostałe firmy zostały uzupełnione na takiej samej 
zasadzie, jak w przypadku województwa podkarpackiego, w dwóch kolejnych losowaniach.  

 Próby uzupełniające były dobierane na takich samych zasadach jak próba podstawowa. 
Przyjęto również założenie, aby grupa badawcza jak najbardziej odwzorowywała strukturę 
gospodarczą w Polsce. W ramach 102 badanych firm, 88 reprezentowało mikroprzedsiębiorstwa (do 
10 pracowników), 12 - firmy małe (do 50 pracowników), a pozostałe 2 to firmy średnie (do 250 
pracowników). W każdym województwie do badania przystąpiła taka sama liczba firm mikro, małych 
oraz średnich. Liczby te są zbliżone do struktury polskich firm pod względem wielkości: 
mikroprzedsiębiorstwa stanowią zdecydowana większość (około 94-95%), firmy małe i średnie to 3-
4%, a około 1% to firmy duże. 

 Z firm w których przeprowadzono badania, otrzymano 400 ankiet, które po weryfikacji 
kompletności zostały zmniejszone do liczby 322. 

 

3.4 Analiza danych ankietowych 

 Po uzyskaniu odpowiedzi od respondentów i usunięciu rekordów, które nie zostały wypełnione 
w wystarczającym zakresie części, dane zostały przeniesione do oprogramowania SPSS, gdzie z 39 
pytań powstało 78 zmiennych „pierwszego poziomu”.  

Następnie pogrupowano pytania w ramach przygotowanego wcześniej modelu wyjaśniającego. 



 Głównym celem tej pracy jest ocena i porównanie świadomości bezpieczeństwa wśród 
pracowników firm z województwa podkarpackiego oraz mazowieckiego. W ramach badań 
przygotowany został własny model świadomości bezpieczeństwa pracowników. Na jego wyliczenie 
składają się 3 indeksy: 

1. Lojalność pracowników (L), 

2. Posiadana wiedza specjalistyczna (techniczna, dotycząca bezpieczeństwa (WT)), 

3. Posiadana wiedza ogólna w zakresie bezpieczeństwa informacji (WO). 

Do każdego z indeksu przypisano szereg pytań, na podstawie których dany indeks został wyliczony. 

Indeks lojalności składa się z następujących pytań: 

 

1) Jak często pracownik angażuje się w firmie w dodatkowe działania nie wynikające z umowy 
o pracę? 

Wykres 13 - Zaangażowanie pracowników w dodatkowe działania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 Prawie 60% ankietowanych angażuje się w swoim miejscu pracy przynajmniej raz w miesiącu 
w dodatkowe działania, pozostałe przeszło 40 % angażuje się tylko kilka razy w roku (25%) lub nie 
angażuje się zupełnie (17%). W opracowanym badań modelu lojalności założono, że im większe 
zaangażowanie w dodatkowe sprawy w firmie, tym wyższa jakość „przywiązania” do pracodawcy, 
a w konsekwencji lojalność.  

 



2) Czy często zabiera Pani/Pan pracę „do domu”? 

Wykres 14 – Częstość pracy pracowników "z domu" 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 To pytanie również miało na celu określenie stopnia zaangażowania i „przywiązania” do swoich 
obowiązków zawodowych, czego skutkiem jest praca w domu, nawet kosztem prywatnego czasu. 
Odpowiedzi udzielona na to pytanie pokazują, jak wielu pracowników wynosi informacje i dokumenty 
z przedsiębiorstwa, pracując często poza firmową siecią i narażając instytucję na utratę informacji. 
Okazuje się, że jest to ponad 50 % badanych osób. 

 

3) Jaki jest staż pracy pracownika? 

Wykres 15 - staż pracy badanych osób 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 



Początkowo zostało poczynione założenie, że im dłuższy staż pracy w firmie, tym wyższa 
lojalność wobec pracodawcy, ale jednocześnie bardziej swobodne podejście do kwestii 
bezpieczeństwa w firmie. Jednak w wyniku analizy danych okazało się, że tylko pierwsza część tego 
założenia jest prawidłowa, a im dłuższy staż pracy, tym wyższa jest świadomość zagrożeń i większa 
dbałość o bezpieczeństwo. 

 

4) Czy jest Pani/Pan zadowolony/a ze swoich zarobków? 

Wykres 16 - Zadowolenie pracowników z otrzymywanej pensji 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 Ostatnim pytaniem, na którym oparto indeks lojalności jest pytanie o zadowolenie z zarobków 
w pracy. Tylko 17,5% ankietowanych uznało, że ich wynagrodzenie jest zadowalające, praktycznie tyle 
samo badanych stwierdziło, że ich wynagrodzenie jest poniżej kwalifikacji. Celem tego pytania było też 
określenie stopnia zaangażowania pracownika w firmie - osoba, która nie jest zadowolona ze swojego 
wynagrodzenia lub w dłuższej perspektywie nie będzie z niego zadowolona, jest dużo bardziej podatna 
na próby przyjęcia łapówki lub skłonna do wykradania wewnętrznych informacji w firmie. 

 

 Odpowiedzi do każdego z powyższych pytań zostały przypisane do odpowiednich wartości, 
przy czym odpowiedzi negatywne otrzymały wartości - 2 oraz-1, neutralne „0”, a pozytywne 1 oraz 2. 
Zakres indeksu lojalności ze względu na przedstawione cztery pytania został określony od – 8 do +8. Po 
zsumowaniu wyników prezentują się one następująco: 



Wykres 17 - Lojalność pracowników z podziałem na poziomy w przedziale (– 8; + 8) 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 Jak wynika z powyższego diagramu, najniższe uzyskane noty to -8 (uzyskało je 2,5 % wszystkich 
analizowanych respondentów) a najwyższe to 7 (3 % wszystkich respondentów). Jednak 
reprezentowana skala nie pozwala w przejrzysty sposób porównać otrzymanych wyników z dalszymi 
odpowiedziami, dlatego dokonano rekodowania danych na 3 następujące zakresy: 

● Osoby badane mieszczące się w zakresie od -8 do -3 (włącznie) oznaczono jako osoby nielojalne 
i przypisano im wagę -1.  

● Osoby, mieszczące się w środkowym zakresie od -2 do 2 (włącznie) uznano za osoby obojętne 
(ani lojalne, ani nielojalne) i nadano im wartość 0.  

● Ostatnią grupę stanowią osoby z zakresu od 3 do 8 (włącznie), które zostały uznane jako 
wyraźnie lojalne wobec pracodawcy. 

Po przyjęciu takich założeń i zrekodowaniu powyższych danych otrzymujemy następujące wyniki. 

 

Wykres 18 - lojalność pracowników, dane po rekodowaniu wyników 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 



Przy takim zagregowaniu danych łatwo dostrzec, że zdecydowanie największą grupę osób stanowią te 
obojętne w kwestiach lojalności, a osoby nielojalne mają lekką przewagę nad osobami lojalnymi. 
Szczegółowa liczba udzielonych odpowiedzi wygląda następująco: 

 

Lojalność 

 Częstość Procent Procent ważnych Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nielojalny 74 23,0 23,0 23,0 

Obojętny 183 56,8 56,8 79,8 

Lojalny 65 20,2 20,2 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
Wykres 19 - poziom wiedzy technicznej wśród badanych w zakresie (-16 ; +16) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 



Wykres 20 - wiedza techniczna wśród pracowników - rekodowana 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 
 Wykres 21 - poziom wiedzy w zakresie obsługi komputera (ocena subiektywna) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 



Wykres 22 - poziom wiedzy w zakresie znajomości regulaminów (ocena subiektywna) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 Wykres 23 - poziom wiedzy w zakresie obsługi programów antywirusowych (ocena subiektywna) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

 



 Wykres 24 - poziom wiedzy w zakresie postępowania w przypadku kradzieży (ocena subiektywna) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Wykres 25 - poziom wiedzy w zakresie tworzenia silnych haseł (ocena subiektywna) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 



Wykres 26 - poziom wiedzy pracowników w zakresie korzystania z urządzeń mobilnych (ocena subiektywna) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 
Wykres 27 - poziom wiedzy pracowników w zakresie korzystania z serwisów społecznościowych (ocena 

subiektywna) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

  



Wykres 28 - udział pracowników w szkoleniach z zakresu ochrony informacji (deklaracja osoby badanej) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Wykres 29 - subiektywny wzrost wiedzy po udziale w szkoleniach 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

  



Wykres 30 – posiadanie różnych haseł do różnych serwisów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Wykres 31 - posiadana liczba haseł przez osoby badane 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 



Wykres 32 - znaczenie słowne posiadanych haseł 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Wykres 33 - użycie cyfr i znaków specjalnych w hasłach 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 



Wykres 34 - udostępnianie haseł innym osobom (prywatne hasła) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Wykres 35 - udostępnianie haseł innym osobom (hasła służbowe) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 



Wykres 36 - częstotliwość zamian haseł prywatnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Wykres 37 - częstotliwość zmian haseł służbowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 



 

 Natomiast w nowym zakresie indeksu lojalności, czyli od -1 do 1 średnie wyniki przesuwają się 
wyraźnie w kierunku większej liczby osób nielojalnych. 

 Podsumowując, większość badanych pracowników to osoby nieprzywiązujące się zbytnio do 
swojego pracodawcy, ale jednocześnie niewykazujące chęci zaszkodzenia mu. W badanej grupie 
istnieje niewielka przewaga liczby osób nielojalnych nad liczbą osób lojalnych. 

 Jak wcześniej zasygnalizowano, drugim indeksem ważnym z perspektywy całego projektu jest 
indeks określający poziom wiedzy technicznej/specjalistycznej z zakresu bezpieczeństwa. Należy wziąć 
pod uwagę, że odpowiedzi udzielane przez respondentów to w większości ich subiektywne odczucia. 
Indeks mierzący posiadaną wiedzę techniczną (WT) zbudowany jest z 11 pytań występujących w 
narzędziu badawczym, co po przeniesieniu do SPSS daje 17 wskaźników. 

 Celem przygotowywania pytań dla tego indeksu była chęć pozyskania informacji o posiadanej 
wiedzy specjalistycznej oraz subiektywnej opinii nt. poszczególnych tematów związanych z ochroną 
informacji i bezpiecznymi zachowaniami. 

 Ze względu na duże rozpiętości w liczbie odpowiedzi (od 8 do 2), pytania zostały zrekodowane 
i sprowadzone do dwóch wspólnych wartości odpowiednio (-1 oraz +1). Odpowiedzi wyrażające 
niepewność lub niewiedzę zostały przeliczone jako 0, aby nie zakłócać wyników. 

 W związku z tym, indeks dotyczący wiedzy technicznej posiada dużą rozpiętość od -17 do 17. 
Ze względu na tak dużą rozpiętość możliwych wyników, całość podzielono na 5 części: 

1. Bardzo niski poziom wiedzy technicznej (-17 do -11) 

2. Niski poziom wiedzy technicznej (-10 do -4) 

3. Przeciętny poziom wiedzy technicznej (-3 do 3) 

4. Wysoki poziom wiedzy technicznej (4 do 10) 

5. Bardzo wysoki poziom wiedzy technicznej (11 do 17) 

Pierwsze wyniki wyglądały następująco: 

Najniższy zanotowany wynik wynosił -5 a najwyższy 16, a największą reprezentację w całej skali 
mają osoby z wynikami od 6 do 14. Dla powyższego wykresu średnie umiejętności zostały ocenione 
w przybliżeniu na 7,5. Wyniki te następnie zostały zrekodowane w 5 przedstawionych wcześniej 
kategoriach: 

Kategoria „bardzo niski poziom wiedzy technicznej” nie znalazła reprezentacji 
w podsumowaniu. Udzielone odpowiedzi wskazują jednak, że ponad 70% respondentów posiada 
wiedzę techniczną w dwóch górnych kategoriach „dobrej” i „bardzo dobrej” wiedzy technicznej. Aby 
lepiej zrozumieć te wyniki, warto prześledzić odpowiedzi na pojedyncze pytania i zrozumieć ich wkład 
w wyniki ogólne indeksu. Z odpowiedzi respondentów przebija się pozytywny obraz ich dobrych lub 
bardzo dobrych umiejętności np. z zakresu obsługi komputera. 

Na pytanie dotyczące znajomości wewnętrznych regulaminów w zakresie ochrony informacji, 
ponad 13% ankietowanych odpowiada, że przepisy zna niewystarczająco, a prawie 4% nie potrafi tego 
ocenić. Najczęściej osoby zapoznawane z informacjami dotyczącymi ochrony informacji są podczas 
szkolenia zaraz po zatrudnieniu. 

Wiedza w zakresie obsługi programów antywirusowych została oceniona przez osoby badane 
dość wysoko, jednak najwięcej odpowiedzi wskazuje na to, że ich wiedza jest „wystarczająca”, co jest 
gorszym wynikiem niż w przypadku pytania dotyczącego ogólnej obsługi komputera, gdzie wskazania 
„bardzo dobra” oraz „dobra” były o 20% wyższe. Możliwe, że ostrożniejsze deklaracje wynikają ze 
specyfiki użytkowania programów antywirusowych, które mają za zadanie chronić przed złośliwym 



oprogramowaniem, najczęściej nie wymagając od przeciętnego użytkownika wiele uwagi oraz 
szczegółowej konfiguracji. Specjalistyczna wiedza dotycząca konfigurowania np. wykluczeń w takich 
programach, częstotliwość i jakości skanowania komputera oraz wielu innych parametrów, rzadko są 
wykorzystywane przez użytkowników.  

Poważnym problemem z punktu widzenia ankietowanych jest postępowanie w przypadku 
realnej kradzieży danych, gdyż co czwarta badana osoba nie posiada wystarczających umiejętności 
w tym zakresie. Jak wynika z odpowiedzi, ponad 20% osób uważa swoją wiedzę za niewystarczającą, 
około 3 procent ocenia ją źle, a 4% ma problem z oceną. Biorąc pod uwagę, że osoby subiektywnie 
oceniały swoje umiejętności, ponad 27% odpowiedzi wskazujących na niedobory lub braki wiedzy 
stanowi i tak bardzo wysoki wynik. 

Warto przypomnieć, że tylko około 5% firm deklarowało, że przeprowadza w ramach szkoleń i 
utrwalania wiedzy symulowane ataki na przedsiębiorstwa, co jest jedną z najbardziej efektywnych 
metod nauki. 

 Tematem, któremu w literaturze przedmiotu poświęca się bardzo dużo miejsca, są hasła 
pracowników oraz metody ich tworzenia - w tym tzw. „silne hasła” czyli takie, których złamanie 
wymaga dużo większych umiejętności, determinacji, czasu i środków. Prawie 90% badanych osób 
uważa, że ich wiedza w temacie tworzenia silnych haseł jest co najmniej wystarczająca. Niewykluczone, 
że tak właśnie jest, gdyż obecnie wiele serwisów wymusza tworzenie skomplikowanych haseł, dzięki 
czemu użytkownicy szybciej przyswajają sobie podstawowe zasady tworzenia silnych haseł. 

 Większość osób (ponad 75%) uważa, że ich wiedza nt. wykorzystywania urządzeń mobilnych 
jest co najmniej wystarczająca. Może to wynikać z faktu, że nadal relatywnie niewiele informacji jest 
wykradanych tą drogą. Biorąc jednak pod uwagę coraz większe zastosowania smartphonów w biznesie, 
wiążące się z przekazywaniem również poufnych informacji, rośnie zagrożenie wynikające z korzystania 
z tych urządzeń. Wraz ze wzrostem zagrożeń, powinny pojawić się szkolenia i profilaktyka ochrony 
urządzeń mobilnych w poszczególnych firmach. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że ponad 20% 
badanych ocenia swoją wiedzę jako niewystarczającą lub złą. 

Sytuacja związana z korzystaniem z serwisów społecznościowych jest podobna do sytuacji 
związanych z urządzeniami mobilnymi. Użytkownicy posiadają przeświadczenie o umiejętnym 
korzystaniu z danych serwisów, często jednak nie mają odpowiedniej wiedzy na temat różnych 
zagrożeń. Sam temat bezpieczeństwa w serwisach społecznościowych firm i osób prywatnych warto 
kontynuować w osobnych rozważaniach. 

 Osoby badane zostały również zapytane, czy brały udział w jakimkolwiek szkoleniu z zakresu 
ochrony informacji oraz czy takie szkolenie przyczyniło się do poprawy ich umiejętności. 

60% badanych brało udział w szkoleniach dotyczących ochrony informacji. Wyniki te pokrywają 
się z zewnętrznymi badaniami, które zostały przytoczone we wcześniejszym rozdziale tej pracy. Osoby, 
które odpowiedziały twierdząco, zapytano o ewentualny wzrost poziomu wiedzy z tego zakresu. Wśród 
osób, które wzięły udział w szkoleniach pojawiło się subiektywne uczucie poszerzenia wiedzy z tego 
tematu. Sytuację taką zadeklarowało ponad 90% respondentów, co jest wysokim wynikiem. W ramach 
tej pracy badawczej założono, że pozytywne odpowiedzi mają dodatni wpływ na ilość uzyskanych 
punków w indeksie wiedzy technicznej.  

 Tematem, któremu poświęcono dużo miejsca w ramach narzędzia badawczego jest tworzenie, 
przechowywanie i użytkowanie haseł dostępu. Poniżej pytania i odpowiedzi respondentów, z tej 
tematyki. 

Tylko ponad jeden procent ankietowanych przyznało, że wszędzie używa takiego samego 
hasła. Najwięcej, bo ponad 50% respondentów zadeklarowało używanie zawsze innych haseł. Zwraca 
uwagę duża ilość osób deklarujących posiadanie jednego hasła do kilku różnych serwisów. I choć jest 
to popularne działanie, nie jest zbyt bezpieczne. Z udzielonych na to pytanie odpowiedzi wynika, że 



respondenci najczęściej posiadają od 3 do 5 haseł (53%), a osób posiadających powyżej 10 haseł jest 
nadal niewiele w stosunku do ogółu - 12%.  

 Kolejne pytanie dotyczy znaczeń słownych haseł, a tym samym możliwości zapamiętania 
danego ciągu znaków i jego szybkiego złamania. Ponad 65% badanych twierdzi, że ich hasło nie oznacza 
nic konkretnego. To pozytywny wynik, ponieważ, podnosi to trudność przełamania takiego 
zabezpieczenia. Niestety prawie co 4 osoba nadal posiada łatwe do bezpośredniego złamania hasło. 
Prawie 90% badanych używa cyfr lub znaków specjalnych i cyfr do tworzenia swoich haseł, co jest 
pozytywnym wynikiem. 

 Pytanie to jest szczególnie ważne, ponieważ pozwala poznać wiedzę i nawyki badanych osób. 
Prawie 30% badanych przyznało, że co najmniej kilkukrotnie przekazywało swoje prywatne hasła 
innym osobom. Jest to nadal dość niepokojący odsetek, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że ludzie 
mają tendencję do tworzenia podobnych haseł również w firmie.  

Następne pytanie dotyczyło udostępniania służbowych haseł. Pojawiły się znaczące zmiany 
w otrzymanych wynikach. Znacząco zwiększył się odsetek osób nieudostępniających żadnych haseł, w 
stosunku do liczby udostępnień haseł prywatnych. Jednak nawet 14% osób podających innym swoje 
hasła służbowe jest powodem do zaniepokojenia. W firmie zatrudniającej 200-300 pracowników, daje 
to kilkadziesiąt osób, które odpowiednio „zachęcone” mogą wpuścić do wewnętrznej sieci intruza. 

 Hasła prywatne w ponad 50% zmieniane są co rok, rzadziej lub zupełnie nie są zmieniane 
(deklaruje tak ponad 20% ankietowanych). Najczęściej zmieniane są intencjonalnie w trybie 
miesięcznym, żadna z badanych osób nie zmienia ich w trybie kilka razy na miesiąc. Biorąc pod uwagę, 
że hasła do prywatnej poczty mogą być głównym zabezpieczeniem dostępu do możliwości resetowania 
i tworzenia nowych haseł (dla innych usług) powyższe wyniki nie są optymistyczne. 

Odpowiedzi dotyczące częstotliwości zmiany haseł służbowych prezentują się odmiennie. 
W 30% przypadków zmiana hasła jest wymuszana przez system pracodawcy: 25% pracowników 
zmienia je hasło nawet kilka razy w miesiącu, a 10% badanych osób nie zmienia ich zupełnie. Dowodzi 
to, że odpowiednia motywacja czy też wymuszanie zmian haseł przynosi pozytywne rezultaty w 
nawykach służbowych, nie mają one jednak przełożenia na bezpieczne zachowania pracowników poza 
miejscem pracy. 

 Trzecim indeksem na którym buduje się poziom świadomości pracowników, jest ich wiedza 
ogólna w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wiedza ta dotyczy subiektywnych opinii nt. 
bezpieczeństwa firm w Polsce, własnej firmy, doświadczeń ofiar ataków lub znajomością takich 
przypadków. Indeks wiedzy ogólnej składa się z 6 pytań w arkuszu, na podstawie których powstało 11 
wskaźników. 

 

3.5 Pracownicy jako ofiary przestępstw. 

Jednym z założeń poczynionych przed przeprowadzeniem badań, była próba wykazania 
korelacji pomiędzy doświadczeniami ofiary przestępstwa a posiadaniem wyższej świadomości 
zagrożeń związanych z ochroną informacji, co wynikałoby z nabytego doświadczenia. Dlatego 
w narzędziu badawczym zawarto pytania o bycie ofiarą incydentów, takich jak: 

 

Media społecznościowe Częstość Procent Procent ważnych 

Ważne 

Nigdy 289 89,8 91,7 

Raz 18 5,6 5,7 

Kilkakrotnie 8 2,5 2,5 

Ogółem 315 97,8 100,0 

Braki danych 
Systemowe braki 

danych 
7 2,2  



Ogółem 322 100,0  
    

 

Portale aukcyjne (np. Allegro) Częstość Procent Procent ważnych 

Ważne 

Nigdy 297 92,2 96,1 

Raz 10 3,1 3,2 

Więcej niż raz 2 ,6 ,6 

Ogółem 309 96,0 100,0 
Braki danych Systemowe braki danych 13 4,0  

Ogółem 322 100,0  

 

Skrzynki pocztowe Częstość Procent Procent 
ważnych 

Ważne 

Nigdy 276 85,7 88,5 

Raz 19 5,9 6,1 

Więcej niż raz 9 2,8 2,9 

Kilkakrotnie 8 2,5 2,6 

Ogółem 312 96,9 100,0 

Braki danych 
Systemowe braki 

danych 
10 3,1  

Ogółem 322 100,0  

 

Konta bankowe Częstość Procent Procent ważnych 

Ważne 

Nigdy 300 93,2 99,3 

Raz 2 ,6 ,7 

Ogółem 302 93,8 100,0 
Braki danych Systemowe braki danych 20 6,2  

Ogółem 322 100,0  

 

Kradzież tożsamości Częstość Procent Procent ważnych 

Ważne 

Nigdy 294 91,3 95,5 

Raz 9 2,8 2,9 

Więcej niż raz 1 ,3 ,3 

Kilkakrotnie 4 1,2 1,3 

Ogółem 308 95,7 100,0 
Braki danych Systemowe braki danych 14 4,3  

Ogółem 322 100,0  

 

Fora internetowe Częstość Procent Procent 
ważnych 

Ważne 

Nigdy 286 88,8 98,6 

Raz 4 1,2 1,4 

Ogółem 290 90,1 100,0 

Braki danych 
Systemowe braki 

danych 
32 9,9  

Ogółem 322 100,0  

 

Inne ataki Częstość Procent Procent 
ważnych 

Ważne 
Nigdy 282 87,6 95,9 

Raz 4 1,2 1,4 



Więcej niż raz 8 2,5 2,7 

Ogółem 294 91,3 100,0 
Braki danych Systemowe braki danych 28 8,7  

Ogółem 322 100,0  

 

 Wyniki pokazują, że niewiele z ankietowanych osób było ofiarą kradzieży danych lub innych 
działań związanych z cyberprzestępczością. Najwięcej, bo około 8% ankietowanych, miało problemy 
związane z użytkowaniem serwisów społecznościowych oraz poczty email, czyli w dwóch najbardziej 
popularnych usług. Incydenty związane bezpośrednio z pieniędzmi, czyli np. platformy aukcyjne czy 
dostępy do kont bankowych stanowią margines wszelkich incydentów. 
 
 Tak ułożone pytania miały na celu sprawdzenie, na jakie ataki najbardziej narażone są badane 
osoby, a także zweryfikowanie założenia, że jeśli ktoś był ofiarą danego incydentu, to jego świadomość 
zagrożeń powinna być wyższa, zwłaszcza jeśli dana osoba została ofiarą kilkakrotnie. Założono również, 
że nie tylko osobiste doświadczenie ale też doświadczenia bliskich osób mogą wpływać pozytywnie na 
zwiększenie posiadanej wiedzy ogólnej o zagrożeniach, a tym samym świadomości zagrożeń. 
 

Wykres 38 - przypadki utraty danych wśród znajomych i rodziny 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

33 procent ankietowanych zna jeden lub kilka przypadków osób, które stały się ofiarami 
różnych incydentów (w tym prawie 13% ankietowych zna co najmniej kilka przykładów). 
 



Wykres 39 - wiedza nt. incydentów w Polsce i na świecie  
„ Czy potrafisz wskazać przykłady na świecie i Polsce, w których stwierdzono kradzież informacji z instytucji?” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Zdecydowana większość respondentów potrafi wskazać przykłady kradzieży informacji 
w Polsce i na świecie, nie tylko w życiu osobistym i wśród znajomych. Tutaj również założono, że 
twierdząca odpowiedź wpływa pozytywnie na poziom świadomości, a przecząca - negatywnie. 
 

Wykres 40 - zagrożenie wśród polskich firm 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 



 
 Kolejnym wątkiem jest wyrażenie przez respondentów opinii nt. zagrożenia polskich firm 
utratą/kradzieżą informacji. Prawie taki sam odsetek badanych, jak osób potrafiących podać przykład 
kradzieży informacji, uważa, że polskie firmy są zagrożone. Jednocześnie przy pytaniu o to, czy ich 
własna firma jest zagrożona takimi wydarzeniami, prawie 60% osób odpowiedziało, że nie lub 
zdecydowanie nie. Możemy w tym przypadku zauważyć błąd selektywnej percepcji.  
 

Wykres 41 - opinia nt. zagrożenia we własnych firmach 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 Powyższe pytania przytoczone w tym rozdziale zostały zrekodowane do możliwych 
3 odpowiedzi: Tak, Nie oraz Nie wiem/nie mam zdania. Dla uproszczenia przyjęto założenie, że dana 
osoba, jeśli była wcześniej ofiarą utraty/kradzieży informacji to jej świadomość zagrożeń jest wyższa 
a odpowiedzi pozytywne zwiększają punktację dla wskaźnika wiedzy ogólnej. Ze względu na dużą liczbę 
pytań zakres indeksu został ustalony od – 11 do 11. Wyniki uzyskane z powyższych pytań prezentują 
się następująco: 



Wykres 42 - poziom indeksu wiedzy ogólnej wśród osób badanych zakres (-11; +11) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 
W celu zwiększenia przejrzystości wyników dokonano kolejnego rekodowania na 3 części: 

● od -11 do -4 - niski poziom wiedzy ogólnej 
● od - 3 do 3 - średni poziom wiedzy   
● od 4 do 11 - wysoki poziom wiedzy ogólnej. 

 
Opracowane dane wyglądają następująco: 
  

Wykres 43 - poziom indeksu wiedzy ogólnie po rekodowaniu 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Grupa „wysoki poziom wiedzy” nie ma zupełnie swojej reprezentacji w badaniu. Prawie jedna czwarta 
reprezentowana jest przez osoby ze średnim poziomem wiedzy ogólnej, a trzech na czterech 
respondentów reprezentuje niski poziom wiedzy ogólnej. 



 
Opierając się na trzech wcześniej przedstawionych wskaźnikach: 

1. Lojalność 
2. Wiedza techniczna 
3. Wiedza ogólna  

opracowano indeks świadomości zagrożeń dla wszystkich badanych osób, z następującymi podziałami: 
● od -3 do -2 - bardzo niski poziom świadomości 
● -1 – niski poziom świadomości 
● 0 – przeciętny poziom świadomości 
● 1 –  wysoki poziom świadomości 
● od 2 do 3 – bardzo wysoki poziom świadomości 

 
Jak wskazano wcześniej, głównym indeksem jest opracowany poziom świadomości 

bezpieczeństwa. Wśród osób badanych wskaźnik ten rozkładał się następująco: 
 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

-3,00 1 0,3 0,3 0,3 

-2,00 35 10,9 10,9 11,2 

-1,00 73 22,7 22,7 33,9 

0,00 115 35,7 35,7 69,6 

1,00 84 26,1 26,1 95,7 

2,00 14 4,3 4,3 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Analizując tabelę, należy zauważyć, że z wszystkich wyników dopuszczonych do dalszej analizy 
tylko jedna osoba osiągnęła najniższy zakładany poziom świadomości, jednak nikomu nie udało się 
uzyskać najwyższej oceny (3). Można zaryzykować stwierdzenie, że w badanej grupie poziom 
świadomości rozkłada się w przybliżeniu zgodnie z rozkładem normalnym. Ponad jedna trzecia 
wszystkich badanych osób, uplasowała się w pozycji „0” oznaczającej przeciętny poziom świadomości. 
Według założonych podziałów liczba osób posiadająca świadomość bezpieczeństwa poniżej zera jest 
wyższa niż osób z wynikami powyżej poziomu zero.  

Osoby, które posiadają niską i bardzo niską świadomość (z wynikami od -3 do -1) stanowią 
prawie 35% wszystkich badanych osób.  Najliczniejszą grupę stanowią osoby z przeciętną 
świadomością.  

Grupa z wysokim poziomem świadomości reprezentowana jest przez ponad 25% osób. Osoby z bardzo 
wysoką świadomością zagrożeń reprezentuje poniżej 5% badanych. Warto odnotować, że żadna z 
badanych osób nie osiągnęła maksymalnego wyniku, pojawiły się jednak najniższe możliwe wyniki 
reprezentowane przez 0,311% respondentów.  

 Powyższa tabela obrazuje wyniki ogólne dla całej grupy badanych osób.  Ze względu na szeroki 
zakres uzyskanych odpowiedzi wśród respondentów, porównano również wskaźnik świadomości z 
innymi zmiennymi niezależnymi np.: 

Ze względu na płeć: 

 

 Świadomość bezpieczeństwa Ogółem 



-3,00 -2,00 -1,00 ,00 1,00 2,00 

Płeć 
Mężczyzna  54,3% 54,8% 46,1% 47,6% 42,9% 49,1% 

Kobieta 100,0% 45,7% 45,2% 53,9% 52,4% 57,1% 50,9% 

Ogółem 
100,0% 100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Analizując wyniki pod kątem płci, brak jest widocznych korelacji. Warto jednak odnotować, że 
ponad połowa zarówno mężczyzn i kobiet osiągnęła wyniki przeciętne (0) lub ponadprzeciętne (1 i 2).  

 Następnie przyjrzyjmy się wynikom w podziale na województwa. Jednym z założeń była 
hipoteza, że poziom świadomości pracowników w firmach z województwa mazowieckiego może być 
wyższy ze względu na pracę w bardziej „skomplikowanym” otoczeniu gospodarczym, czyli takim, gdzie 
działa więcej dużych podmiotów, szczególnie z kapitałem zagranicznym i istnieje większa konkurencja. 
Założenie to jednak nie znalazło swojego odzwierciedlenia w przeprowadzonych badaniach i nie 
stwierdzono znaczących różnic w otrzymanych wynikach. Dane dotyczące województwa 
mazowieckiego przedstawia poniższe zestawienie: 

 

 Świadomość bezpieczeństwa Ogółe
m -3,00 -2,00 -1,00 ,00 1,00 2,00 

Firma posiada siedzibę 
w województwie? 

podkarpackie 100,0% 51,4% 38,4% 46,1% 41,7% 35,7% 43,5% 

mazowieckie  48,6% 61,6% 53,9% 58,3% 64,3% 56,5% 

Ogółem 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Celem prowadzonych badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy praca w jednym z tych 
dwóch województw ma jakiś wpływ na globalny poziom świadomości pracowników tych firm. 

Ze względu na lokalizację firmy nie zaobserwowano dużej korelacji ze świadomością 
bezpieczeństwa. Przedstawione wyniki nie pokazują dużych dysproporcji - pracownicy firm 
województwa mazowieckiego mają jednak wyższą świadomość zagrożeń.  

Z otrzymanych wyników badań można zaobserwować, że w województwie mazowieckim jest więcej 
osób z wyższą świadomością zagrożeń niż na Podkarpaciu. Nie są to jednak różnice, które 
wskazywałyby wyższość jednego modelu funkcjonowania badanych firm. 

 

3.6 Staż pracy, zadowolenie z wynagrodzenia a poziom świadomości 

 Wśród pracowników ze stażem pracy krótszym niż rok, zdecydowana większość osób badanych 
(ponad 70%)  osiągnęła poziom świadomości zdecydowanie poniżej średniej. Nie odnotowano 
natomiast żadnych wyników powyżej średniej. Wraz ze wzrostem stażu pomiędzy jednym rokiem a 
dwoma latami, grupa ta wzrasta już do prawie 10%, zwiększa się też liczba osób z przeciętną 
świadomością. W przedziale od dwóch do pięciu lat, procent osób powyżej średniej przekracza już 30% 
badanych, by w grupie 5-10 lat osiągnąć prawie 40%. W grupie pracowników ze stażem powyżej 10 lat, 
procent osób z ponadprzeciętną świadomością zagrożeń praktycznie nie zwiększa się i wynosi niecałe 
41%.  

 Nie zaobserwowano również znaczących różnic w poziomie świadomości ze względu na fakt, 
czy praca osoby badanej była jej pierwszym czy kolejnym miejscem pracy. Widać jednak wyraźne 
powiązanie pomiędzy zadowoleniem z zarobków a wyższą świadomością zagrożeń w firmie. 



 

Im wyższe zadowolenie z posiadanych zarobków, tym większy odsetek osób z wyższą 
świadomością w ramach zbudowanego wcześniej modelu. Wśród osób najbardziej zadowolonych 
z zarobków 50% posiada świadomość zagrożeń powyżej średniej, a wśród osób, które nie są 
zadowolone ze swojej pensji ponad 50% posiada niską świadomość zagrożeń. 

 

Ze względu na staż pracy: 

 Świadomość bezpieczeństwa Ogółem 

-3,00 -2,00 -1,00 ,00 1,00 2,00 

Jak długo pracuje Pani/Pan 
w obecnym miejscu pracy? 

0-1 roku 100,0% 23,5% 25,7% 8,7%   11,6% 

1-2 lata  23,5% 22,9% 13,0% 4,8%  13,5% 

2-5 lat  23,5% 14,3% 10,4% 16,7% 7,1% 14,2% 

5-10 lat  11,8% 7,1% 33,9% 22,6% 85,7% 24,8% 

powyżej 10 
lat 

 17,6% 30,0% 33,9% 56,0% 7,1% 35,8% 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 Wyniki te może tłumaczyć fakt zdobywania doświadczenia w miejscu pracy związany również 
z zarządzaniem danymi oraz poznawanie procedur funkcjonujących w miejscu pracy. Widać również, 
że w okresie powyżej 5 lat w pracy, pracownik nabiera pewnych stałych nawyków i poglądów, a poziom 
świadomości powyżej 10 lat już znacząco się nie zwiększa. Warto też zwrócić uwagę, że pracownicy ze 
stażem pracy powyżej 10 lat są najczęściej sprawcami incydentalnej kradzieży danych – może mieć na 
to wpływ właśnie dobre „rozpoznanie” procedur ochrony danych w firmie. 

 

Ze względu na zadowolenie z zarobków: 

 Świadomość bezpieczeństwa Ogółem 

-3,00 -2,00 -1,00 ,00 1,00 2,00 

Czy jest 
Pani/Pan 
zadowolony ze 
swoich 
zarobków? 

Tak, są to dobre zarobki i jestem 
z nich zadowolony 

100,0% 17,6% 1,4% 16,5% 26,3% 53,8% 17,5% 

Tak, obecnie mi wystarczają 
choć w przyszłości chciałbym 
zarabiać więcej 

 35,3% 30,0% 33,0% 53,9% 7,7% 36,6% 

Nie, mógłbym zarabiać trochę 
więcej 

 23,5% 41,4% 33,0% 11,8% 38,5% 28,8% 

Nie, są to zarobki poniżej moich 
kwalifikacji 

 23,5% 27,1% 17,4% 7,9%  17,2% 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 
 Im wyższe zadowolenie z posiadanych zarobków, tym większy odsetek osób z wyższą 
świadomością w ramach zbudowanego wcześniej modelu. Wśród osób najbardziej zadowolonych 
z zarobków, 50% posiada świadomość zagrożeń powyżej średniej, a wśród osób, które nie są 
zadowolone ze swojej pensji, ponad 50% posiada niską świadomość zagrożeń. 

 

3.7 Świadomość bezpieczeństwa ze względu na płeć 



Ciekawym wątkiem są uzyskiwane wyniki ze względu na płeć. Intuicyjnie mężczyzn częściej 
kojarzy się z zagadnieniami technologicznymi dotyczącymi ochrony informacji. Jednak uzyskane wyniki 
pokazują bardzo zbliżone wyniki zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. 

 

 Świadomość bezpieczeństwa Ogółem 

-3,00 -2,00 -1,00 ,00 1,00 2,00 

Płeć 
Mężczyzna  54,3% 54,8% 46,1% 47,6% 42,9% 49,1% 

Kobieta 100,0% 45,7% 45,2% 53,9% 52,4% 57,1% 50,9% 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Analizując wyniki pod kątem płci, brak jest widocznych korelacji. Warto jednak odnotować, że 
ponad połowa zarówno mężczyzn i kobiet osiągnęła wyniki przeciętne (0) lub ponadprzeciętne (1 i 2).  

 Są to więc niewielkie różnice, chociaż osoby z przeciętnymi wynikami mają większą 
reprezentację u kobiet niż u mężczyzn. 

Dodatkowo badania pozwoliły również na zaobserwowanie m.in. następujących zjawisk: 

● Zdecydowana większość pracowników (57%) jest „obojętna” pod względem lojalności wobec 
pracodawcy przy 20% pracowników lojalnych oraz 23% pracowników nielojalnych. 

● 75% wszystkich badanych osób ocenia swoje umiejętności techniczne jako dobre lub bardzo 
dobre. 

● Najwięcej problemów badane osoby wykazują w kwestiach znajomości regulaminów oraz 
postępowania w przypadku incydentu. 

● Prawie 30% osób przyznało się do udostępniania swoich prywatnych haseł innym 
osobom,  natomiast w przypadku haseł służbowych było to 15%. 

● Hasła służbowe są zdecydowanie częściej zmieniane niż hasła prywatne. 

● Bardzo niewiele osób zostało kiedykolwiek ofiarą kradzieży danych. Największy odsetek osób 
badanych (8%) miał problemy przy korzystaniu z serwisów społecznościowych, następne w 
kolejności były incydenty związane z pozbawieniem dostępu do poczty elektronicznej (6%). 

● Ponad 70% respondentów wyraża opinię, że polskie firmy są raczej zagrożone lub 
zdecydowanie zagrożone utratą informacji, jednak gdy pytanie dotyczy firmy w której pracują, 
odsetek ten spada do 31%. 

 

Wykazano również korelację poziomu posiadanej wiedzy technicznej posiadanej wiedzy 
technicznej z poziomem świadomości ,która prezentuje się następująco: 

 Świadomość bezpieczeństwa Ogółem 

-3,00 -2,00 -1,00 ,00 1,00 2,00 

Wiedza 
techniczna 

Niska wiedza techniczna 100,0% 40,0% 1,4%    5,0% 

Przeciętna wiedza 
techniczna 

 60,0% 45,7% 7,8% 4,8%  20,7% 

Wysoka wiedza techniczna   52,9% 92,2% 95,2% 100,0% 74,3% 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Korzystając ze współczynnika korelacji liniowej  Pearsona oraz Spearmana, wykazano dodatnią 
korelację pomiędzy deklarowanym poziomem umiejętności technicznych a całościowym uzyskanym 
poziomem świadomości bezpieczeństwa. 

Miary symetryczne 

 Wartość Asymptotyczny błąd 
standardowy 

Przybliżone 
Tb 

Istotność 
przybliżona 

Przedziałowa przez 
Przedziałowa 

R Pearsona 
0,660 0,031 15,645 0,000c 

Porządkowa przez 
Porządkowa 

Korelacja 
Spearmana 

0,625 0,038 14,238 0,000c 

N Ważnych obserwacji 319    

a. Nie zakładając hipotezy zerowej. 

b. Użyto asymptotycznego błędu standardowego, przy założeniu hipotezy zerowej. 

c. W oparciu o aproksymację rozkładu normalnego. 

 
Podsumowanie 

Kradzieże informacji mają najczęściej związek z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, 
czy to poprzez sposób przenoszenia informacji czy też infrastruktury IT, która tę informację chroni. 
Wiele informacji jest wykradanych przez niewiedzę lub niedbalstwo pracowników. Dlatego im lepiej 
dany pracownik jest wyedukowany w zakresie technicznym, tym mniejsze ryzyko, że zostanie oszukany 
przez potencjalnych zewnętrznych agresorów. 

 Celem badań było uzyskanie informacji na temat bezpieczeństwa informacji 
w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Informacje pozyskiwane były od  szeregowych 
pracowników badanych firm. To nowe podejście pozwoliło spojrzeć na tematykę ochrony informacji w 
sposób do tej pory nie znany. Raporty i dane, które powstały na bazie pozyskanych materiałów 
pokazują bezpieczeństwo firm nie z poziomu osób zarządzających i dyrektorów IT a pracowników 
średniego i niższego szczebla. Większość odpowiedzi dotyczyło natomiast indywidualnych zachowań 
i opinii respondentów. W skali ogólnej celem projektu było wykazanie ewentualnych różnic pomiędzy 
pracownikami firm z województw mazowieckiego i podkarpackiego. 

 Uzyskane wyniki nie wskazują aby istniały znaczące różnice w zakresie posiadanej przez 
pracowników świadomości zagrożeń. Nie można również stwierdzić dużych różnic w wynikach 
pracowników ze względu na płeć czy ilość wcześniej zajmowanych stanowisk pracy. Wyniki badań 
pokazują, że bardzo ważnymi czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo informacji są lojalność 
pracownika, jego zadowolenie z wynagrodzenia oraz staż pracy.  

 Pracownicy firm przeważnie bardzo pozytywnie oceniają swoje umiejętności związane 
z technologiami i bezpieczeństwem, największe trudności sprawia im natomiast realne działanie, czy 
to po zaistniałym incydencie, czy znajomość wewnętrznych przepisów. Badane osoby przeważnie 
pozytywnie oceniają działania kierownictwa w zakresie zapewniania bezpieczeństwa informacji 
w firmie oraz nie widzą problemów z przestrzeganiem zasad w codziennym funkcjonowaniu firmy. 

 Badani dopuszczają prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia utraty informacji wśród 
polskich firm, jednocześnie uważając, że ich firma nie jest na to narażona. Takie postrzeganie zagrożeń 
przez pracowników może stanowić poważny problem, szczególnie, jeśli połączy się to z wynikami, że 
od 15 % do nawet 35% pracowników w różnych aspektach podejmuje działania ryzykowne, mogące 
doprowadzić do incydentu w ochronie informacji. 

 Przeprowadzone badania nie pozwalają na uzyskanie pełnej reprezentatywności wobec grupy 
przedsiębiorstw w województwie Podkarpackim oraz Mazowieckim, rzucają jednak nowe światło na 
przedstawione zagadnienia i pokrywając się z prowadzonymi badaniami firm doradczych pozwalają 
wierzyć, że przeprowadzone badania są blisko stanu faktycznego. 



 Na bazie opracowanego narzędzia oraz indeksów mierzących m.in. lojalność pracowników, 
opracować można dodatkowe testy dla pracodawców, które mogą pomóc szybciej lokalizować osoby 
wymagające dodatkowego przeszkolenia w zakresie znajomości procedur i standardów ochrony 
informacji lub eliminować pracowników potencjalnie niebezpiecznych dla organizacji. 

 Przeprowadzone badania mogą stanowić podstawę do pogłębionych badań dotyczących 
postaw pracowników firm, ich lojalności oraz zakresu osobistego zaangażowania w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstwa, nie tylko w zakresie ochrony informacji.  
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ANEKS 1 
Narzędzie badawcze: 

Postrzeganie ochrony informacji przez pracowników przedsiębiorstw 
(jeśli w pytaniach nie wskazano inaczej, proszę o zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi - proszę 
wstawić x w polu z wybraną odpowiedzią) 
 

Użytkowanie sprzętu i oprogramowania oraz pytania ogólne (pyt. 1-7) 
 

1. Czy angażuje się Pani/Pan w dodatkowe projekty w swoim miejscu pracy ale nie objęte 
umową o pracę? (dodatkowe szkolenia, realizacja innowacyjnych projektów, pomoc 
w kwestiach funkcjonowania firmy) 
[__]1 tak, codziennie 
[__]2 tak – kilka razy w tygodniu 
[__]3 tak, kilka razy w miesiącu 
[__]4 tak, rzadko (kilka razy w roku)  
[__]5 nie 

 
2. Czy Pani/Pana praca związana jest z korzystaniem z urządzeń elektronicznych np. takich jak 

komputer, tablet i drukarka? 
[__]1 tak, codziennie 
[__]2 tak – kilka razy w tygodniu 
[__]3 tak, kilka razy w miesiącu 
[__]4 tak, rzadko (kilka razy w roku)  
[__]5 nie, nigdy  
 

3. Czy często „zabiera Pani/Pan pracę do domu” (dokumenty, informacje na dyskach 
przenośnych, logowanie się po pracy na firmowy adres mailowy) 
[__]1 tak, codziennie 
[__]2 tak – kilka razy w tygodniu 
[__]3 tak, kilka razy w miesiącu 
[__]4 tak, rzadko (kilka razy w roku)  
[__]5 nie, nigdy  
 

4. Dokumenty związane z Pani/Pana pracą przenoszone (w pracy, w domu) są najczęściej 
poprzez (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): 

 Codziennie 
Kilka razy w 

tygodniu 
Kilka razy w 

miesiącu 
Kilka razy w 

roku 
Nigdy 

Dokumenty papierowe (teczki, 
segregatory) 

[__]1 [__]2 [__]3 [__]4 [__]5 

Dyski zewnętrzne/pendrive’y [__]1 [__]2 [__]3 [__]4 [__]5 

Smartphone [__]1 [__]2 [__]3 [__]4 [__]5 

Tablet [__]1 [__]2 [__]3 [__]4 [__]5 

Notebook/Netbook [__]1 [__]2 [__]3 [__]4 [__]5 

Wewnętrzny służbowy dysk 
sieciowy  

[__]1 [__]2 [__]3 [__]4 [__]5 

Zewnętrzny służbowy dysk 
sieciowy (dysk wspólny) 

[__]1 [__]2 [__]3 [__]4 [__]5 

Mail służbowy [__]1 [__]2 [__]3 [__]4 [__]5 

Mail prywatny [__]1 [__]2 [__]3 [__]4 [__]5 

 
5. Czy posiada Pani/Pan telefon komórkowy typu Smartphone (służbowy lub prywatny)? 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź 



[__]1 Tak (prywatny) 
[__]2 Tak (służbowy) 
[__]3 Nie (proszę przejść do pytania 7) 
 

6. Jeśli tak to jaki system operacyjny posiada Pani/Pana smartphone? 
[__]1 Android OS 
[__]2 iOS (Apple) 
[__]3 Windows PHONE 
[__]4 BlackBerry OS 
[__]5 Inny  
[__]6 Nie wiem 

 
7.  Czy wykorzystuje Pani/Pan swój smartphone do pracy?  

[__]1 tak, codziennie 
[__]2 tak – kilka razy w tygodniu 
[__]3 tak, kilka razy w miesiącu 
[__]4 tak, rzadko (kilka razy w roku)  
[__]5 nie, nigdy  
  

8. Z jakiej przeglądarki korzysta Pan/Pani najczęściej do przeglądania serwisów 
internetowych?: 

 w pracy: w domu: 
Chrome Browser [__]1 [__]2 
Mozilla Firefox [__]1 [__]2 
Internet Explorer [__]1 [__]2 
Opera Browser [__]1 [__]2 
Safari [__]1 [__]2 
Inna [__]1 [__]2 
Nie wiem [__]1 [__]2 
Nie korzystam z internetu [__]1 [__]2 

 
9. Czy był/a Pan/Pani ofiarą kradzieży informacji, włamań na prywatne konta mailowe, serwisy 

aukcyjne (np. allegro.pl) czy w innych serwisach internetowych lub społecznościowych (np. 
Facebook?) 

 Kilkakrotnie Więcej niż raz Raz Nigdy 
Serwisy społecznościowe np.: 
Facebook, Nasza-klasa, Twitter itp. 

[__]1 [__]2 [__]3 [__]4 

Serwisy Aukcyjne np.: Allegro, Tablica, itp  [__]1 [__]2 [__]3 [__]4 
Konta mailowe: gmail.com, poczta.interia.pl itp. [__]1 [__]2 [__]3 [__]4 
Konta bankowe (bankowość elektroniczna) [__]1 [__]2 [__]3 [__]4 
Kradzież tożsamości (danych osobowych, 
podszywanie się ) 

[__]1 [__]2 [__]3 [__]4 

Fora dyskusyjne [__]1 [__]2 [__]3 [__]4 
Inne, kradzież dokumentów, zdjęć itp.  [__]1 [__]2 [__]3 [__]4 

 
10. Czy zna Pan/Pani  kogoś z rodziny/znajomych, kto stał się ofiarą takiego incydentu? 

[__]1  Tak, znam kilka przypadków 
[__]2 Tak, znam jeden 
[__]3  Nie, nigdy nie spotkałam się z takim przypadkiem 
[__]4 Nie, pamiętam 

 



11. Czy potrafi Pani/Pan wskazać przykłady (na świecie czy w Polsce), w których stwierdzono 
kradzież informacji z jakiejś instytucji? 
[__]1 Tak 
[__]2 Nie 
[__]3 Nie pamiętam 

 
12. Czy uważa Pani/Pan że państwa firma jest zagrożona kradzieżą i zniszczeniem cennych 

informacji wewnętrznych (np. dotyczących bazy klientów, informacji o nowych produktach, 
wynikach finansowych, danych kontrahentów, dostawców, realizowanych zleceń etc.) 
[__]1 Zdecydowanie nie 
[__]2 Raczej nie 
[__]3  Raczej tak 
[__]4 Zdecydowanie tak  
[__]5 Nie mam zdania 
 

13. Czy uważa Pani/Pan, iż firmy działające w Polsce mogą być poważnie zagrożone w/w 
działaniami? 
[__]1 Zdecydowanie nie 
[__]2 Raczej nie 
[__]3 Raczej tak 
[__]4 Zdecydowanie tak 
[__]5 Nie mam zdania 

 
14. Czy w Pani/Pana instytucji obowiązują udokumentowane procedury ochrony informacji tzw. 

„Polityka Bezpieczeństwa Informacji”?  
[__]1 Tak 
[__]2 Nie (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 18) 
[__]3 Nie wiem (jeśli nie wiem, proszę przejść do pytania nr 18) 

 
15. Czy te procedury były przekazywane i wdrażane przez kierownictwo firmy? 

[__]1 Tak 
[__]2 Nie 
[__]3 Nie wiem 

 
16. W jaki sposób procedury te zostały Pani/Panu przekazane? (można zaznaczyć więcej niż jedną 

odpowiedź) 
[__]1 Poprzez ogłoszenie wewnętrzną pocztą pracowniczą 
[__]2 Poprzez szkolenie z zakresu obowiązujących zasad 
[__]3 Poprzez wywieszenie w miejscu pracy (np. biurze, pokoju) 
[__]4 Poprzez wywieszenie w ogólnie dostępnych miejscach w instytucji 
[__]5 Przy zawieraniu umowy 
[__]6 Inny (jaki?) ……………………………………………………………………………… 
 

17. Czy przepisy dotyczące bezpieczeństwa informacji obowiązujące w Pani/Pana miejscu pracy 
utrudniają pracę? 
[__]1 Zdecydowanie tak 
[__]2 Raczej tak 
[__]3 Nie wiem 
[__]4 Nie, raczej nie 
[__]5 Zdecydowanie nie 
 



18. Czy przepisy dotyczące bezpieczeństwa informacji obowiązujące w Pani/Pana miejscu pracy 
są przestrzegane? 
[__]1 Słabo (bardziej traktowane jako zbiór wytycznych a nie nakazów i zakazów) 
[__]2 Okazjonalnie (wybiórczo, tylko przy wybranych informacjach) 
[__]3 Zgodnie z założeniami (przestrzegane w zgodzie z „rytmem” funkcjonowania firmy) 
[__]4 Przesadnie (utrudniają funkcjonowanie i sprawną wymianę informacji) 
[__]5 Nie mam zdania, (trudno powiedzieć)  

 
19. Czy Pani/Pana zdaniem, firma (kierownictwo) odpowiednio informuje pracowników nt. ich 

obowiązków i praw dotyczących ochrony informacji?  
[__]1 Zdecydowanie nie 
[__]2 Raczej nie 
[__]3 Nie mam zdania, trudno powiedzieć 
[__]4 Raczej tak 
[__]5 Zdecydowanie tak 

 
20.  Czy Pani/Pana zdaniem, firma /kierownictwo dba o bezpieczeństwo informacji? 

[__]1 Zdecydowanie nie 
[__]2 Raczej nie 
[__]3 Nie mam zdania, trudno powiedzieć 
[__]4 Raczej tak 
[__]5 Zdecydowanie tak 
 

21. Czy brał/a Pan/Pani kiedyś udział w szkoleniu dotyczącym ochrony informacji/ procedur 
ochrony informacji w zakładzie/instytucji?  
[__]1 Tak 
[__]2 Nie (proszę przejść do pytania 23) 

 
22. Czy uważa Pani/Pan że dzięki temu szkoleniu Pani/Pana wiedza w obszarze ochrony 

informacji wzrosła? 
[__]1 Tak, zdecydowanie poprawiło moją wiedzę 
[__]2 Raczej poszerzyło poziom mojej wiedzy 
[__]3 Ciężko określić/nie wiem 
[__]4 Nie, nic się nie zmieniło 

 
23. Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę w zakresie ochrony informacji w przedsiębiorstwach 

dotyczącą: 

 
Bardzo 
dobrze 

Dobrze Wystarczająco Niewystarczająco Źle 
Trudno 
ocenić 

Bezpiecznej obsługi 
komputera 

[__]1 [__]2 [__]3 [__]4 [__]5 [__]6 

Obowiązujących 
regulaminów z obszaru 
ochrony informacji 

[__]1 [__]2 [__]3 [__]4 [__]5 [__]6 

Postępowania w przypadku 
kradzieży lub utraty 
informacji 

[__]1 [__]2 [__]3 [__]4 [__]5 [__]6 

Obsługi programów 
antywirusowych 

[__]1 [__]2 [__]3 [__]4 [__]5 [__]6 

Zasad tworzenia 
„silnych/bezpiecznych” 
haseł. 

[__]1 [__]2 [__]3 [__]4 [__]5 [__]6 



Bezpiecznego korzystania z 
urządzeń mobilnych 
(smartphone/tablet) 

[__]1 [__]2 [__]3 [__]4 [__]5 [__]6 

Bezpiecznego korzystania z 
serwisów 
społecznościowych 

[__]1 [__]2 [__]3 [__]4 [__]5 [__]6 

 
24. Czy posiada Pani/Pan różne hasła do różnych serwisów (mailowych / społecznościowych / 

forów dyskusyjnych)? 
[__]1  Tak 
[__]2 Tak ale do niektórych serwisów używam tego samego hasła 
[__]3 Nie, wszędzie używam takie samo hasło (proszę o przejście do pytania nr 26) 

 
25. Ile różnych haseł Pani/Pan posiada (znacząco się od siebie różniących, pomijając dodanie 

jednej liczby czy znaku - różnica przynajmniej 5 znaków)? 
[__]1 1-2 
[__]2 3-5 
[__]3 6-10 
[__]4 Więcej niż 10 
 

26. Czy Pani/Pana hasło jest słowem, które oznacza coś konkretnego (osobę, rzecz, zwierzę 
w jakimkolwiek języku)? 
[__]1 Tak  
[__]2 Nie 
[__]3 Nie jestem pewien/pewna 
 

27. Czy używa Pani/Pan w haśle/ hasłach cyfr i znaków specjalnych (takich jak np. „#$%@^^”)? 
[__]1 używam cyfr i znaków specjalnych 
[__]2 używam tylko cyfr 
[__]3 używam tylko znaków specjalnych 
[__]4  używam tak często jak tylko umożliwia to regulamin serwisu 
[__]5 nie, nie używam 
 

28. Czy zdarzyło się Pani/Panu, udostępniać swoje prywatne hasła innym osobom (rodzinie, 
znajomym, współpracownikom)? 
[__]1 Tak – wiele razy 
[__]2 Tak – kilkakrotnie 
[__]3 Nie – nigdy  

 
29. Czy zdarzyło się Pani/Panu, udostępniać swoje służbowe hasła innym osobom (rodzinie, 

znajomym, współpracownikom)? 
[__]1 Tak – wiele razy 
[__]2 Tak – kilkakrotnie 
[__]3 Nie – nigdy  

 
30. Czy w pracy proszono Panią/Pana o podanie swojego hasła w celu wykonania niezbędnych 

prac technicznych? 
[__]1 Tak – wiele razy 
[__]2 Tak – kilkakrotnie 
[__]3 Nie – nigdy  
 



31. Jak często zmienia Pani/Pan swoje hasła do systemów komputerowych używanych 
prywatnie (w przypadku trudności z odpowiedzią, proszę sprowadzić do najczęściej używanych 
haseł)? 
[__]1 Kilka razy w miesiącu 
[__]2 Co miesiąc 
[__]3 Co kwartał 
[__]4 Co pół roku 
[__]5 Co rok 
[__]6 Rzadziej niż raz w roku 
[__]7 Nie zmieniam swoich haseł 
[__]8  Zmiany haseł wymuszane są automatycznie przez serwis 
 

 
32. Jak często zmienia Pani/Pan swoje hasła do systemów komputerowych używanych służbowo 

(w przypadku trudności z odpowiedzią, proszę sprowadzić do najczęściej używanych haseł)? 
[__]1 Kilka razy w miesiącu 
[__]2 Co miesiąc 
[__]3 Co kwartał 
[__]4 Co pół roku 
[__]5 Co rok 
[__]6 Rzadziej niż raz w roku 
[__]7 Nie zmieniam swoich haseł 
[__]8  Zmiany haseł wymuszane są automatycznie przez pracodawcę 
 
Metryczka: 
 

33. Pracuje Pani/Pan na stanowisku:  
[__]1  Administracyjnym 
[__]2 Kierowniczym niższego szczebla 
[__]3 Kierowniczym wyższego szczebla 
[__]4 Technicznym (specjalistycznym) 
[__]5 Zarządzie organizacji 
[__]6 Innym (jakie?) 
 

34. Jest Pani/Pan w wieku: 
[__]1 Poniżej 20 lat,  
[__]2 20-30 lat, 
[__]3 31-40 lat  
[__]4 41-50 lat 
[__]5 powyżej 50 lat. 
 

35. Obecna praca jest Pani/Pana: 
[__]1 Pierwszą pracą, 
[__]2 Drugą pracą 
[__]3 Trzecią pracą  i więcej. 
 

36. Posiada Pani/Pan wykształcenie: 
[__]1 wykształcenie podstawowe 
[__]2 wykształcenie gimnazjalne  
[__]3 wykształcenie zasadnicze zawodowe  
[__]4 wykształcenie średnie  
[__]5 wykształcenie wyższe licencjackie 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wykszta%C5%82cenie_gimnazjalne&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wykszta%C5%82cenie_zasadnicze_zawodowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wykszta%C5%82cenie_%C5%9Brednie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wykszta%C5%82cenie_wy%C5%BCsze


[__]6 Wykształcenie wyższe inżynierskie 
[__]7 Wykształcenie wyższe magisterskie 
[__]8 Inne (jakie?) ………. 
 

37. Jak długo pracuje Pani/Pan w obecnym miejscu pracy? 
[__]1 0-1 roku 
[__]2 1-2 lat 
[__]3 2-5 lat 
[__]4 5-10 lat 
[__]5 Powyżej 10 lat 

 
38. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y ze swoich zarobków? 

[__]1  Tak w zupełności mi odpowiadają  
[__]2 Tak są to dobre zarobki i jestem z nich zadowolony 
[__]3 Tak obecnie mi wystarczają choć w przyszłości chciałbym zarabiać więcej 
[__]4 Nie, mógłbym zarabiać trochę więcej 
[__]5 Nie są to zarobki poniżej moich kwalifikacji 
 

39. Płeć: 
[__]1  Mężczyzna 
[__]2 Kobieta 

 

Częstości występowania odpowiedzi w ramach zadanych pytań: 
 

Czy angażuje się Pani/Pan w dodatkowe projekty w swoim miejscu pracy ale nie objęte umową o 
pracę? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

tak, codziennie 42 13,0 13,0 13,0 

tak – kilka razy w tygodniu 54 16,8 16,8 29,8 

tak, kilka razy w miesiącu, 91 28,3 28,3 58,1 

tak, rzadko (kilka razy w 
roku 

81 25,2 25,2 83,2 

nie, nigdy 54 16,8 16,8 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Czy Pani/Pana praca związana jest z korzystaniem z urządzeń elektronicznych np. takich jak 
komputer, tablet i drukarka? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

tak, codziennie 292 90,7 90,7 90,7 

tak – kilka razy w tygodniu 12 3,7 3,7 94,4 

tak, kilka razy w miesiącu, 2 ,6 ,6 95,0 

nie, nigdy 16 5,0 5,0 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Czy często „zabiera Pani/Pan pracę do domu” ? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne tak, codziennie 38 11,8 11,8 11,8 



tak – kilka razy w tygodniu 59 18,3 18,3 30,1 

tak, kilka razy w miesiącu, 74 23,0 23,0 53,1 

tak, rzadko (kilka razy w 
roku 

67 20,8 20,8 73,9 

nie, nigdy 84 26,1 26,1 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Dokumenty związane z Pani/Pana pracą przenoszone (w pracy, w domu) są najczęściej 
poprzez - dokumenty papierowe? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

0 83 25,8 25,8 25,8 

Codziennie 30 9,3 9,3 35,1 

Kilka razy w tygodni 33 10,2 10,2 45,3 

Kilka razy w miesiącu 23 7,1 7,1 52,5 

Kilka razy w roku 49 15,2 15,2 67,7 

Nigdy 104 32,3 32,3 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Dokumenty związane z Pani/Pana pracą przenoszone (w pracy, w domu) są najczęściej 
poprzez - dyski zewnętrzne/pendrivy? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

0 70 21,7 21,7 21,7 

Codziennie 18 5,6 5,6 27,3 

Kilka razy w tygodni 17 5,3 5,3 32,6 

Kilka razy w miesiącu 66 20,5 20,5 53,1 

Kilka razy w roku 78 24,2 24,2 77,3 

Nigdy 73 22,7 22,7 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Dokumenty związane z Pani/Pana pracą przenoszone (w pracy, w domu) są najczęściej 
poprzez - smartphony? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

0 118 36,6 36,6 36,6 

Codziennie 38 11,8 11,8 48,4 

Kilka razy w tygodni 17 5,3 5,3 53,7 

Kilka razy w miesiącu 16 5,0 5,0 58,7 

Kilka razy w roku 12 3,7 3,7 62,4 

Nigdy 121 37,6 37,6 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Dokumenty związane z Pani/Pana pracą przenoszone (w pracy, w domu) są najczęściej 
poprzez - tablety? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 



Ważne 

0 137 42,5 42,5 42,5 

Codziennie 4 1,2 1,2 43,8 

Kilka razy w tygodni 5 1,6 1,6 45,3 

Kilka razy w roku 9 2,8 2,8 48,1 

Nigdy 167 51,9 51,9 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Dokumenty związane z Pani/Pana pracą przenoszone (w pracy, w domu) są najczęściej 
poprzez - notebooki? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

0 113 35,1 35,1 35,1 

Codziennie 35 10,9 10,9 46,0 

Kilka razy w tygodni 13 4,0 4,0 50,0 

Kilka razy w miesiącu 35 10,9 10,9 60,9 

Kilka razy w roku 9 2,8 2,8 63,7 

Nigdy 117 36,3 36,3 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Dokumenty związane z Pani/Pana pracą przenoszone (w pracy, w domu) są najczęściej 
poprzez -  wewnętrzny służbowy dysk sieciowy? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

0 124 38,5 38,5 38,5 

Codziennie 36 11,2 11,2 49,7 

Kilka razy w tygodni 18 5,6 5,6 55,3 

Kilka razy w miesiącu 12 3,7 3,7 59,0 

Kilka razy w roku 9 2,8 2,8 61,8 

Nigdy 123 38,2 38,2 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Dokumenty związane z Pani/Pana pracą przenoszone (w pracy, w domu) są najczęściej 
poprzez - zewnętrzny służbowy dysk sieciowy? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

0 120 37,3 37,3 37,3 

Codziennie 9 2,8 2,8 40,1 

Kilka razy w tygodni 8 2,5 2,5 42,5 

Kilka razy w miesiącu 34 10,6 10,6 53,1 

Kilka razy w roku 8 2,5 2,5 55,6 

Nigdy 143 44,4 44,4 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Dokumenty związane z Pani/Pana pracą przenoszone (w pracy, w domu) są najczęściej 
poprzez - mail służbowy? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 



Ważne 

0 77 23,9 23,9 23,9 

Codziennie 110 34,2 34,2 58,1 

Kilka razy w tygodni 8 2,5 2,5 60,6 

Kilka razy w miesiącu 45 14,0 14,0 74,5 

Kilka razy w roku 24 7,5 7,5 82,0 

Nigdy 58 18,0 18,0 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Dokumenty związane z Pani/Pana pracą przenoszone (w pracy, w domu) są najczęściej 
poprzez - mail prywatny? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

0 100 31,1 31,1 31,1 

Codziennie 31 9,6 9,6 40,7 

Kilka razy w tygodni 10 3,1 3,1 43,8 

Kilka razy w miesiącu 48 14,9 14,9 58,7 

Kilka razy w roku 36 11,2 11,2 69,9 

Nigdy 97 30,1 30,1 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Czy posiada Pani/Pan  prywatny telefon komórkowy typu Smartphone ? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nie 92 28,6 28,6 28,6 

Tak 230 71,4 71,4 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Czy posiada Pani/Pan służbowy telefon komórkowy typu Smartphone ? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nie 203 63,0 63,0 63,0 

Tak 119 37,0 37,0 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Nie posiadam telefonu komórkowego typu smartphone. 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nie 290 90,1 90,1 90,1 

Tak 32 9,9 9,9 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Jaki system operacyjny posiada Pani/Pana smartphone? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
0 40 12,4 12,4 12,4 

Android OS 184 57,1 57,1 69,6 



iOS (Apple) 26 8,1 8,1 77,6 

Windows Phone 47 14,6 14,6 92,2 

Inny 13 4,0 4,0 96,3 

Nie wiem 12 3,7 3,7 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Czy wykorzystuje Pani/Pan swój smartphone do pracy? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

0 32 9,9 9,9 9,9 

tak, codziennie 132 41,0 41,0 50,9 

tak – kilka razy w tygodniu 18 5,6 5,6 56,5 

tak, kilka razy w miesiącu, 33 10,2 10,2 66,8 

tak, rzadko (kilka razy w 
roku 

44 13,7 13,7 80,4 

nie, nigdy 63 19,6 19,6 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
Czy był/a Pan/Pani ofiarą kradzieży informacji, włamań - social media? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

0 14 4,3 4,3 4,3 

Kilkakrotnie 8 2,5 2,5 6,8 

Raz 9 2,8 2,8 9,6 

Nigdy 291 90,4 90,4 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Czy był/a Pan/Pani ofiarą kradzieży informacji, włamań - portale aukcyjne? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

0 28 8,7 8,7 8,7 

Nigdy 294 91,3 91,3 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Czy był/a Pan/Pani ofiarą kradzieży informacji, włamań - poczta e-mail? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

0 24 7,5 7,5 7,5 

Kilkakrotnie 8 2,5 2,5 9,9 

Więcej niż raz 9 2,8 2,8 12,7 

Raz 8 2,5 2,5 15,2 

Nigdy 273 84,8 84,8 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Czy był/a Pan/Pani ofiarą kradzieży informacji, włamań - bank/usługi bankowe? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 



Ważne 

0 32 9,9 9,9 9,9 

Nigdy 290 90,1 90,1 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Czy był/a Pan/Pani ofiarą kradzieży informacji, włamań - kradzież tożsamości? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

0 28 8,7 8,7 8,7 

Kilkakrotnie 4 1,2 1,2 9,9 

Raz 8 2,5 2,5 12,4 

Nigdy 282 87,6 87,6 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Czy był/a Pan/Pani ofiarą kradzieży informacji, włamań - fora internetowe? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

0 32 9,9 9,9 9,9 

Raz 4 1,2 1,2 11,2 

Nigdy 286 88,8 88,8 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Czy był/a Pan/Pani ofiarą kradzieży informacji, włamań - Inne? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

0 28 8,7 8,7 8,7 

Więcej niż raz 8 2,5 2,5 11,2 

Raz 4 1,2 1,2 12,4 

Nigdy 282 87,6 87,6 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Czy zna Pan/Pani  kogoś z rodziny/znajomych, kto stał się ofiarą takiego incydentu? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

0 14 4,3 4,3 4,3 

Tak, znam kilka przypadków 40 12,4 12,4 16,8 

Tak, znam jeden 62 19,3 19,3 36,0 

Nie, nigdy nie spotkałam się 
z takim przypadkiem 

206 64,0 64,0 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Czy potrafi Pani/Pan wskazać przykłady (na świecie czy w Polsce), w których 
stwierdzono kradzież informacji z jakiejś instytucji? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
0 9 2,8 2,8 2,8 

Tak 221 68,6 68,6 71,4 



Nie 92 28,6 28,6 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Czy uważa Pani/Pan że państwa firma jest zagrożona kradzieżą i zniszczeniem cennych 
informacji wewnętrznych ? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

0 4 1,2 1,2 1,2 

Zdecydowanie nie 28 8,7 8,7 9,9 

Raczej nie 157 48,8 48,8 58,7 

Raczej tak 75 23,3 23,3 82,0 

Zdecydowanie tak 24 7,5 7,5 89,4 

Nie pamiętam 34 10,6 10,6 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Czy uważa Pani/Pan, iż firmy działające w Polsce mogą być poważnie zagrożone w/w 
działaniami? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

0 4 1,2 1,2 1,2 

Zdecydowanie nie 5 1,6 1,6 2,8 

Raczej nie 35 10,9 10,9 13,7 

Raczej tak 159 49,4 49,4 63,0 

Zdecydowanie tak 69 21,4 21,4 84,5 

Nie pamiętam 50 15,5 15,5 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 
Czy w Pani/Pana instytucji obowiązują udokumentowane procedury ochrony informacji 

tzw. „Polityka Bezpieczeństwa Informacji”? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Tak 231 71,7 72,6 72,6 

Nie 28 8,7 8,8 81,4 

Nie wiem 59 18,3 18,6 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych 0 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy procedury ochrony informacji były przekazywane i wdrażane przez kierownictwo 
firmy? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Tak 216 67,1 95,2 95,2 

Nie wiem 11 3,4 4,8 100,0 

Ogółem 227 70,5 100,0  
Braki danych 0 95 29,5   
Ogółem 322 100,0   

 



 
W jaki sposób procedury te zostały Pani/Panu przekazane? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Poprzez ogłoszenie 
wewnętrzną pocztą 
pracowniczą 

22 6,8 9,5 9,5 

Poprzez szkolenie z zakresu 
obowiązujących zasad 

165 51,2 71,4 81,0 

Poprzez wywieszenie w 
miejscu pracy (np. biurze, 
pokoju) 

4 1,2 1,7 82,7 

Przy zawieraniu umowy 28 8,7 12,1 94,8 

Inny 12 3,7 5,2 100,0 

Ogółem 231 71,7 100,0  
Braki danych 0 91 28,3   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy przepisy dotyczące bezpieczeństwa informacji obowiązujące w Pani/Pana miejscu pracy 
utrudniają pracę ? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Zdecydowanie tak 36 11,2 15,6 15,6 

Raczej tak 12 3,7 5,2 20,8 

Nie wiem 13 4,0 5,6 26,4 

Nie, raczej nie 129 40,1 55,8 82,3 

Zdecydowanie nie 41 12,7 17,7 100,0 

Ogółem 231 71,7 100,0  
Braki danych 0 91 28,3   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Jak przepisy dotyczące bezpieczeństwa informacji obowiązujące w Pani/Pana miejscu pracy są 
przestrzegane? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Słabo (bardziej traktowane 
jako zbiór wytycznych a nie 
nakazów i zakazów) 

4 1,2 1,7 1,7 

Okazjonalnie (wybiórczo, 
tylko przy wybranych 
informacjach) 

12 3,7 5,2 6,9 

Zgodnie z założeniami 
(przestrzegane w zgodzie z 
„rytmem” funkcjonowania 
firmy) 

207 64,3 89,6 96,5 

Przesadnie (utrudniają 
funkcjonowanie i sprawną 
wymianę informacji) 

8 2,5 3,5 100,0 

Ogółem 231 71,7 100,0  
Braki danych 0 91 28,3   
Ogółem 322 100,0   



 
 

Czy Pani/Pana zdaniem, firma (kierownictwo) odpowiednio informuje pracowników nt. ich obowiązków 
i praw dotyczących ochrony informacji? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Zdecydowanie nie 4 1,2 1,7 1,7 

Raczej nie 14 4,3 5,9 7,5 

Nie mam zdania, (trudno 
powiedzieć) 

32 9,9 13,4 20,9 

Raczej tak 114 35,4 47,7 68,6 

Zdecydowanie tak 75 23,3 31,4 100,0 

Ogółem 239 74,2 100,0  
Braki danych 0 83 25,8   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy Pani/Pana zdaniem, firma /kierownictwo dba o bezpieczeństwo informacji? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Raczej nie 9 2,8 2,9 2,9 

Nie mam zdania, (trudno 
powiedzieć) 

30 9,3 9,8 12,7 

Raczej tak 143 44,4 46,7 59,5 

Zdecydowanie tak 124 38,5 40,5 100,0 

Ogółem 306 95,0 100,0  
Braki danych 0 16 5,0   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy brał/a Pan/Pani kiedyś udział w szkoleniu dotyczącym ochrony informacji/ 
procedur ochrony informacji w zakładzie/instytucji? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Tak 187 58,1 58,8 58,8 

Nie 131 40,7 41,2 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych 0 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy uważa Pani/Pan że dzięki temu szkoleniu Pani/Pana wiedza w obszarze ochrony informacji wzrosła? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Tak, zdecydowanie 
poprawiło moją wiedzę 

95 29,5 48,5 48,5 

Raczej poszerzyło poziom 
mojej wiedzy 

90 28,0 45,9 94,4 

Ciężko określić/nie wiem 3 ,9 1,5 95,9 

Nie, nic się nie zmieniło 8 2,5 4,1 100,0 

Ogółem 196 60,9 100,0  
Braki danych 0 126 39,1   



Ogółem 322 100,0   

 
 

Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę w zakresie ochrony informacji w przedsiębiorstwach 
dotyczącą - obsługi komputera? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Bardzo dobrze 117 36,3 36,8 36,8 

Dobrze 107 33,2 33,6 70,4 

Wystarczająco 73 22,7 23,0 93,4 

Niewystarczająco 12 3,7 3,8 97,2 

Trudno ocenić 9 2,8 2,8 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych 0 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę w zakresie ochrony informacji w przedsiębiorstwach 
dotyczącą - obowiązujących regulaminów z obszaru ochrony informacji? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Bardzo dobrze 88 27,3 27,7 27,7 

Dobrze 102 31,7 32,1 59,7 

Wystarczająco 72 22,4 22,6 82,4 

Niewystarczająco 44 13,7 13,8 96,2 

Trudno ocenić 12 3,7 3,8 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych 0 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę w zakresie ochrony informacji w przedsiębiorstwach dotyczącą - 
postępowania w przypadku kradzieży? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Bardzo dobrze 76 23,6 24,8 24,8 

Dobrze 77 23,9 25,2 50,0 

Wystarczająco 69 21,4 22,5 72,5 

Niewystarczająco 63 19,6 20,6 93,1 

Źle 9 2,8 2,9 96,1 

Trudno ocenić 12 3,7 3,9 100,0 

Ogółem 306 95,0 100,0  

Braki danych 
0 12 3,7   
Systemowe braki danych 4 1,2   
Ogółem 16 5,0   

Ogółem 322 100,0   

 
 

Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę w zakresie ochrony informacji w przedsiębiorstwach 
dotyczącą - obsługi programów antywirusowych? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 



Ważne 

Bardzo dobrze 73 22,7 23,5 23,5 

Dobrze 57 17,7 18,4 41,9 

Wystarczająco 126 39,1 40,6 82,6 

Niewystarczająco 34 10,6 11,0 93,5 

Źle 8 2,5 2,6 96,1 

Trudno ocenić 12 3,7 3,9 100,0 

Ogółem 310 96,3 100,0  
Braki danych 0 12 3,7   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę w zakresie ochrony informacji w przedsiębiorstwach 
dotyczącą - zasad tworzenia silnych haseł? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Bardzo dobrze 142 44,1 45,2 45,2 

Dobrze 65 20,2 20,7 65,9 

Wystarczająco 73 22,7 23,2 89,2 

Niewystarczająco 21 6,5 6,7 95,9 

Źle 4 1,2 1,3 97,1 

Trudno ocenić 9 2,8 2,9 100,0 

Ogółem 314 97,5 100,0  
Braki danych 0 8 2,5   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę w zakresie ochrony informacji w przedsiębiorstwach 
dotyczącą - bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Bardzo dobrze 65 20,2 20,7 20,7 

Dobrze 89 27,6 28,3 49,0 

Wystarczająco 83 25,8 26,4 75,5 

Niewystarczająco 57 17,7 18,2 93,6 

Źle 8 2,5 2,5 96,2 

Trudno ocenić 12 3,7 3,8 100,0 

Ogółem 314 97,5 100,0  
Braki danych 0 8 2,5   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę w zakresie ochrony informacji w przedsiębiorstwach 
dotyczącą - bezpiecznego korzystania z serwisów społecznościowych? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Bardzo dobrze 70 21,7 22,3 22,3 

Dobrze 67 20,8 21,3 43,6 

Wystarczająco 104 32,3 33,1 76,8 

Niewystarczająco 37 11,5 11,8 88,5 

Źle 8 2,5 2,5 91,1 

Trudno ocenić 28 8,7 8,9 100,0 



Ogółem 314 97,5 100,0  
Braki danych 0 8 2,5   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy posiada Pani/Pan różne hasła do różnych serwisów ? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Tak 171 53,1 53,8 53,8 

Tak ale do niektórych 
serwisów używam tego 
samego hasła 

143 44,4 45,0 98,7 

Nie, wszędzie używam takie 
samo hasło 

4 1,2 1,3 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych 0 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Ile różnych haseł Pani/Pan posiada ? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

1-2 49 15,2 16,0 16,0 

3-5 163 50,6 53,3 69,3 

6-10 56 17,4 18,3 87,6 

więcej niż 10 38 11,8 12,4 100,0 

Ogółem 306 95,0 100,0  
Braki danych ,0 16 5,0   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy Pani/Pana hasło jest słowem, które oznacza coś konkretnego? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Tak 76 23,6 23,9 23,9 

Nie 209 64,9 65,7 89,6 

Nie jestem pewna/pewien 33 10,2 10,4 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych 0 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy używa Pani/Pan w haśle/ hasłach cyfr i znaków specjalnych ? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

używam cyfr i znaków 
specjalnych, 

198 61,5 62,3 62,3 

używam tylko cyfr, 83 25,8 26,1 88,4 

używam tylko znaków 
specjalnych, 

4 1,2 1,3 89,6 

używam tak często jak tylko 
umożliwia to regulamin 
serwisu 

24 7,5 7,5 97,2 



nie używam ani cyfr, ani 
znaków specjalnych 

9 2,8 2,8 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych 0 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy zdarzyło się Pani/Panu, udostępniać swoje prywatne hasła innym osobom (rodzinie, 
znajomym) lub współpracownikom? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Tak wiele razy 5 1,6 1,6 1,6 

Tak, kilkakrotnie 88 27,3 27,7 29,2 

Nie, nigdy 225 69,9 70,8 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych 0 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy zdarzyło się Pani/Panu, udostępniać swoje służbowe hasła innym osobom (rodzinie, 
znajomym) lub współpracownikom? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Tak, kilkakrotnie 44 13,7 14,1 14,1 

Nie, nigdy 269 83,5 85,9 100,0 

Ogółem 313 97,2 100,0  
Braki danych 0 9 2,8   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy w pracy proszono Panią/Pana o podanie swojego hasła w celu wykonania niezbędnych 
prac technicznych? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Tak wiele razy 4 1,2 1,3 1,3 

Tak, kilkakrotnie 45 14,0 14,2 15,4 

Nie, nigdy 269 83,5 84,6 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych 0 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Jak często zmienia Pani/Pan swoje hasła do systemów komputerowych używanych prywatnie? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Co miesiąc 48 14,9 15,1 15,1 

Co kwartał 24 7,5 7,5 22,6 

Co pół roku 28 8,7 8,8 31,4 

Co rok 25 7,8 7,9 39,3 

Rzadziej niż raz w roku 84 26,1 26,4 65,7 

Nie zmieniam swoich haseł 69 21,4 21,7 87,4 



Zmiany są automatycznie 
wymagane przez serwis. 

40 12,4 12,6 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Jak często zmienia Pani/Pan swoje hasła do systemów komputerowych używanych służbowo ? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Kilka razy w miesiącu 80 24,8 25,2 25,2 

Co miesiąc 40 12,4 12,6 37,7 

Co kwartał 18 5,6 5,7 43,4 

Co pół roku 8 2,5 2,5 45,9 

Co rok 13 4,0 4,1 50,0 

Rzadziej niż raz w roku 29 9,0 9,1 59,1 

Nie zmieniam swoich haseł 34 10,6 10,7 69,8 

Zmiany są automatycznie 
wymagane przez serwis. 

96 29,8 30,2 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych 0 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Pracuje Pani/Pan na stanowisku ? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Administracyjnym 69 21,4 21,7 21,7 

Kierowniczym niższego 
szczebla 

49 15,2 15,4 37,1 

Kierowniczym wyższego 
szczebla 

48 14,9 15,1 52,2 

Technicznym 
specjalistycznym 

56 17,4 17,6 69,8 

Zarządzie organizacji 30 9,3 9,4 79,2 

Inne 66 20,5 20,8 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych 0 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Jest Pani/Pan w wieku ? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

20-30 lat 101 31,4 31,8 31,8 

31-40 lat 146 45,3 45,9 77,7 

41-50 58 18,0 18,2 95,9 

powyżej 50 lat. 13 4,0 4,1 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych 0 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 



 
Obecna praca jest Pani/Pana ? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Pierwszą pracą 107 33,2 33,6 33,6 

Drugą pracą 73 22,7 23,0 56,6 

Trzecią i więcej 138 42,9 43,4 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych 0 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Posiada Pani/Pan wykształcenie ? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

wykształcenie średnie 77 23,9 24,2 24,2 

wykształcenie wyższe 
licencjackie 

32 9,9 10,1 34,3 

Wykształcenie wyższe 
inżynierskie 

8 2,5 2,5 36,8 

wykształcenie wyższe 
magisterskie 

193 59,9 60,7 97,5 

Inne 8 2,5 2,5 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych 0 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Jak długo pracuje Pani/Pan w obecnym miejscu pracy? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

0-1 roku 37 11,5 11,6 11,6 

1-2 lata 43 13,4 13,5 25,2 

2-5 lat 45 14,0 14,2 39,3 

5-10 lat 79 24,5 24,8 64,2 

powyżej 10 lat 114 35,4 35,8 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych 0 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy jest Pani/Pan zadowolony ze swoich zarobków? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Tak są to dobre zarobki i 
jestem z nich zadowolony 

54 16,8 17,5 17,5 

Tak obecnie mi wystarczają 
choć w przyszłości 
chciałbym zarabiać więcej 

113 35,1 36,6 54,0 

Nie, mógłbym zarabiać 
trochę więcej 

89 27,6 28,8 82,8 



Nie są to zarobki poniżej 
moich kwalifikacji 

53 16,5 17,2 100,0 

Ogółem 309 96,0 100,0  
Braki danych 0 13 4,0   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Płeć? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Mężczyzna 158 49,1 49,1 49,1 

Kobieta 164 50,9 50,9 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Firma posiada siedzibę w województwie? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

podkarpackie 140 43,5 43,5 43,5 

mazowieckie 182 56,5 56,5 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Czy angażuje się Pani/Pan w dodatkowe projekty w swoim miejscu pracy ale nie objęte umową o 
pracę? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

nie, nigdy 54 16,8 16,8 16,8 

tak, rzadko (kilka razy w 
roku) 

81 25,2 25,2 41,9 

tak, kilka razy w miesiącu 91 28,3 28,3 70,2 

Tak, kilka razy w tygodniu 54 16,8 16,8 87,0 

Codziennie 42 13,0 13,0 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Czy często "zabiera Pani/Pan pracę do domu" ? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

nie, nigdy 84 26,1 26,1 26,1 

tak, rzadko (kilka razy w 
roku) 

67 20,8 20,8 46,9 

tak, kilka razy w miesiącu 74 23,0 23,0 69,9 

Tak, kilka razy w tygodniu 59 18,3 18,3 88,2 

Codziennie 38 11,8 11,8 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Jak długo pracuje Pani/Pan w obecnym miejscu pracy? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 0-1 roku 37 11,5 11,6 11,6 



1-2 lat 43 13,4 13,5 25,2 

2-5 lat 45 14,0 14,2 39,3 

5-10 lat 79 24,5 24,8 64,2 

Powyżej 10 lat 114 35,4 35,8 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy jest Pan zadowolony ze swoich zarobków. 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nie, sa to zarobki poniżej 
moich kwalifikacji 

53 16,5 17,2 17,2 

Nie, mógłbym zarabiać 
trochę więcej 

89 27,6 28,8 46,0 

Tak obecnie mi wystarczają, 
choć w przyszłości 
chciałbym zarabiać więcej 

113 35,1 36,6 82,5 

Tak są to dobre zarobki i 
jestem z nich zadowolony 

54 16,8 17,5 100,0 

Ogółem 309 96,0 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 13 4,0   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Lojalność pracownika 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

-8,00 8 2,5 2,5 2,5 

-7,00 4 1,2 1,2 3,7 

-6,00 13 4,0 4,0 7,8 

-5,00 9 2,8 2,8 10,6 

-4,00 10 3,1 3,1 13,7 

-3,00 30 9,3 9,3 23,0 

-2,00 38 11,8 11,8 34,8 

-1,00 41 12,7 12,7 47,5 

,00 31 9,6 9,6 57,1 

1,00 42 13,0 13,0 70,2 

2,00 31 9,6 9,6 79,8 

3,00 36 11,2 11,2 91,0 

4,00 8 2,5 2,5 93,5 

5,00 11 3,4 3,4 96,9 

6,00 9 2,8 2,8 99,7 

7,00 1 ,3 ,3 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Czy brał/a Pan/Pani udział w szkoleniu dotyczącym ochrony informacji/procedur ochrony informacji? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 



Ważne 

Nie 131 40,7 41,2 41,2 

Tak 187 58,1 58,8 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy uważa Pan/Pani że dzięki temu szkoleniu Pana/Pani wiedza wzrosła? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

nie, nic się nie zmieniło 8 2,5 4,1 4,1 

poszerzyło, zdecydowanie 
poszerzyło moją wiedzę 

187 58,1 95,9 100,0 

Ogółem 195 60,6 100,0  

Braki danych 
ciężko określić / nie wiem 2 ,6   
Systemowe braki danych 125 38,8   
Ogółem 127 39,4   

Ogółem 322 100,0   

 
 

Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedze w zakresie ochrony informacji dotyczącą bezpiecznej obsługi 
komputera? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

niewystarczająco, źle 12 3,7 3,9 3,9 

wystarczająco, dobrze, 
bardzo dobrze 

297 92,2 96,1 100,0 

Ogółem 309 96,0 100,0  

Braki danych 
Trudno ocenić 9 2,8   
Systemowe braki danych 4 1,2   
Ogółem 13 4,0   

Ogółem 322 100,0   

 
 

Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedze w zakresie ochrony informacji dotyczącą obwiązujących 
regulaminów? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

niewystarczająco, źle 44 13,7 14,4 14,4 

wystarczająco, dobrze, 
bardzo dobrze 

262 81,4 85,6 100,0 

Ogółem 306 95,0 100,0  

Braki danych 
Trudno ocenić 12 3,7   
Systemowe braki danych 4 1,2   
Ogółem 16 5,0   

Ogółem 322 100,0   

 
 

Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedze w zakresie ochrony informacji dotyczącą obsługi programów 
antywirusowych? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne niewystarczająco, źle 42 13,0 14,1 14,1 



wystarczająco, dobrze, 
bardzo dobrze 

256 79,5 85,9 100,0 

Ogółem 298 92,5 100,0  

Braki danych 
Trudno ocenić 12 3,7   
Systemowe braki danych 12 3,7   
Ogółem 24 7,5   

Ogółem 322 100,0   

 
 

Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedze w zakresie ochrony informacji dotyczącą postępowania podczas 
incydentu? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

niewystarczająco, źle 72 22,4 24,5 24,5 

wystarczająco, dobrze, 
bardzo dobrze 

222 68,9 75,5 100,0 

Ogółem 294 91,3 100,0  

Braki danych 
Trudno ocenić 16 5,0   
Systemowe braki danych 12 3,7   
Ogółem 28 8,7   

Ogółem 322 100,0   

 
 

Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedze w zakresie ochrony informacji dotyczącą korzystania z urządzeń 
mobilnych? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

niewystarczająco, źle 65 20,2 21,5 21,5 

wystarczająco, dobrze, 
bardzo dobrze 

237 73,6 78,5 100,0 

Ogółem 302 93,8 100,0  

Braki danych 
Trudno ocenić 12 3,7   
Systemowe braki danych 8 2,5   
Ogółem 20 6,2   

Ogółem 322 100,0   

 
 

Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedze w zakresie ochrony informacji dotyczącą korzystania z serwisów 
społecznościowych? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

niewystarczająco, źle 45 14,0 15,7 15,7 

wystarczająco, dobrze, 
bardzo dobrze 

241 74,8 84,3 100,0 

Ogółem 286 88,8 100,0  

Braki danych 
Trudno ocenić 28 8,7   
Systemowe braki danych 8 2,5   
Ogółem 36 11,2   

Ogółem 322 100,0   

 
 

Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedze w zakresie ochrony informacji dotyczącą tworzenia bezpiecznych 
haseł? 



 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

niewystarczająco, źle 25 7,8 8,2 8,2 

wystarczająco, dobrze, 
bardzo dobrze 

280 87,0 91,8 100,0 

Ogółem 305 94,7 100,0  

Braki danych 
Trudno ocenić 9 2,8   
Systemowe braki danych 8 2,5   
Ogółem 17 5,3   

Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy posiada Pani/Pan różne hasła do serwisów mailowych/społecznościowych/forów dyskusyjnych)? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

niewystarczająco, źle 4 1,2 1,3 1,3 

wystarczająco, dobrze, 
bardzo dobrze 

314 97,5 98,7 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Ile różnych haseł Pani/Pan posiada  pomijając dodanie jednej liczby czy znaku? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

1-2 49 15,2 34,3 34,3 

6 i więcej 94 29,2 65,7 100,0 

Ogółem 143 44,4 100,0  

Braki danych 
3-5 163 50,6   
Systemowe braki danych 16 5,0   
Ogółem 179 55,6   

Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy Pani/Pana hasło jest słowem, które oznacza coś konkretnego w jakimkolwiek języku? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Tak 76 23,6 26,7 26,7 

Nie 209 64,9 73,3 100,0 

Ogółem 285 88,5 100,0  

Braki danych 
Nie jestem pewien/pewna 33 10,2   
Systemowe braki danych 4 1,2   
Ogółem 37 11,5   

Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy używa Pani/Pan w haśle/hasłach cyfr i znaków specjalnych? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

nie, nie używam 198 61,5 70,5 70,5 

używam cyfr i znaków 
specjalnych 

83 25,8 29,5 100,0 



Ogółem 281 87,3 100,0  

Braki danych 

używam tylko cyfr/ tylko 
znaków specjalnych 

4 1,2   

Systemowe braki danych 37 11,5   
Ogółem 41 12,7   

Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy zdarzyło się Pani/Panu udostępniać swoje prywatne hasła innym osobom? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

kilkakrotnie lub więcej 93 28,9 29,2 29,2 

nie, nigdy 225 69,9 70,8 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy zdarzyło się Pani/Panu udostępniać swoje służbowe hasła innym osobom? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

kilkakrotnie lub więcej 44 13,7 14,2 14,2 

nie, nigdy 265 82,3 85,8 100,0 

Ogółem 309 96,0 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 13 4,0   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Jak często zmienia Pani/Pan swoje hasła używane prywatnie? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Rzadziej niż pół roku/ nie 
zmieniam 

178 55,3 71,2 71,2 

Częściej niż co pół roku 72 22,4 28,8 100,0 

Ogółem 250 77,6 100,0  

Braki danych 

Zmiany wymusza serwis, 
administrator 

68 21,1   

Systemowe braki danych 4 1,2   
Ogółem 72 22,4   

Ogółem 322 100,0   

 
 

Jak często zmienia Pani/Pan swoje hasła używane służbowo? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Rzadziej niż pół roku/ nie 
zmieniam 

76 23,6 35,5 35,5 

Częściej niż co pół roku 138 42,9 64,5 100,0 

Ogółem 214 66,5 100,0  

Braki danych 

Zmiany wymusza serwis, 
administrator 

104 32,3   

Systemowe braki danych 4 1,2   
Ogółem 108 33,5   



Ogółem 322 100,0   

 
 

Lojalność 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

nielojalny 74 23,0 23,0 23,0 

obojętny 183 56,8 56,8 79,8 

lojalny 65 20,2 20,2 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Wiedza techniczna 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

-5,00 9 2,8 2,8 2,8 

-4,00 7 2,2 2,2 5,0 

-3,00 4 1,2 1,3 6,3 

-2,00 4 1,2 1,3 7,5 

-1,00 8 2,5 2,5 10,0 

,00 14 4,3 4,4 14,4 

1,00 9 2,8 2,8 17,2 

2,00 15 4,7 4,7 21,9 

3,00 12 3,7 3,8 25,7 

4,00 5 1,6 1,6 27,3 

5,00 4 1,2 1,3 28,5 

6,00 27 8,4 8,5 37,0 

7,00 22 6,8 6,9 43,9 

8,00 13 4,0 4,1 48,0 

9,00 21 6,5 6,6 54,5 

10,00 20 6,2 6,3 60,8 

11,00 29 9,0 9,1 69,9 

12,00 39 12,1 12,2 82,1 

13,00 21 6,5 6,6 88,7 

14,00 20 6,2 6,3 95,0 

15,00 12 3,7 3,8 98,7 

16,00 4 1,2 1,3 100,0 

Ogółem 319 99,1 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 3 ,9   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Wiedza techniczna 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Niska wiedza techniczna 16 5,0 5,0 5,0 

Przeciętna wiedza 
techniczna 

66 20,5 20,7 25,7 

Dobra wiedza techniczna 112 34,8 35,1 60,8 

Bardzo dobra wiedza 
techniczna 

125 38,8 39,2 100,0 



Ogółem 319 99,1 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 3 ,9   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Bycie ofiarą - social media 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nigdy 289 89,8 91,7 91,7 

Raz 18 5,6 5,7 97,5 

Kilkakrotnie 8 2,5 2,5 100,0 

Ogółem 315 97,8 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 7 2,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Ofiara - portale aukcyjne 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nigdy 297 92,2 96,1 96,1 

Raz 10 3,1 3,2 99,4 

Więcej niż raz 2 ,6 ,6 100,0 

Ogółem 309 96,0 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 13 4,0   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Ofiara - skrzynki pocztowe 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nigdy 276 85,7 88,5 88,5 

Raz 19 5,9 6,1 94,6 

Więcej niż raz 9 2,8 2,9 97,4 

Kilkakrotnie 8 2,5 2,6 100,0 

Ogółem 312 96,9 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 10 3,1   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Ofiara - konto bankowe 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nigdy 300 93,2 99,3 99,3 

Raz 2 ,6 ,7 100,0 

Ogółem 302 93,8 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 20 6,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Ofiara - kradzież tożsamości 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 



Ważne 

Nigdy 294 91,3 95,5 95,5 

Raz 9 2,8 2,9 98,4 

Więcej niż raz 1 ,3 ,3 98,7 

Kilkakrotnie 4 1,2 1,3 100,0 

Ogółem 308 95,7 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 14 4,3   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Ofiara - fora internetowe 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nigdy 286 88,8 98,6 98,6 

Raz 4 1,2 1,4 100,0 

Ogółem 290 90,1 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 32 9,9   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Ofiara - inne 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nigdy 282 87,6 95,9 95,9 

Raz 4 1,2 1,4 97,3 

Więcej niż raz 8 2,5 2,7 100,0 

Ogółem 294 91,3 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 28 8,7   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy znasz kogoś, z rodziny, znajomych, kto stał się ofiarą takiego incydentu? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nie, nigdy nie spotkałem się 
z takim przypadkiem 

206 64,0 66,9 66,9 

Tak znam jeden 62 19,3 20,1 87,0 

Znam kilka przykładów. 40 12,4 13,0 100,0 

Ogółem 308 95,7 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 14 4,3   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy potrafisz wskazań przykłady na świecie i w Polsce, w których stwierdzono kradzież informacji z 
jakiejść instytucji. 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nie 92 28,6 29,4 29,4 

Tak 221 68,6 70,6 100,0 

Ogółem 313 97,2 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 9 2,8   
Ogółem 322 100,0   

 



 
Czy uważa Pan/ Pani ,że firmy w Polsce mogą być zagrożone w/w działaniami? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Zdecydowanie nie 5 1,6 1,6 1,6 

Raczej nie 35 10,9 11,0 12,6 

Nie mam zdania 50 15,5 15,7 28,3 

Raczej tak 159 49,4 50,0 78,3 

Zdecydowanie tak 69 21,4 21,7 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy uważasz, że Twoja firma jest zagrożona kradzieżą i zniszczeniem cennych danych? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Zdecydowanie nie 28 8,7 8,8 8,8 

Raczej nie 157 48,8 49,4 58,2 

Nie mam zdania 34 10,6 10,7 68,9 

Raczej tak 75 23,3 23,6 92,5 

Zdecydowanie tak 24 7,5 7,5 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Ofiara - aukcje 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nigdy 297 92,2 96,1 96,1 

Raz 10 3,1 3,2 99,4 

Więcej niż raz. 2 ,6 ,6 100,0 

Ogółem 309 96,0 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 13 4,0   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Ofiara - poczta mailowa. 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nigdy 276 85,7 88,5 88,5 

Raz 19 5,9 6,1 94,6 

Więcej niż raz. 17 5,3 5,4 100,0 

Ogółem 312 96,9 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 10 3,1   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Ofiara - Bank 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 



Ważne 

Nigdy 300 93,2 99,3 99,3 

Raz 2 ,6 ,7 100,0 

Ogółem 302 93,8 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 20 6,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Ofiara - forum internetowe 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nigdy 286 88,8 98,6 98,6 

Raz 4 1,2 1,4 100,0 

Ogółem 290 90,1 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 32 9,9   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Ofiara - kradzież tożsamości 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nigdy 294 91,3 95,5 95,5 

Raz 9 2,8 2,9 98,4 

Więcej niż raz. 5 1,6 1,6 100,0 

Ogółem 308 95,7 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 14 4,3   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Ofiara - inne 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nigdy 282 87,6 95,9 95,9 

Raz 4 1,2 1,4 97,3 

Więcej niż raz. 8 2,5 2,7 100,0 

Ogółem 294 91,3 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 28 8,7   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Ofiara - Social Media 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nigdy 289 89,8 91,7 91,7 

Raz 18 5,6 5,7 97,5 

Więcej niż raz. 8 2,5 2,5 100,0 

Ogółem 315 97,8 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 7 2,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy znasz kogoś, kto stał się ofiarą takiego incydentu? 



 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nie 206 64,0 66,9 66,9 

Tak 102 31,7 33,1 100,0 

Ogółem 308 95,7 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 14 4,3   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Czy uważa Pan/Pani ,że Państwa firma jest zagrożona kradzieżą i zniszczeniem danych? 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nie 185 57,5 58,2 58,2 

Nie mam zdania 34 10,6 10,7 68,9 

Tak 99 30,7 31,1 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Do uzupełnienia 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Nie 40 12,4 12,6 12,6 

Nie mam zdania 50 15,5 15,7 28,3 

Tak 228 70,8 71,7 100,0 

Ogółem 318 98,8 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 4 1,2   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Wiedza ogólna 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

-11,00 14 4,3 4,4 4,4 

-10,00 1 ,3 ,3 4,7 

-9,00 25 7,8 7,8 12,5 

-8,00 24 7,5 7,5 19,9 

-7,00 96 29,8 29,9 49,8 

-6,00 20 6,2 6,2 56,1 

-5,00 48 14,9 15,0 71,0 

-4,00 18 5,6 5,6 76,6 

-3,00 42 13,0 13,1 89,7 

-2,00 26 8,1 8,1 97,8 

-1,00 1 ,3 ,3 98,1 

,00 3 ,9 ,9 99,1 

2,00 2 ,6 ,6 99,7 

3,00 1 ,3 ,3 100,0 

Ogółem 321 99,7 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 1 ,3   
Ogółem 322 100,0   



 
 

Wiedza ogólna 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Niski poziom wiedzy 246 76,4 76,6 76,6 

Przeciętny poziom wiedzy 75 23,3 23,4 100,0 

Ogółem 321 99,7 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 1 ,3   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Wiedza techniczna 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

Niska wiedza techniczna 16 5,0 5,0 5,0 

Przeciętna wiedza 
techniczna 

66 20,5 20,7 25,7 

Wysoka wiedza techniczna 237 73,6 74,3 100,0 

Ogółem 319 99,1 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 3 ,9   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Świadomość_bezpieczeństwa 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

-3,00 1 ,3 ,3 ,3 

-2,00 35 10,9 10,9 11,2 

-1,00 73 22,7 22,7 33,9 

,00 115 35,7 35,7 69,6 

1,00 84 26,1 26,1 95,7 

2,00 14 4,3 4,3 100,0 

Ogółem 322 100,0 100,0  

 
 

Świadomość bezpieczeństwa - podkarpackie 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

-1,00 47 14,6 33,6 33,6 

,00 53 16,5 37,9 71,4 

1,00 40 12,4 28,6 100,0 

Ogółem 140 43,5 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 182 56,5   
Ogółem 322 100,0   

 
 

Świadomość bezpieczeństwa - mazowieckie 

 Częstość Procent Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 
-1,00 62 19,3 34,1 34,1 

,00 62 19,3 34,1 68,1 



1,00 58 18,0 31,9 100,0 

Ogółem 182 56,5 100,0  
Braki danych Systemowe braki danych 140 43,5   
Ogółem 322 100,0   

 
 


