Polacy w cyberprzestrzeni
– Czy jesteśmy świadomi cyberataków?
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Przedmowa
Praktyki stosowane w celu ochrony informacji stają się istotnym tematem w debacie publicznej. Coraz częstsze przenoszenie danych w przestrzeń online, zwiększa prawdopodobieństwo ich utraty. Zagrożenia stworzone przez nowoczesne technologie cyfrowe to poważny
problem w analizie funkcjonowania cyberprzestrzeni. Raport przeprowadziliśmy zatem w celu
weryfikacji świadomości Polaków w zakresie ataków na infrastruktury IT. Globalne statystyki
ukazują bowiem, że sytuacja w naszym kraju w tym obszarze nie jest korzystna.
Specjaliści CERT1 Polska w 2021 roku odnotowali wzrost liczby cyberataków w Polsce
aż o 182% w w stosunku do roku 2020.2 Mimo to, tylko 1/5 badanych Polaków w raporcie pt.
„Polacy w cyberprzestrzeni – Czy jesteśmy świadomi cyberataków?” wskazała na
doświadczenie próby ataku rozumianego jako naruszenie ich Infrastruktury IT w pracy, danych
w domowej sieci internetowej lub kradzieży środków finansowych.
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To dobry moment, by wcielić w życie zmiany i rozpocząć edukację. Sektor cyberbezpieczeństwa rozwija się w zawrotnym tempie, jednak infrastruktura i zabezpieczenia to nie wszystko,
bardzo ważny jest również czynnik ludzki. Warto pomyśleć o skupieniu uwagi Polaków na
danym problemie, by starania działów IT nie były bagatelizowane lub lekceważone.
Postępująca cyfryzacja firm zwiększa ryzyko cyberprzestępstw, głównie ze względu na
poszerzenie przestrzeni możliwej do zaatakowania. W związku z tym zapytaliśmy Polaków,
jak oceniają poziom cyberzabezpieczeń w firmach, w których pracują. Okazuje się, że według
badanych organizacje, w których są zatrudnieni, charakteryzują się przeciętnym poziomem
zabezpieczeń (twierdzi tak 38% badanych). Na wysoki poziom cyberzabezpieczeń w organizacji wskazuje ¼ zapytanych Polaków.
Ze względu na coraz bardziej skomplikowane metody hakerów podejmujących próby
kradzieży danych, warto rozpocząć edukację pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.
W tym przypadku świetnie sprawdzą się nie tylko szkolenia z rozpoznawania i zapobiegania
atakom, ale także bieżące informowanie opinii publicznej, menedżerów firm oraz pracowników
o aktualnie popularnych i często występujących typach zagrożeń. Uświadamianie o skali
problemu i zmiana postaw, mogą powstrzymać znaczną liczbę ataków.
Badaniu poddaliśmy również zaufanie Polaków do poszczególnych sektorów gospodarki
w kwestii ochrony danych. Największym zaufaniem respondetów pod kątem ochrony danych
i gotowości do odpierania cyberataków cieszyły się: obszar finansów i ubezpieczeń (26,9%),
ochrony zdrowia (21,9%) oraz technologii i telekomunikacji (19,4%). To właśnie te branże,
z pozytywnym efektem, wzbudziły największe zaufanie, mimo że jak wynika z raportu „Global
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Threat Report” CrowdStrike, były one najczęściej atakowane w 2021 roku. Prawidłowe zapobieganie oraz odpowiednie procedury komunikacyjne pomogły więc sprawić, że Polacy nadal
najbardziej ufają sektorom, w których w 2021 roku dochodziło do największej liczby wycieków
danych na świecie.
Wojna w Ukrainie przyczyniła się do wzrostu zainteresowania mediów oraz polityków
kwestią cyberprzetrzeni na świecie, głównie ze względu na zwiększoną ilość ataków hakerów
z Rosji. Polska, będąc członkiem NATO oraz ze względu na swoje położenie geograficzne jest
na nie szczególnie narażona. Czy przekłada się to jednak na świadomość samych Polaków?
- Jak wynika z raportu Procontent - Polacy są świadomi wzrostu zagrożenia. Aż 60% badanych
łączy wzrost cyberzagrożeń z wybuchem wojny w Ukrainie, jednak tylko niewielki procent ma
poczucie, że zagrożenia mogą dotyczyć bezpośrednio ich samych.
Skuteczne działania komunikacyjne oraz przygotowanie zaawansowanych cyberzabezpieczeń to podstawa. Według Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) istotą jest
monitorowanie zmian i osiągnięć w zakresie taktyk i technik wykorzystywanych przez przestępców w sieci. Firmy powinny śledzić rozwój w tym obszarze, by móc przeciwdziałać
ewentualnym kryzysom, a w razie cyberataku, zareagować w odpowiednim tempie. Opinia
publiczna powinna natomiast być informowana, o nowych rodzajach zagrożeń i ich społecznym oddziaływaniu. IPR (Institute for Public Relations) zwraca uwagę na istotę edukacji
pracowników w firmie w postaci budowania tzw. „kultury świadomości cyberbezpieczeństwa”.
W ramach tego stowarzyszenie sugeruje, by zwrócić szczególną uwagę na znajomość przez
pracowników obowiązujących w firmie zasad dotyczących bezpieczeństwa danych oraz
przepisów odnoszących się do funkcjonowania w cyberprzestrzeni.3
W naszym raporcie staraliśmy się również sprawdzić, czy w cyberprzestrzeni szanowane
są prawa Polaków. Zapytaliśmy m.in. o to, jak mieszkańcy Polski postrzegają respektowanie
przez firmy przepisów RODO. Okazuje się, że bardzo wielu z nas ma poczucie, że firmy
przekraczają stawiane przez konsumentów granice w zakresie zgód marketingowych. Około
37% badanych odnosi wrażenie, iż pomimo prośby o wykreślenie z listy telemarketingowej czy
mailingowej, firmy wciąż podejmowały próby kontaktu.
W imieniu całego zespołu Procontent zapraszamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi wynikami badań zawartych w niniejszym raporcie.

Iwona Kubicz
Dyrektor Procontent Communication

1. Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego
2. CERT Polska; Raport „Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu, 2021 r.”
3. Creating a culture of cyber security awareness, Jenni Field, 2018
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Metodologia badania
Celem raportu było badanie świadomości społecznej i opinii dotyczących
cyberbezpieczeństwa w Polsce.
W ramach badania przeprowadzono ankiety na reprezentatywnej próbie 811
Polaków
Badanie wykonane zostało przez ośrodek badania opinii publicznej SW Research
na zlecenie Procontent Communication w 2022 roku.
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Wyniki
Gwałtowny wzrost liczby cyberataków.
Czy Polacy są świadomi zagrożenia?
Specjaliści CERT4 odnotowali w Polsce w 2021 r. wzrost cyberataków
aż o 182% w stosunku do roku poprzedniego.5 Tymczasem,
tylko 1/5 badanych Polaków wskazała, że doświadczyła próby ataku
rozumianego jako naruszenie ich Infrastruktury IT w pracy, danych
w domowej sieci internetowej lub kradzieży środków finansowych.
Wyniki raportu wskazują na znikomą świadomość Polaków
w sferze cyberzagrożeń.

Czy w ciągu ostatniego roku doświadczyłeś/aś próby cyberataku
(np. ataku na Twoją infrastrukturę IT, dane w sieci internetowej lub środki finansowe)?

82%

˘ TAK
˘ NIE

18%

Polska zajmuje szóste miejsce w Europie pod względem zagrożeń cybernetycznych.
Tymczasem, na pytanie o zetknięcie się z cyberatakiem (np. na infrastrukturę IT, dane w sieci
internetowej lub środki finansowe) jedynie 1/5 Polaków (18%) odpowiedziało twierdząco. Dane
Check Point Research wskazują, że w pierwszej połowie 2022 r. nastąpił 42% wzrost tygodniowych cyberataków w skali globalnej, przy czym każdy kontynent doświadczył znacznej
eskalacji.5 Zestawienie tych wyników z raportem nasuwa kluczowy wniosek - świadomość
dotycząca cyberzagrożeń w kraju jest znikoma.
4. Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego
5. CERT Polska; Raport „Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu, 2021 r.”; Porównanie 2020 r. i 2021 r.
6. Raport Check Point Research; czerwiec 2022 r.
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Według ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na cyberataki najbardziej narażone
są infrastruktury IT firm, ze względu na większą wartość wykradanych danych. W Europie
występuje średnio tysiąc ataków tygodniowo na jedną organizację. To wzrost o 26% w porównaniu z rokiem poprzednim.7 Pracodawcy, bagatelizując komunikację dotyczącą bezpieczeństwa informacji, przyczyniają się do niewiedzy pracowników. Jednakże, żeby móc przeciwdziałać problemowi, najpierw trzeba zrozumieć jego istotę. Propagowanie podstawowej wiedzy dotyczącej najprostszych zagadnień z branży IT może okazać się pomocne, szczególnie
jeśli mowa o zapobieganiu zyskującym na popularności metodom oszustw i ataków
w cyberprzestrzeni.
Hakerzy korzystają z coraz bardziej zaawansowanych sposobów na wykradanie danych.
Wg danych Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) szczególną popularność
wśród cyberprzestępców zyskuje ransomware, czyli ataki polegające na blokowaniu danych
z żądaniem okupu. Kolejnym, równie ważnym zagrożeniem jest malware, inaczej zwany złośliwym oprogramowaniem, stworzonym z myślą o trwałym uszkodzeniu sprzętu.8 Zagrożeń
w postaci wycieków, włamań na pocztę elektroniczną lub konta bankowe, doświadczają
zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Natomiast drugą grupę częściej dotykają ataki typu phishing - metoda, która polega na podszywaniu się pod osobę lub instytucję, dzięki czemu oszuści
mogą wyłudzić najbardziej osobiste dane uwierzytelniające takie jak numery kont bankowych
lub hasła.

Czy w ciągu ostatniego roku doświadczyłeś/aś próby cyberataku
(np. ataku na Twoją infrastrukturę IT, dane w sieci internetowej lub środki finansowe)
(odpowiedzi twierdzące)
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7. Raport Check Point Research; czerwiec 2022 r.
8. ENISA Thrate Landscape, 2021 r.
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Badanie opinii publicznej udowodniło, iż wraz z wiekiem spada
świadomość Polaków dotycząca cyberataków.
22% osób do 24 roku życia wskazało, że zetknęło się z próbą ataku,
podczas gdy w grupie wiekowej osób powyżej 50 roku życia
twierdząco odpowiedziało tylko 14% badanych.

Jednocześnie badanie jasno wskazuje grupy, na które warto zwrócić szczególną uwagę
w kwestii kształcenia nt. podstawowych zasad cyberbezpieczeństwa oraz rozpoznawania
cyberataków. Starsi ludzie, przez gorszą znajomość zasad korzystania z sieci, nie mają świadomości zagrożeń, jakie mogą napotkać. To grupa społeczna, której z pewnością nie można
lekceważyć w dobieraniu odbiorców edukacyjnych komunikatów.
Różnica w postrzeganiu zagrożenia zmienia się również wraz z poziomem wykształcenia
Polaków. Do bycia ofiarami ataku częściej przyznawały się osoby z wykształceniem wyższym
niż z zawodowym. Co więcej, z raportu wynika, że bardziej świadomi cyberzagrożeń są
mieszkańcy wsi niż większych miast. 19,6% badanych mieszkańców tych obszarów przyznaje,
iż doświadczyło próby napaści na ich infrastrukturę IT, natomiast w miastach (powyżej 500
tys. mieszkańców) wskazań było tylko 12%. Inwestycje w odpowiednią edukację powinny być
zatem priorytetem zarówno w obszarach o większym zaludnieniu, jak również w mniejszych
miejscowościach.
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Wysoki poziom cyberzabezpieczeń w Polskich firmach.
Jak oceniasz poziom cyberzabezpieczeń w firmie, w której pracujesz?
(odpowiedzi udzielane przez osoby pracujące)*

odpowiedzi twierdzące (%)
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* n=596 osób, które zadeklarowały, że pracują zawodowo

Zapytaliśmy Polaków o to, jaki poziom cyberzabezpieczeń reprezentują ich zdaniem firmy,
w których pracują.

Wysoki poziom cyberzabezpieczeń w firmie zadeklarowało
blisko ¼ (24,1%) Polaków, natomiast na niski wskazało
tylko 11,8% badanych.

Polacy ufają zatem swoim pracodawcom w kwestii zagwarantowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w firmowej infrastrukturze IT. W porównaniu z mniejszymi miejscowościami, w dużych miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców), znacznie częściej wskazywano
na wysoki poziom cyberochrony. Wyniki prezentują zatem niekorzystny obraz umiejętności
rozpoznania cyberzagrożeń w obszarach mniej rozwiniętych oraz zapewne większe środki
przeznaczane na ten cel w dużych ośrodkach miejskich.
Warto podkreślić, że za bezpieczeństwo danych odpowiadają wszystkie osoby pracujące
w organizacji. Z tego względu warto zwrócić uwagę pracowników na procedury bezpieczeństwa sieci obowiązujące w firmie. Częstym źródłem wycieku jest bowiem niezamierzone
działanie osoby, która przetwarza informacje. Złośliwe oprogramowanie stale ewoluuje,
co sprawia, że wywiad o zagrożeniach i inwestycje w wiedzę na ten temat są niezbędnymi
narzędziami, które powinna rozważyć niemal każda firma.
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Którym sektorom gospodarki Polacy ufają najbardziej w kwestii
ochrony ich danych?

30,0%

Któremu z poniższych sektorów ufasz najbardziej
w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym?
(wskaż maks. 3 najbardziej godne zaufania)
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Na pytanie, któremu z podanych sektorów Polacy ufają najbardziej w kwestii
zapewnienia bezpieczeństwa ich danym, najczęstszymi odpowiedziami
były finanse i ubezpieczenia (26,9%), ochrona zdrowia (21,9%)
oraz technologia i telekomunikacja (19,4%). Co więcej, to właśnie
w najczęściej wskazywanych przez Polaków sektorach, zdarzało się
najwięcej wycieków danych.9
9. Raport „Global Threat Report” opracowany przez CrowdStrike; 2021 r.
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Co 5 pytana osoba zadeklarowała, iż jednym z najbardziej zaufanych sektorów jest administracja publiczna (18,2%), natomiast o punkt procentowy mniej (17,1%) wskazań miał sektor
usług prawniczych i wymiaru sprawiedliwości. Badanie pokazało, że pomimo globalnego
wzrostu wycieków o 53% w sektorze edukacji10, to blisko 150 badanych osób (15,1%) nadal
wskazało, iż jest on najbardziej godny zaufania.
Najmniej Polacy ufają logistyce (10,1%) oraz rynkowi dóbr konsumpcyjnych (6,2%). Paradoksalnie, według badań firmy zajmującej się statystykami w kwestii cyberzagrożeń11, to w sektorze logistyki dochodziło do najmniejszej ilości wycieków. Porównanie uzyskanych przez nas
danych ze statystykami CrowdStrike pokazuje, z jakim skutkiem budowany jest dobry wizerunek firm w zakresie cyberbezpieczeństwa. Pomimo rosnącej liczby zagrożeń i wycieków,
poprzez skuteczną komunikację z klientami, firmy ze wspomnianych wcześniej sektorów,
nie tracą wiarygodności.
Wskazanie braku zaufania do jakiegokolwiek sektora w kwestii ochrony danych
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10. Raport Check Point Research
11. Raport „Global Threat Report” opracowany przez CrowdStrike; 2021 r.
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Płeć w zaufaniu do wybranych sektorów
Najwięcej osób (30%) wskazało na brak zaufania do jakiegokolwiek z sektorów w kwestii
zapewnienia bezpieczeństwa danym informatycznym. Najmniej ufne są jednak kobiety,
aż 34,7% z nich wskazało taką odpowiedź.

Wskazanie sektora technologii/telekomunikacji
jako najbardziej zaufanego w kwestii ochrony danych
35
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Na zaufanie do sektora technologii i telekomunikacji,
wskazało 25,9% mężczyzn, podczas gdy takiej odpowiedzi
udzieliło tylko 13,6% kobiet.

Okazuje się zatem, iż dostawcy usług internetowych nie są dla kobiet wiarygodni. Co więcej,
to w branży technologicznej doszło do podwojenia liczby tygodniowych ataków w porównaniu
z rokiem 2020.12
12. Dane Check Point Research
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Wskazanie sektora ochrony zdrowia
jako najbardziej zaufanego w kwestii ochrony danych
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Dla kobiet (23,1%) bardziej wiarygodne niż dla mężczyzn (20,6%;o blisko cztery punkty
procentowe więcej) są organizacje z sektora ochrony zdrowia.

Ochrona danych oczami Polaków
Czy pomimo prośby o wykreślenie z listy telemarketingowej czy mailingowej,
firmy kontaktowały się z Tobą ponownie?

32%

31%
37%

˘ TAK

˘ NIE

˘ Nie prosiłam/em nigdy o wykreślenie
z listy telemarketingowej/mailingowej

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) weszło w życie w maju
2018 roku. Mimo to, wykorzystywanie przepisów w praktyce wciąż wzbudza wiele wątpliwości.
Regulacje, które stanowią jeden z elementów budujących nasze bezpieczeństwo w sieci,
powinny już być wdrożone. Warto sprawdzić, czy Polacy maja poczucie, że te przepisy rzeczy-
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wiście działają. Zapytaliśmy Polaków, czy zdarza im się odbierać telefony i maile od firm,
na których otrzymywanie wyraźnie cofnęli swoją zgodę. Okazuje się, iż firmy nie przestrzegają
prawa i nie szanują woli osób, których dane przetwarzają. 37% Polaków deklaruje, iż pomimo
prośby o wykreślenie z listy telemarketingowej czy mailingowej, miało wrażenie, że firmy te
wciąż podejmowały próby kontaktu. Brak zgody nie jest respektowany przez organizacje,
co może budzić irytację konsumentów oraz wywoływać negatywne skojarzenia z marką.

Wzrost ryzyka cyberataków
Polacy stają się coraz bardziej świadomi swoich praw w Internecie oraz w kontaktach
handlowych z firmami. Blisko 70% badanych prosiło o wypisanie z list telemarketingowych
oraz mailingowych. Faktem jest, iż dużo łatwiej wypisać się z niepożądanych wiadomości
e-mail, niż wykreślić z baz telemarketerów. Jednakże 1/3 Polaków w ogóle nie podejmowała
próby cofnięcia zgody na kontakt. Otwarte komunikowanie o woli nieotrzymania komunikatów
mogłoby jednak poczynić zmiany w tej nieoczywistej zarówno dla firm, jak i klientów sytuacji.

Czy Twoim zdaniem od czasu wybuchu wojny na Ukrainie zwiększyła się
liczba cyberataków na polską infrastrukturę IT ze strony rosyjskiej

41,8%

˘ TAK
˘ NIE

58,2%

Raport ESET Threat Report z czerwca 2022 r.13 potwierdza fakt, iż wojna w Ukrainie poskutkowała zwiększeniem liczby cyberzagrożeń w cyberprzestrzeni. Oprócz Ukrainy i Rosji cyberatakami zagrożone są również państwa NATO. Polacy mają poczucie i są świadomi rosnącego zagrożenia w kontakcie z infrastrukturą IT na co dzień.

Blisko 60% badanych przyznaje, iż dostrzega, że od czasu wybuchu wojny
na Ukrainie zwiększyła się liczba cyberataków na polską infrastrukturę IT,
które są efektem działania strony rosyjskiej.
13. ESET Threat Report T1 2022
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Czy Twoim zdaniem od czasu wybuchu wojny na Ukrainie zwiększyła się
liczba cyberataków na polską infrastrukturę IT ze strony rosyjskiej
(odpowiedzi twierdzące wg wykształcenia)
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Wraz z wykształceniem, rośnie świadomość zwiększonej liczby cyberataków rosyjskich
od czasu rozpoczęcia wojny. Edukacja społeczeństwa przez firmy w postaci otwartej komunikacji dotyczącej ryzyka okazuje się zatem kluczowa.

Ważne aspekty w komunikacji cyberzagrożeń
Cyberbezpieczeństwo rozwija się w zawrotnym tempie, dlatego najwyższy czas, by specjaliści Public Relations potraktowali priorytetowo komunikacje na temat cyberzagrożeń. Według
ICCO (International Communications Consultancy Organisation) 60% cyberataków w instytucjach, jest spowodowanych brakiem odpowiedniej komunikacji wewnętrznej. Uwagi wymaga
kwestia współpracy z osobami, które dbają o bezpieczeństwo firmowej infrastruktury IT.
Wszelkie sprawy związane z wprowadzeniem nowego projektu, powinny być konsultowane
z działem bezpieczeństwa. Opinia wyrażona przez specjalistów pomoże zapobiec zagrożeniom i usprawni wdrażanie strategii.
Wyniki raportu wskazują na znikomą świadomość Polaków w zakresie cyberbezpieczeństwa. Z tego względu, należy zastanowić się, jak powinna przebiegać prawidłowa komunikacja
wewnątrz firmy na temat cyberzagrożeń oraz w jaki sposób informować opinię publiczną
w kwestii zabezpieczenia firmy przed atakami. Zdaniem ICCO rozwój cyberzagrożeń można
porównać do rozprzestrzeniania się zagrażających zdrowiu wirusów. W celu zapobiegania
cyberatakom sprawdzą się zatem działania podobne do tych, jakie podejmowano w czasie
pandemii. W tym przypadku niezwykle kluczowe może okazać się utworzenie w firmach
oddzielnych kampanii komunikacyjnych, które wspierałyby przestrzeganie zasad
cyberbezpieczeństwa. Warto podkreślić bowiem, iż brak respektowania podstawowych norm
netykiety oraz łamanie zasad bezpieczeństwa przez pracowników, może przynieść negatywne
skutki również dla wizerunku organizacji. W chwili, kiedy pojawiają się wycieki, firma może
stracić wiarygodność i zaufanie ze strony konsumentów.
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Edukacja oraz budowanie świadomości wobec cyberzagrożeń wśród
pracowników są istotne, nie tylko ze względu na kwestie wizerunkowe,
ale również ogromną wartość danych, które mogą ulec utracie.

Dane to waluta XXI wieku. Niekontrolowany wyciek może spowodować poważny kryzys,
co z kolei przekłada się na straty finansowe. W ramach dobrych praktyk firmy na świecie
przygotowują edukacyjne filmy, symulacje czy działania szkoleniowe, w których pracownicy
rozwijają wiedze z zakresu cyberbezpieczeństwa. Innym przykładem jest udział pracowników
w wydarzeniach i konferencjach nt. cyberbezpieczeństwa, dzięki czemu firmy są lepiej
przygotowane na nadejście cyberzagrożeń.
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Poniżej przedstawiamy zasady skutecznej komunikacji dotyczącej
cyberbezpieczeństwa w organizacji oraz najczęściej popełniane
w związku z tym błędy

1
2

Określenie zasad cyberbezpieczeństwa w firmie i weryfikacja ich przestrzegania
Brak określonego wzorca w kwestii zasad cyberbezpieczeństwa może przełożyć się
na powstanie złych nawyków i lekceważenie cyberzagrożeń przez pracowników. Według
amerykańskiej firmy telekomunikacyjnej Verizon, 82% zgłaszanych incydentów o wycieku danych w miejscu pracy jest spowodowanych nieprawidłowym postępowaniem
pracownika.14 Pracodawca powinien wymagać zatem respektowania ustalonych wcześniej zasad dotyczących firmowej infrastruktury IT.
Zwrócenie uwagi pracowników na istotę zgłaszania podejrzanych stron lub
wiadomości e-mail
Istotnym zagadnieniem, jakie należy uwzględnić w komunikacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa w firmie to odpowiednia weryfikacja otrzymywanych wiadomości e-mail.
Umiejętność rozpoznania oszustwa, nawet po najmniejszych detalach może okazać się
niezbędna w przypadku coraz bardziej zaawansowanych metod cyberataków. Adresy
stron internetowych, które tworzą hakerzy, mogą różnić się bowiem nawet jednym
znakiem. Kolejną kwestią jest ignorowanie przez pracowników podejrzanych e-maili, zamiast zgłaszania ich do działu bezpieczeństwa lub firmy IT. Systematyczne raportowanie pozwala na szybsze rozpoznanie przypuszczalnych cyberataków.

3
4

Połączenie świadomości z korzyściami biznesowymi
Warto sporządzić odpowiedni plan wdrażania szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa
w firmie i weryfikacji ich efektów. Przykładowy plan może zawierać takie punkty jak:
działalność szkoleniowa w celu zwiększenia świadomości pracowników nt. cyberzagrożeń; zdobyta przez pracowników wiedza; zmiany zachowań np. więcej zgłoszeń podejrzanych maili, częsta zmiana haseł itd. Ostatnim punktem planu, powinna być weryfikacja wyników oraz rozpoznanie uzyskanych korzyści zarówno biznesowych, jak i dla
cyberbezpieczeństwa firmy.
Edukacja w zakresie nowych metod cyberataków
Światowe firmy zajmujące się badaniem cyberzagrożeń sporządzają doroczne raporty,
w których przedstawiają zyskujące na popularności metody cyberataków. Warto wysyłać
je pracownikom i przeprowadzać dyskusje, by zwiększyć świadomość w zakresie
nowych zmian w cyberbezpieczeństwie.

14. 2022 Data Breach Investigations Report, Verizon.
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Najczęstsze błędy w komunikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa

1
2
3
4

Brak weryfikacji efektów podjętych działań
Firmy oprócz wprowadzenia odpowiedniego programu szkoleniowego, powinny weryfikować jego efekty. Zaprezentowanie pozytywnej zmiany w zakresie cyberbezpieczeństwa w firmie, może sprawić, że pracownicy będą bardziej zmotywowani do zgłaszania
podejrzanych e-maili. Podsumowanie wyników podejmowanych dotychczas kroków
i wskazanie obszarów do poprawy ukaże istotę zagadnienia cyberzagrożeń, dzięki
czemu pracownicy poczują się bardziej odpowiedzialni za przestrzeganie zasad cyberbezpieczeństwa w firmie.
Lista kluczowych zasad bezpieczeństwa w sieci jest zbyt skomplikowana lub jej brak
Głównym błędem popełnianym w komunikacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa w firmie
jest całkowity brak firmowej netykiety. Wówczas pracownicy nie są uświadomieni,
jak ważna jest ostrożność w sieci, szczególnie w zakresie ochrony danych firmy. Innym
problemem jest zbyt duża ilość zasad bądź ich skomplikowana formuła. Warto zadbać
o to, by lista obowiązujących reguł w zakresie cyberbezpieczeństwa była opisana
zwięźle i w sposób zrozumiały dla pracowników.
Lekceważenie edukacji starszych pracowników na wysokich szczeblach
Raport Procontent Communication ukazał, że wraz z wiekiem spada świadomość
Polaków dotycząca cyberataków. Doświadczeni pracownicy na wysokich szczeblach
również potrzebują edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Cyberzagrożenia rozwijają się w zawrotnym tempie. Z tego względu, podczas opracowywania odpowiedniego
programu szkoleniowego, nie powinno się lekceważyć nawet najbardziej wykwalifikowanych pracowników.
Skupienie się na komunikacji dotyczącej działań, zamiast informowania o wynikach
Warto zainteresować pracowników uzyskanymi przez naszą firmę dobrymi wynikami
z zakresu cyberbezpieczeństwa. Zamiast przedstawienia pracownikom liczby odbytych
szkoleń, dobrze będzie porównać średni wynik zgłoszeń podejrzanych wiadomości
e-mail z poprzednimi miesiącami. Statystyki tego typu ukazują bowiem rzeczywistą
zmianę postaw w firmie i motywują do zaangażowania.
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Komentarze przedstawicieli firm i instytucji
Minęło kilkadziesiąt lat odkąd zaczęliśmy powszechnie komunikować się z wykorzystaniem cyfrowych technologii. W ostatnim dwudziestoleciu, do powszechnego
użytku weszły usługi cyfrowe, takie jak bankowość elektroniczna, handel, media
społecznościowe, rozrywka, telemetria i wiele innych. Dziś praktycznie każde
„inteligentne” urządzenie podłączane jest do Internetu i żyje w cyberprzestrzeni.
Od żarówek do samochodów.

„

”

Przenieśliśmy nasze życie do cyberprzestrzeni nie zawsze rozumiejąc zasady,
jakimi ta przestrzeń się rządzi i jak ona działa. Używanie cyfrowych technologii
musi iść w parze ze świadomością zagrożeń i wiedzą o bezpiecznym sposobie ich
używania. Jeżeli powstanie tu choćby mała luka, to natychmiast wypełniają ją
cyberprzestępcy.
Tomasz Szala
Ekspert ds. bezpieczeństwa w Mikronika

Ostatnie lata to przyspieszona transformacja organizacji, którą wymusza rozwój
technologiczny, optymalizacja i migracja zasobów IT do chmury.

„

Transformację przyspieszyła pandemia COVID-19 skutkującą powszechną zmianą
sposobu pracy z on-site na on-line, a granica praca/dom mocno się zatarła.
Świadomość bezpieczeństwa powinno się budować na zasadach cyberhigieny,
budowania nawyków w oparciu o dobre praktyki, nie patrząc tylko i wyłącznie
przez pryzmat zakazów i nakazów wynikających z procedur bezpieczeństwa
organizacji. Cyberbezpieczeństwo obowiązuje nas 24 godziny na dobę.

”

Dariusz Podleśny
Senior Security Manager w Panattoni

„

Obserwując dynamikę zagrożeń cyberatakami zarówno z punktu widzenia
organizacji jaką jest Lewiatan Holding S.A. jak i osoby prywatnej widzę potrzebę
zwrócenia szczególnej uwagi i większej ostrożności w działaniu. Działania nie
mogą być doraźne, na wypadek większych, bardziej medialnych ataków.
Odpowiedzialne podejście do cyberbezpieczeństwa to dla nas codzienna praca
nad jakością i bezpieczeństwem użytkowników i systemów. Efektywna
komunikacja zagrożeń, ocena ryzyka i predykcja potencjalnych skutków.
Anna Papierowska
Specjalista IT w Lewiatan Holding S.A.
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”

O Procontent
Communication
Procontent Communication należy do Związku Firm Public Relations. Jest firmą doradczą
w dziedzinie PR i komunikacji reprezentującą jedną z największych światowych sieci firm
public relations Global Reach PR. Poprzez 35 oddziałów na pięciu kontynentach Global Reach
oferuje swoim klientom prowadzenie globalnych kampanii komunikacyjnych. Główna siedziba
Sieci mieści się w Londynie.
Firma Procontent Communication została założona w odpowiedzi na dynamiczny rozwój
potrzeb komunikacyjnych polskich przedsiębiorstw i organizacji otoczenia biznesu. Agencja
realizuje działania z obszaru m.in.: audytów w dziedzinie komunikacji korporacyjnej, opracowania strategii komunikacji firmy, prowadzenia biura prasowego, szkoleń medialnych, media
relations, a także organizacji konferencji prasowych oraz opracowania programów budowania
relacji skierowanych do stakeholders, programów B2B oraz programów, których celem jest
dotarcie do kluczowych liderów opinii i influencerów.
Procontent oferuje szeroki zakres usług w zakresie brand PR, CSR i Community Relations.
Usługi świadczone przez firmę oparte są na blisko 20 letnim doświadczeniu członków zespołu
w prowadzeniu projektów w zakresie doradztwa komunikacyjnego. Firma dysponuje również
doświadczeniem w zakresie budowania społeczności i programów prowadzonych za pośrednictwem social media.
Procontent Communication jest zdobywcą m.in. Effie Awards, Złotego Spinacza, Srebrnego
Spinacza, Brązowego Spinacza, Stevie Awards, Magellan Awards, Burke Award, Spotlight
Awards, nagrody Sukces w Ochronie Zdrowia.

Kontakt:
ul. Marszałkowska 140/62C; Warszawa
E-mail: procontent@procontent.pl
Telefon: + 48 22 404 98 97; 501 162 317
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