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Streszczenie
Opracowany przez firmę Fortinet raport pt „Menedżerowie ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej 
a cyberbezpieczeństwo” przedstawia aktualne podejście osób na tych stanowiskach (Chief Information Security 
Officers, CISO) do cyberbezpieczeństwa oraz sposób ich postrzegania przez organizacje. W ciągu ostatniej dekady 
rola menedżerów ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej zmieniła się pod względem skali i zakresu, znacznie 
zyskując na znaczeniu: w wielu organizacjach należą oni obecnie do kierownictwa wykonawczego. Rosnąca złożoność 
sieci informatycznych, coraz większe zaawansowanie i wyrafinowanie zagrożeń oraz rosnące koszty cyberprzestępczości 
sprawiają, że rola CISO może decydować o „być albo nie być” całej firmy. Oto najważniejsze wnioski z badania 
przeprowadzonego wśród CISO w dużych przedsiębiorstwach:

1. Menedżerowie ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej odgrywają coraz istotniejszą rolę w zarządzaniu 
wykonawczym: odpowiadają za ochronę środowiska lokalnego, systemów chmurowych, technologii operacyjnej (OT) 
i środowisk programistycznych (DevOps). 70% osób uczestniczących w badaniu zadeklarowało, że zakres ich obowiązków 
obejmuje teraz także zabezpieczenia fizyczne.

2. Choć menedżerowie ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej dostrzegają wyzwania związane z produktami, mają 
duże zaufanie do poziomu zabezpieczeń w swoich organizacjach. Jednocześnie są świadomi problemów związanych 
z procesami realizowanymi ręcznie oraz fałszywymi alarmami o zagrożeniach.

3. Niestety wysoki poziom zaufania badanych do poziomu zabezpieczeń wydaje się nieuzasadniony — większość organizacji 
doświadcza bowiem znacznej liczby ataków, a zdarzenia te szkodliwie wpływają na ich działalność.

Biorąc pod uwagę te trendy i wyzwania, przeanalizowaliśmy dane dogłębniej i wyodrębniliśmy podgrupę respondentów, którzy 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie doświadczyli żadnego włamania, a także drugą podgrupę, która w tym samym okresie 
zarejestrowała ich ponad sześć. Porównanie różnic między praktykami stosowanymi przez te dwie podgrupy jest bardzo 
pouczające. Przeanalizowaliśmy charakterystykę najlepszych CISO i porównaliśmy ją z cechami respondentów deklarujących 
najniższą skuteczność. Zidentyfikowane w ten sposób najlepsze praktyki odzwierciedlają całościowe, zintegrowane podejście 
do cyberbezpieczeństwa, które wyklucza rozwiązania silosowe, umożliwia automatyzację reagowania na potencjalnie groźne 
sytuacje i zapewnia najlepszą ochronę przed zaawansowanymi zagrożeniami.

Infografika — najważniejsze wnioski
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Najlepsi w swojej klasie CISO:

częściej ma pełną scentralizowaną widoczność i kontrolę

częściej ma kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie 
w zakresie zabezpieczeń

częściej mierzy i zgłasza luki w zabezpieczeniach, 
które znaleziono i wyeliminowano

częściej znacząco zwiększa nakłady na cyberbezpieczeństwo74%
93%
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Wstęp
Stanowisko menedżera ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej (CISO) istnieje 
od zaledwie 25 lat1 — a w większości organizacji znacznie krócej. Definicja tej roli cały 
czas się zmienia. Ewolucja ta polega zaś przede wszystkim na zwiększaniu zakresu 
obowiązków, nie na zastępowaniu pewnych zadań innymi2. Wraz ze wzrostem zakresu 
obowiązków pozycja menedżerów ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej 
przenosi się na wyższe poziomy w hierarchii organizacyjnej3.

Wyższe stanowisko wiąże się jednak ze zwiększeniem zakresu kontroli ze strony 
kierownictwa najwyższego szczebla. Menedżerowie ds. zabezpieczeń infrastruktury 
informatycznej muszą teraz regularnie komunikować się z osobami takimi jak dyrektor 
finansowy (CFO), dyrektor generalny (CEO), a nawet zarząd4. Cyberbezpieczeństwo 
ma coraz większe znaczenie dla wyników finansowych wielu organizacji, a związane 
z tym ryzyko i koszty w ciągu ostatniej dekady gwałtownie wzrosły. Z badań wynika 
na przykład, że w 2018 r. cyberprzestępczość kosztowała typową organizację 
13 mln USD — o 12% więcej niż w 2017 r. i aż o 72% więcej niż pięć lat wcześniej5. 
Zarządzanie ryzykiem tego rodzaju komplikuje natomiast kilka czynników:

1. Zwiększenie powierzchni ataku. Inicjatywy w zakresie transformacji cyfrowej (DX) spowodowały w większości organizacji znaczny 
wzrost złożoność sieci informatycznych6, a ich zabezpieczenie jest równie skomplikowane. Dane i aplikacje firmy znajdują się 
obecnie w wielu środowiskach chmurowych, ruch sieciowy jest przesyłany przez publiczne łącza internetowe przy wykorzystaniu 
sieci definiowanych programowo (software-defined networking, SDN), a urządzenia należące do Internetu rzeczy (IoT), które często 
nie są odpowiednio chronione, generują ogromne ilości nowych danych7. Gdy technologie te zaczynają działać online, zespoły 
ds. bezpieczeństwa często mają trudności z ich właściwym zabezpieczeniem. W rezultacie często jest tak, że różne wdrożone 
punktowo produkty chronią różne części infrastruktury, tworząc silosową architekturę zabezpieczeń. To zaś wpływa na wzrost liczby 
zadań, które zespół ds. zabezpieczeń musi wykonywać ręcznie, a także obniża ogólny poziom bezpieczeństwa w organizacji.

2. Wzrost złożoności zabezpieczeń. Ponieważ złożoność sieci stale rośnie, zabezpieczenie ich staje się coraz trudniejsze. 
Ilość danych zwiększa się w zastraszającym tempie8, a identyfikacja wszystkich danych kluczowych i poufnych — nie mówiąc 
już o ich ochronie — jest często trudna. Wymagania dotyczące zachowania zgodności także są coraz bardziej skomplikowane: 
według badań 58% specjalistów ds. zgodności spodziewa się, że w przyszłym roku kontakty z organami regulacyjnymi 
zajmą im więcej czasu. Prawie dwie trzecie ankietowanych wymaga natomiast zwiększenia nakładów na działania związane 
z zachowaniem zgodności9. Silosowa architektura zabezpieczeń i brak integracji narzędzi komplikują zaś zarówno sporządzanie 
raportów dotyczących zgodności, jak i reagowanie na zagrożenia.

3. Szybko zmieniający się charakter zagrożeń. Cyberprzestępcy stosują bardzo zaawansowane i wyrafinowane podejścia10, 
a częstotliwość i zasięg nieznanych zagrożeń stale rosną11. Zwiększa się też szybkość ataków: aby wykraść dane firmowe 
(tzw. eksfiltracja), atakujący potrzebują obecnie tylko kilku minut12. Duże rozproszenie sieci będące skutkiem transformacji 
cyfrowej (DX) oznacza natomiast, że podejścia do bezpieczeństwa sieci bazujące na ochronie jej granic przestają sprawdzać 
się w praktyce. Oparte na sygnaturach metody wykrywania złośliwego oprogramowania pomijają zaś dużą liczbę ataków 
typu „zero-day”, które stanowią dziś aż 40% zagrożeń wykrytych w danym dniu.

W rezultacie CISO nie mogą być dłużej tylko specjalistami ds. technologii: muszą mieć decydujący wpływ na strategię biznesową13 
i zrezygnować z samego realizowania wymogów w zakresie zgodności na rzecz szerokiego podejścia opartego na ogólnej strategii 
zarządzania ryzykiem w organizacji. Zamiast doraźnie odpowiadać na ataki powinni przyjąć kompleksowe, proaktywne podejście 
do reagowania na zagrożenia.

Metodyka badania
Raport „Menedżerowie ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej a cyberbezpieczeństwo” bazuje na wynikach badania 
przeprowadzonego w styczniu i lutym 2019 r. wśród osób zajmujących stanowiska, takie jak menedżer ds. zabezpieczeń infrastruktury 
informatycznej (CISO), dyrektor ds. zabezpieczeń (CSO) i wiceprezes ds. bezpieczeństwa IT w firmach zatrudniających ponad 
2500 pracowników. Respondenci byli przedstawicielami różnych branż, takich jak technologia, usługi finansowe, sprzedaż detaliczna 
i działalność produkcyjna. 

Dane uzyskane podczas badania wykorzystano do wskazania kilku aktualnych trendów związanych z rolą  menedżer ds. zabezpieczeń 
infrastruktury informatycznej. Następnie przeanalizowano odpowiedzi udzielone przez CISO na kilka pytań otwartych dotyczących 
stojących przed nimi kluczowych wyzwań — to pomogło zorientować się w kwestiach, które wpływają na ich codzienną pracę. 
Dogłębna analiza danych pozwoliła następnie wyodrębnić podzbiór organizacji, którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy udało się uniknąć 
włamań do sieci, oraz drugi podzbiór firm, gdzie liczba skutecznie przeprowadzonych ataków w tym samym okresie wyniosła co 
najmniej sześć. Porównanie tych dwóch grup umożliwiło identyfikację najlepszych praktyk stosowanych przez „najskuteczniejszych” 
menedżerów ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej. 

„W ciągu ostatnich kilku lat 
cyberbezpieczeństwo radykalnie 

się zmieniło. Teraz nie tylko zajmuję 
się codziennymi działaniami 

operacyjnymi, ale także cały czas 
się uczę o nowych zagrożeniach”. 

— uczestnik badania
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Rys. 1: Bezpośredni przełożony CISO

Rys. 2: Najważniejsze obowiązki zawodowe CISO

Strategia i bezpieczeństwo w chmurze

Urządzenia IoT i bezpieczeństwo

Centrum zarządzania 
bezpieczeństwem (SOC)

Szkolenie uświadamiające 
w zakresie cyberbezpieczeństwa

Normy bezpieczeństwa, 
audyty i sprawozdawczość

Ochrona prywatności danych

Bezpieczeństwo fizyczne

Ochrona przed utratą danych

Bezpośrednio

Dyrektor generalny (CEO) / prezes

Dyrektor ds. informatycznych (CIO) / szef działu IT

Zarząd

Dyrektor operacyjny (COO) / szef ds. operacyjnych

Dyrektor ds. strategii

Dyrektor finansowy (CFO) / szef działu finansów

Dyrektor ds. przychodów

Pośrednio Nie dotyczy

13%86%

86%

82%

81%

81%

74%

70%

68%

13%

17%

17%

14%

25%

21% 9%

5%

2%

32%

Trendy w zakresie cyberbezpieczeństwa według 
menedżerów ds. zabezpieczeń infrastruktury 
informatycznej
Trend: menedżerowie ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej odgrywają coraz ważniejszą 
rolę w zarządzaniu wykonawczym, a zakres ich obowiązków rośnie.

Potwierdzając wyniki innych badań, wyniki naszej ankiety wskazują, że menedżerowie ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej 
coraz częściej znajdują się na najwyższym szczeblu kierownictwa wykonawczego: 63% respondentów podlega bezpośrednio 
dyrektorowi generalnemu (CEO) lub zarządowi (rys. 1). Wydaje się, że zjawisko to się nasila; w badaniu z 2017 r. tylko 40% 
badanych CISO deklarowało, że podlegają bezpośrednio dyrektorowi generalnemu14. Trend ten towarzyszy rosnącemu znaczeniu 
cyberbezpieczeństwa w kontekście ogólnej rentowności firmy. 

Zakres obowiązków badanych osób jest szeroki, a przeważająca większość z nich wymienia bezpieczeństwo w chmurze, 
bezpieczeństwo Internetu rzeczy (IoT), operacje dotyczące zabezpieczeń, szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, standardy 
i audyty oraz ochronę prywatności danych (rys. 2). Co ciekawe, 70% respondentów zadeklarowało, że odpowiadają za bezpieczeństwo 
fizyczne. Odzwierciedla to coraz bardziej zyskujący na znaczeniu trend związany z integracją bezpieczeństwa cybernetycznego 
i fizycznego, co z kolei wynika z coraz silniejszych związków między zagrożeniami cybernetycznymi i fizycznymi15.

Znaczna większość badanych podała, że ich do ich obowiązków należą też bezpieczeństwo systemów OT (64%) i działania związane 
z DevSecOps (59%). Jeśli chodzi konkretnie o operacje programistyczne (DevOps), z innego przeprowadzonego przez Fortinet badania 
wynika, że 75% organizacji planuje wprowadzić koncepcję DevSecOps, realizowaną pod nadzorem CISO, w ciągu najbliższych 
12 miesięcy16. Z poszerzeniem zakresu obowiązków CISO i wzrostem znaczenia cyberbezpieczeństwa wiąże się prawdopodobnie także 
fakt, że 59% respondentów zadeklarowało, że związane z tym nakłady w 2019 r. wzrosną (18% badanych podało, że wzrosną one 
gwałtownie).

Menedżerowie ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej kontaktują się często z kierownictwem najwyższego szczebla: 61% 
badanych regularnie omawia kwestie bezpieczeństwa cybernetycznego z zarządem, 59% z dyrektorem generalnym (CEO), a 50% — 
z dyrektorem finansowym (CFO; rys. 3). Ponieważ zarówno ryzyko, jak i koszty związane z cyberbezpieczeństwem rosną, wszyscy 
ci dyrektorzy mają coraz większy wpływ na pracę CISO. Skuteczna komunikacja z osobami na stanowiskach zarządczych może od 
wielu CISO (którzy często mają doświadczenie pełnieniu funkcji bardziej technicznych niż biznesowych) wymagać zdobycia nowych 
umiejętności17 — większość ma natomiast tylko wykształcenie techniczne i niewielu posiada tytuł MBA18. Umiejętność uzasadnienia 
nakładów na bezpieczeństwo i wykazania zwrotu z inwestycji (ROI) w zabezpieczenia może zaś mieć kluczowe znaczenie dla 
sukcesu CISO.

23%

6%

5%
5%

2% 2%

57%
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Rys. 3: Interakcje menedżerów ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej z zarządem, dyrektorem generalnym (CEO) i dyrektorem finansowym (CFO)

Trend: skuteczność działań menedżera ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej mierzy się 
za pomocą kluczowych wskaźników bezpieczeństwa i wydajności oraz wewnętrznego śledzenia 
ogólnych trendów.

Odpowiedzi badanych na pytanie o cztery najważniejsze kryteria stosowane przez kierownictwo (często dyrektora generalnego) do 
oceny ich pracy skuteczności były bardzo zróżnicowane. W pierwszej czwórce wymieniano najczęściej bezpieczeństwo operacji 
programistycznych (DevOps, rys. 4), co sugeruje, że kierownictwo dostrzega zwiększone ryzyko towarzyszące wzrostowi sprawności 
biznesowej uzyskanemu dzięki zastosowaniu tej metodyki19.

Kolejne dwa najczęściej wymieniane mierniki (o obu z nich wspomniało ponad 40% respondentów) są skoncentrowane na 
działalności operacyjnej: wydajność personelu i wydajność operacyjna. Jeśli brać pod uwagę tylko dwie najczęstsze odpowiedzi, te 
dwa obszary były wskazywane przez badanych częściej niż jakiekolwiek inne miary (23% w przypadku wydajności personelu i 24% 
w przypadku wydajności operacyjnej). Choć „obsesja” na punkcie wydajności może na pierwszy rzut oka wydawać się sprzeczna 
z celami w zakresie bezpieczeństwa, zwiększenie wydajności dzięki integracji architektury zabezpieczeń i automatyzacji procesów 
bezpieczeństwa także może poprawić ogólny poziom zabezpieczeń w organizacji20. Wobec niedoboru pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach w zakresie cyberbezpieczeństwa, nieustannie ewoluującego charakteru zagrożeń (które stają się też coraz bardziej 
zaawansowane) oraz zwiększonej złożoności zabezpieczeń znacznie łatwiej zrozumieć, dlaczego menedżerowie ds. zabezpieczeń 
infrastruktury informatycznej uważają te mierniki za kluczowe.

W ramach swoich zespołów menedżerowie ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej przykładają dużą wagę do śledzenia 
wskaźników bezpieczeństwa (ponad połowa badanych wspomniała o wykrywaniu włamań i usuwaniu ich skutków), mierzalnych 
wyników zarządzania ryzykiem oraz redukcji bądź unikaniu kosztów (rys. 5). Jeżeli potraktować te wyniki zbiorczo, widać, że 
menedżerowie ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej zwracają uwagę zarówno na kwestie zarządzania ryzykiem, jak 
i na całkowity koszt posiadania (TCO) inwestycji w bezpieczeństwo.

Rys. 4: Najważniejsze 4 wskaźniki sukcesu CISO

Zaangażowanie zarządu Zaangażowanie dyrektora generalnego Zaangażowanie dyrektora finansowego (CFO)

Stały temat na spotkaniach; 
śledzenie i sprawozdawczość 

dot. kluczowych 
wskaźników biznesowych

Temat na wyznaczonych 
spotkaniach; śledzenie 

i sprawozdawczość dot. strategii 
wysokopoziomowej i statusu

Temat okazjonalnie 
poruszany na spotkaniach; 
brak konkretnego śledzenia 

i  sprawozdawczości

Temat nieporuszany 
na spotkaniach

61%

30%

8%

1%

Regularne spotkania 
z dyrektorem generalnym (CEO); 

śledzenie i raportowanie dot. 
uzgodnionych wskaźników

Okresowe spotkania 
z dyrektorem generalnym 

(CEO); sprawozdawczość dot. 
wskaźników wysokiego poziomu

Okazjonalne spotkania 
z dyrektorem generalnym 
(CEO); brak konkretnego 

śledzenia i sprawozdawczości

Brak spotkań 
z dyrektorem generalnym

59%

36%

4%

1%

Regularne spotkania z dyrektorem 
finansowym (CFO); śledzenie 

i sprawozdawczość dot. uzgodnionych 
wskaźników cyberbezpieczeństwa

Okazjonalne spotkania z dyrektorem 
finansowym (CFO); systematyczne 
śledzenie i sprawozdawczość dot. 

problemów kadrowych i finansowych 
w zakresie cyberbezpieczeństwa

Okazjonalne spotkania z dyrektorem 
finansowym (CFO); brak 

śledzenia i sprawozdawczości dot. 
konkretnych wskaźników

Brak spotkań z dyrektorem 
finansowym (CFO)

50%

35%

14%

1%

Poprawa wydajności personelu

Bezpieczeństwo DevOps: czas wprowadzenia 
produktu na rynek / wdrożenia

Śledzenie i sprawozdawczość dot. tolerancji ryzyka

Efektywność operacyjna

Redukcja kosztów

Konsolidacja infrastruktury / operacji dot. bezpieczeństwa

Czas usuwania skutków włamań

Liczba usuniętych luk w zabezpieczeniach

Automatyzacja procesów bezpieczeństwa

Pozycja 1 Pozycja 2 Pozycja 3 Pozycja 4

9% 14% 11% 7%

11% 10% 12% 11%

9% 8% 13% 7%

13% 11% 5% 13%

13% 8% 7% 4%

8% 10% 7% 7%

7% 10% 7% 9%

8% 9% 7% 8%

8% 5% 8% 9%
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Wykryte włamania i usunięte skutki włamań

Wymierne wyniki zarządzania ryzykiem

Redukcja lub unikanie kosztów

Implikacje finansowe

Znalezione i zlikwidowane 
luki w zabezpieczeniach

Wzrost wydajności 44%

44%

46%

51%

52%

59%

Rys. 5: Wskaźniki cyberbezpieczeństwa objęte śledzeniem i sprawozdawczością przez CISO

Trend: menedżerowie ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej mają duże zaufanie do 
poziomu zabezpieczeń w organizacji, ale wyzwanie dla nich stanowią procesy realizowane 
ręcznie, często więc polegają na pomocy z zewnątrz.

Dwie trzecie respondentów (67%) deklaruje, że ich organizacje wcześnie wprowadziły transformację cyfrową (DX) i wykorzystują 
aplikacje chmurowe i dane przechowywane w chmurze, aktywne urządzenia podłączone do Internetu rzeczy (IoT), a także w dużym 
stopniu stosują rozwiązania mobilne. Oczywiste jest, że technologie te są obecnie powszechnie i szeroko stosowane.

Mimo wynikającego z wprowadzenia tych inicjatyw wzrostu złożoności menedżerowie ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej 
są zwykle pewni bezpieczeństwa swoich organizacji (rys. 6). Więcej niż osiem na dziesięć osób (81%) twierdzi, że ich systemy są 
odpowiednio chronione, ponieważ mają oni kontrolę nad nimi i pełny wgląd w dane. Ponad 70% badanych uważa, że ich podejście 
do zarządzania ryzykiem ma charakter strategiczny i proaktywny. Znacząca większość (62%) twierdzi też, że ma pod kontrolą 
nieznane zagrożenia. 

Tak wysoki poziom pewności stoi w wyraźnej sprzeczności z tym, co menedżerowie ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej mówią 
o swoich architekturach zabezpieczeń. Choć przeważająca większość badanych twierdzi, że ma pełną widoczność i kontrolę nad swoją 
architekturą zabezpieczeń, tylko nieco ponad jedna czwarta (26%) korzysta z kompleksowego, zintegrowanego rozwiązania w zakresie 
bezpieczeństwa (rys. 7). Kolejne 38% respondentów deklaruje, że właśnie przeprowadza integrację zabezpieczeń działających punktowo, 
aby zwiększyć wydajność i obniżyć ryzyko, ale nie jest jeszcze jasne, jak skuteczne będą te wysiłki. Kolejne 11% ankietowanych podaje, 
że korzysta z częściowo zintegrowanego rozwiązania z pewnymi lukami, czyli rozwiązaniami działającymi miejscowo. 

Rys. 6: Zaufanie CISO wobec podejścia ich organizacji do cyberbezpieczeństwa

81% 19%
Jesteśmy chronieni, ponieważ 

mamy pełną widoczność i kontrolę.
Brakuje nam pełnej widoczności i kontroli; 
jesteśmy zagrożeni.

72% 28%
Możemy mierzyć i dostosowywać program 
bezpieczeństwa do naszej tolerancji ryzyka.

Nie jesteśmy w stanie mierzyć ryzyka 
i zrównoważyć go z naszą tolerancją na ryzyko.

71% 29%
Proaktywnie reagujemy na ryzyko — 

od wykrycia zagrożenia 
do usunięcia jego skutków.

Działamy zbyt reaktywnie; musimy 
stać się bardziej proaktywni.

62% 38%
Skutecznie zabezpieczamy się przed 
znanymi i nieznanymi zagrożeniami.

Skutecznie zabezpieczamy się przed znanymi 
zagrożeniami, ale mamy problemy, jeśli chodzi 
o zagrożenia nieznane.
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Rys. 7: Architektura zabezpieczeń DX w oczach CISO

Rys. 8: Problemy dotyczące bezpieczeństwa wymieniane przez CISO jako trzy najważniejsze

Te trzy kategorie odpowiedzi łącznie odpowiadają prawie trzem czwartym respondentów. Prawdopodobnie sprawdza się tu 
powiedzenie „nie wiesz, czego nie widzisz” — dlatego wielu CISO sądzi, że mają pełną widoczność i kontrolę. Potwierdzają to 
odpowiedzi na inne pytanie: 57% CISO wymieniło „zbyt wiele procesów realizowanych ręcznie” jako jedno z trzech najważniejszych 
stojących przed nimi wyzwań (rys. 8).

Kiedy te i inne problemy okazują zbyt trudne dla zespołów wewnętrznych, dyrektorzy ds. informatycznych nie wahają się sięgać 
po pomoc z zewnątrz. 59% respondentów współpracuje z dostawcami zarządzanych usług ochrony (MSSP) w celu uzupełnienia 
swojego personelu w określonych obszarach, ale tylko 6% badanych angażuje ich do realizacji większości funkcji związanych 
z bezpieczeństwem (rys. 9). 

57%Zbyt wiele procesów realizujemy ręcznie

39%Nie dostrzegamy złośliwego oprogramowania i ataków

30%Za wysokie koszty

29%Brak kompleksowej integracji

25%Generowanie zbyt wielu fałszywych alarmów

25%Za duża trudność wdrożenia

22%Brak wglądu w dane na całej powierzchni ataku

18%Za duża trudność zarządzania

17%Brak doświadczenia lub wiedzy specjalistycznej

16%Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach

Kupiliśmy i stosujemy produkty działające punktowo, które nie 
są zintegrowane.

Kupiliśmy rozwiązania punktowe i integrujemy je w celu zwiększenia 
wydajności, zmniejszenia ryzyka i zyskania lepszej widoczności.

Kupiliśmy pewne zintegrowane rozwiązania, ale między niektórymi 
rozwiązaniami działającymi punktowo występują luki.

Kupiliśmy kompleksowe zintegrowane rozwiązanie w zakresie 
zabezpieczeń.

25%

38%

11%

26%
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Trend: menedżerowie ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej nadal doświadczają znacznej 
liczby włamań, które mają wymierny wpływ na działalność ich firm.

Choć menedżerowie ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej deklarują duże zaufanie do poziomu zabezpieczeń w swoich 
firmach, więcej niż osiem osób na dziesięć (81% badanych) odnotowało w poprzednim roku co najmniej jedno włamanie (rys. 10). 
Ponad połowa (53%) doświadczyła więcej niż trzech włamań, a 22% — ponad sześciu. Na szczycie listy typów ataków znalazły się 
złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące i rozproszone ataki typu „odmowa usługi” (DDoS). 

Te włamania są nie tylko problemem dla zespołu ds. zabezpieczeń, ale także powodem pogorszenia wyników biznesowych. 
Ponad 40% respondentów doświadczyło awarii, która wpłynęła na produktywność (47%), wartość marki (44%) lub przychody (41%). 
Co szczególnie niepokojące, aż 32% doświadczyło ataku, który zagrażał bezpieczeństwu fizycznemu — to właśnie potwierdzenie 
powodów, dla których tak wielu CISO odpowiada teraz zarówno za bezpieczeństwo cybernetyczne, jak i fizyczne.

Rys. 10: Włamania zgłoszone przez CISO w roku poprzednim

Rys. 9: Współpraca CISO z MSSP
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Liczba włamań w poprzednim roku Odsetek włamań Wpływ na organizację

54% 47%

44%

41%

32%

32%

2%

44%

37%

35%

28%

27%

23%

17%

16%

16%

15%

Złośliwe oprogramowanie
Przerwa w działalności 

operacyjnej negatywnie 
wpływająca na produktywność

Narażenie na szwank 
reputacji marki

Przerwa w działalności 
operacyjnej negatywnie 

wpływająca na przychody

Przerwa w działalności 
operacyjnej, która zagroziła 

bezpieczeństwu fizycznemu

Utrata danych biznesowych 
o znaczeniu krytycznym

Brak

Oprogramowanie szpiegujące

Ataki typu DDoS

Phishing

Naruszenia bezpieczeństwa 
urządzeń przenośnych

Ataki typu Man-in-the-Middle

Oprogramowanie szyfrujące 
w celu wymuszenia okupu

Ataki typu „zero-day”

Naruszenia wewnętrzne 
(w złej wierze)

Naruszenia wewnętrzne 
(w dobrej wierze)

„Wstrzyknięcie” kodu SQL

Tak, zlecamy na zewnątrz większość funkcji 
związanych z bezpieczeństwem.

Tak, współpracujemy z inną firmą w zakresie 
wsparcia wdrażania i zarządzania.

Nie, zajmujemy się wszystkim wewnątrz firmy.

53%

41%

6%
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Kluczowe wyzwania dla specjalistów ds. zabezpieczeń 
infrastruktury informatycznej
W ramach badania respondentów poproszono też o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań otwartych, dotyczących kluczowych wyzwań, 
przed jakimi stają w pracy. Chociaż odpowiedzi były bardzo zróżnicowane, podzieliliśmy je na kategorie, które pozwoliły nam lepiej 
zorientować się, co przede wszystkim zaprząta głowę CISO.

Wyzwanie: najważniejszym problemem w branży CISO są hakerzy i atakujący.

Prawie połowa CISO, zapytanych o trzy najważniejsze w branży wyzwania, które powodują poprawę lub zmianę poziomu 
zabezpieczeń, wymieniła w odpowiedzi hakerów i innych atakujących — była to zdecydowanie najczęściej udzielana odpowiedź 
(rys. 11). Ponieważ i zagrożenia, i systemy informatyczne stają się coraz bardziej złożone, menedżerowie ds. zabezpieczeń 
infrastruktury informatycznej czują najprawdopodobniej, że prowadzą walkę z atakującymi na wielu frontach. Utrudnia to zachowanie 
proaktywnej postawy wobec zagrożeń; to z kolei wyjaśnia, dlaczego drugim z najczęściej wymienianych wyzwań jest strategia.

Rys. 11: Najważniejsze wyzwania w zakresie bezpieczeństwa wymieniane przez CISO (badanych proszono o wskazanie trzech)

Rys. 12: Stojące przed CISO wyzwania wynikające ze zwiększonej powierzchni ataku

Wyzwanie: złożoność jest największym problemem wynikającym ze zwiększającej się powierzchni 
ataku.

Jeśli chodzi o wyzwania związane ze zwiększającą się powierzchnią ataku, menedżerowie ds. zabezpieczeń infrastruktury 
informatycznej mówili o większej złożoności prawie dwa razy częściej niż o jakimkolwiek innym czynniku. Nie jest to zaskakujące, jeśli 
wziąć pod uwagę rosnącą złożoność sieci, wpływającą na zwiększanie powierzchni ataku. Usługi działające w wielu chmurach, mobilna 
łączność w locie, rosnąca powszechność urządzeń IoT i sieci definiowanych programowo (SDN) — wszystko to dodatkowo zwiększa 
złożoność środowisk sieciowych. To zaś jest źródłem innych często wymienianych wyzwań, takich jak zwiększona potrzeba uczenia się 
i rozwoju oraz rozpowszechnianie narzędzi bezpieczeństwa.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Hakerzy/atakujący (przed włamaniem)

Strategia

Utrata danych i ochrona prywatności

Redukcja lub unikanie kosztów

Zarządzanie ryzykiem

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Większa złożoność

Zwiększone zapotrzebowanie na naukę i rozwój

Rozpowszechnianie narzędzi bezpieczeństwa

Hakerzy/atakujący (przed włamaniem)

Zarządzanie ryzykiem
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Wyzwanie: konieczność zwiększenia możliwości uczenia 
się i rozwoju dla zespołów ds. zabezpieczeń.

W odpowiedzi na pytanie o wpływ rosnącej złożoności cyberbezpieczeństwa na 
zdolność do wypełniania ich obowiązków, najwięcej (ponad 40%) ankietowanych 
CISO mówiło o zwiększonej potrzebie uczenia się i rozwoju członków zespołu ds. 
zabezpieczeń. Prawie jedna czwarta badanych jako kolejne wyzwanie wskazała 
zarządzanie ryzykiem: definiowanie mierników zarządzania ryzykiem i związana 
z tym sprawozdawczość są coraz trudniejsze, ponieważ bezpieczeństwo staje 
się zagadnieniem coraz bardziej skomplikowanym. Prawie 20% respondentów 
wspomniało natomiast o problemach związanych ze stresem w pracy i wypaleniem 
zawodowym — zjawiskach obserwowanych także w innych branżach21.

Rys. 13: Stojące przed CISO wyzwania wynikające ze zwiększonej złożoności zabezpieczeń

Rys. 14: Stojące przed CISO wyzwania wynikające ze wzrostu wyrafinowania zagrożeń

Wyzwanie: współczesny „krajobraz zagrożeń” składa się z wielu takich samych problemów.

Pytani o to, jak dzisiejsze zagrożenia wpływają na wypełnianie przez nich obowiązków zawodowych, menedżerowie ds. zabezpieczeń 
infrastruktury informatycznej wspominali o wielu takich samych wyzwaniach. Potrzeba uczenia się i rozwoju, problem hakerów 
i atakujących oraz kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem są dodatkowo wzmacniane przez rosnące wyrafinowanie atakujących 
oraz wielowektorowy charakter wielu ataków.

„[Zwiększająca się 
powierzchnia ataku] zmusza 
nas do podejmowania ryzyka 

i korzystania z nowszej technologii 
bezpieczeństwa, tak aby nasze 

zabezpieczenia były stale aktualne”. 
— uczestnik badania
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Zwiększone wyzwania

Hakerzy/atakujący (przed włamaniem)
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Najlepsze praktyki stosowane przez przedsiębiorstwa 
o najskuteczniejszych systemach zabezpieczeń 
Jak już wspomniano, tylko 19% CISO podało, że w poprzednim roku nie doświadczyło żadnego włamania, a w przypadku 22% badanych 
liczba włamań przekroczyła sześć. Porównaliśmy odpowiedzi badanych z tych dwóch podzbiorów — respondentów „najskuteczniejszych” 
i „najmniej skutecznych”. Dzięki tej analizie zidentyfikowaliśmy szereg najlepszych praktyk, stosowanych znacznie częściej przez pierwszą 
z tych grup.

1. Najskuteczniejsi menedżerowie ds. 
zabezpieczeń infrastruktury informatycznej 
znacząco (o 266%) częściej zwiększają 
zaplanowaną kwotę nakładów na 
bezpieczeństwo na 2019 r. 
Chociaż w przypadku organizacji, w których przez 12 miesięcy 
nie doszło do żadnego włamania, radykalne zwiększanie budżetu 
przeznaczanego na cyberbezpieczeństwo może wydawać się 
sprzeczne z intuicją, specjaliści z grupy „najskuteczniejszych” 
deklarowali to cztery razy częściej niż ci należący do „najmniej 
skutecznych”. Gdy bezpieczeństwo jest częścią kultury 
korporacyjnej, łatwiej jest bowiem przekonać decydentów 
do inwestowania w zabezpieczenia, a firma rozumie, że stale 
ewoluujące zagrożenia wymagają działań proaktywnych.

2. Najlepsi menedżerowie ds. zabezpieczeń 
infrastruktury informatycznej o 93% częściej 
mierzą i zgłaszają liczbę wykrytych i 
wyeliminowanych luk w zabezpieczeniach. 
Jak się czasem mawia: to, co jest mierzone, ulega poprawie. 
Zespół odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo może jedynie 
śledzić i mierzyć te informacje, do których ma dostęp. Gromadzenie 
danych na temat luk w zabezpieczeniach ma więc kluczowe 
znaczenie — szczególnie w organizacjach mocno zaangażowanych 
w działania zgodne z metodyką DevOps — i wymaga odpowiednio 
ukierunkowanych starań ze strony zespołów programistycznych, 
operacyjnych i zajmujących się bezpieczeństwem.

3. Najskuteczniejsi menedżerowie ds. 
zabezpieczeń infrastruktury informatycznej 
o 52% częściej kupują kompleksowe, 
zintegrowane rozwiązania w zakresie 
zabezpieczeń. 
Zintegrowana architektura bezpieczeństwa, oprócz scentralizowanej 
widoczności i kontroli, pozwala na pełną automatyzację procesów 
bezpieczeństwa i reagowania na zagrożenia. To bardzo ważne, 
ponieważ zagrożenia działają teraz z prędkością maszyny, człowiek 
często więc nie jest w stanie reagować na nie wystarczająco szybko.

4. Najlepsi CISO o 45% częściej stosują 
architekturę zabezpieczeń z w pełni 
scentralizowaną widocznością i kontrolą. 
Niezintegrowana („silosowa”) architektura zabezpieczeń nie 
tylko wpływa ujemnie na wydajność, ale także obniża poziom 
bezpieczeństwa w organizacji. Jedną z przyczyn tego zjawiska 
jest ograniczony, fragmentaryczny wgląd w informacje o sieci, 
co zwiększa prawdopodobieństwo przeoczenia ataku w jednym 
miejscu, zanim wpłynie on na inne części systemu.

5. Najskuteczniejsi menedżerowie ds. 
zabezpieczeń infrastruktury informatycznej 
o 35% częściej podchodzą do kwestii ryzyka 
proaktywnie — od wykrywania zagrożeń po 
łagodzenie ich skutków. 
Najlepsi spośród CISO patrzą na kwestie cyberbezpieczeństwa 
z perspektywy zarządzania ryzykiem i rozumieją ryzyko związane 

z poszczególnymi rodzajami ataków, każdą częścią powierzchni 
ataku i każdym aspektem zachowania zgodności. Istotną 
częścią proaktywnego zarządzania ryzykiem jest automatyzacja 
procesów bezpieczeństwa: wykrywanie zagrożeń, zapobieganie 
im, reagowanie na nie i usuwanie ich skutków. W zależności od 
poziomu ryzyka można ustalić określone zasady dla każdego 
etapu tego procesu.

6. Menedżerowie ds. zabezpieczeń 
infrastruktury informatycznej z grupy 
„najskuteczniejszych” o 27% częściej 
mierzą poziom ryzyka i dostosowują do jego 
tolerancji program bezpieczeństwa. 
Zasoby w każdej organizacji są ograniczone, a najlepsi CISO 
ustalają priorytety dla swoich zespołów zgodnie z tolerancją 
ryzyka zdefiniowaną proaktywnie przez ich organizacje. To rzecz 
jasna wymaga to umiejętności pomiaru ryzyka oraz uwzględnienia 
określania poziomu jego tolerancji w celach organizacji — czyli 
czegoś, co w wielu firmach nie funkcjonuje w sposób dojrzały. 
Menedżerowie ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej, 
którzy naprawdę potrafią wykorzystać taką strategię, mogą 
wskazać systemy i dane o kluczowym znaczeniu i zapewnić im 
ochronę w pierwszej kolejności. 

7. Organizacje o najskuteczniejszych 
systemach zabezpieczeń o 26% częściej 
mierzą wzrost wydajności związany 
z wdrożeniem zabezpieczeń. 
Kiedy cała organizacja — w tym dyrektor generalny (CEO), 
dyrektor finansowy (CFO) i zarząd — rozumie, jaka wartość 
biznesowa wynika z właściwie działającej infrastruktury 
zabezpieczeń, rosną szanse na uzyskanie potrzebnego 
finansowania i wsparcia dla związanego z nią programu.

8. Najlepsi menedżerowie ds. zabezpieczeń 
infrastruktury informatycznej o 25% częściej 
stosują solidną ochronę przed znanymi 
i nieznanymi zagrożeniami. 
Oparte na sygnaturach podejścia do ochrony przed 
złośliwym oprogramowaniem nie sprawdzają się już w 
świecie, w którym polimorficzny malware stale zmienia 
formę, a nieznane zagrożenia są coraz bardziej powszechne. 
Skuteczne rozwiązania pozwalają identyfikować zagrożenia 
na podstawie ich zachowania i cech przy wykorzystaniu 
sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego (ML) 
i analizy w izolowanych środowiskach (sandbox).

„Narzędzia są ważne, ale równie ważne jest zrozumienie, 
jak wpisują się one w ogólną strategię bezpieczeństwa”. 

— uczestnik badania
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Podsumowanie
Z naszych badań wynika, że menedżerowie ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej mają coraz większy wpływ na sukces swoich 
organizacji. Dlatego podnosi się ich status w organizacji i rośnie zakres obowiązków. Menedżerowie ds. zabezpieczeń infrastruktury 
informatycznej wysoko oceniają poziom bezpieczeństwa w swoich organizacjach, ale przeczą temu ich częste doświadczenia związane 
ze szkodliwymi atakami. CISO, którzy nadal doświadczają poważnych włamań, mogą skorzystać z najlepszych praktyk stosowanych 
przez tych, których organizacjom udaje się skutecznie bronić się przed atakami. Niektóre z nich wymieniono poniżej:

Ponieważ zaś zadania CISO stają się coraz bardziej złożone, najlepszym podejściem, jakie mogą oni zastosować, jest uproszczenie 
operacji poprzez integrację i automatyzację. Podejście strategiczne oparte na zarządzaniu ryzykiem pomaga wyeliminować silosy 
i pozwala organizacjom stosować rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa bardziej proaktywnie niż reaktywnie.

Zwiększenie inwestycji 
w cyberbezpieczeństwo 
w odpowiedzi na 
coraz większą 
złożoność zagrożeń

Pomiar wydajności 
cyberzabezpieczeń 
względem wskaźników 
porównawczych 
i podobnych organizacji

Podejście do 
cyberbezpieczeństwa 
oparte na zarządzaniu 
ryzykiem

Wdrożenie kompleksowej, 
zintegrowanej 
architektury zabezpieczeń 
zapewniającej pełny 
wgląd w dane oraz 
ochronę przed znanymi 
i nieznanymi zagrożeniami
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