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FAZY POSTEPOWANTA. CYKL DEMTNGA

1.

Fazy postqpowania (Cykl Deminga)

1.L. Jednym

z

podstawowych zalo2efi Systemu Zarzqdzanio Bezpieczehstwem lnformocii (SZBI) jest

podejScie procesowe dla zapewnienia bezpieczefistwa przetwarzanych lnformocji.

1.2. PodejScie procesowe odzwierciedla zastosowany cykl PDCA lPlan" -,Do" -,,Check" -,,Act"l, zwany
r6wnie2 cyklem Deminga (patrz. Rys. 1.), kt6ry zaklada czteroetapowq sekwencjq prac lub dzialari,
tym samym pozwala na odpowiednie nimi zarzqdzanieoraznadzorowanie ich stanu realizacji.

a

Rys. 1. Cykl PDCA (cykl Deminga).

Dzialaj
"Acr'

CyklDeminga

Podejmij
dziaiania

{PDCAi

w zakresie
ciqglego
doskonalenia

proces*w

1.3.

Poszczeg6lne fazy postepowania stanowiq:

faza planowania - ,,Planuj" (,,Plon"l - zaplanuj spos6b realizacji dzialah lub prac (tj. ustan6w
politykq i cele, zidentyfikuj procesy i odpowiedzialno5ci, okreSl procedury odnoszqce siq do
zarzqdzania ryzykiem i doskonalenia SZBI),

o

faza wykonania

-

,,Wykonaj" ADo"l

-

wykonaj

to, co zostato zaplanowane (tj.

wdr62

i stosuj politykq, Srodki nadzoru, procesy i procedury),

o

faza sprawdzania - ,,Sprawdl" (,,Check") - sprawdZ lub/i oceri czy dzialania lub praca zostaly
wykonane wladciwie (tj. monitoruj, ocef i- tam gdzie to wladciwe - zmierz wyniki dziatania
proces6w),
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faza dziatania - ,,Dzialaj" l,Act") - pelnij nadz6r oraz podejmij dziatania doskonalqce (tzw. Ciqgle

doskonaleniel.

2.

Faza planowania

2,1, Celem podejmowanych w ramach fazy planowania

czynnodci jest zapewnienie,2e System Zorzqdzonio
Bezpieczertstwem lnformacji (SZBll zostaf ustanowiony prawidtowo, w spos6b odpowiedni dokonano
ldentyfikacji ryzyka i opracowano Plan postqpowania z ryzykiem.

2.2. Planujqc System Zorzqdzania Bezpieczeristwem lnformacji (SZBI) UCK rozwa2ylo tzw. Kontekst
wewnqtrzny i Kontekst zewnetrzny organizacji, potrzeby i oczekiwania Stron zointeresowanych,
a tak2e okreSlifo Ryzyko i szanse, do kt6rych nale2y siq odnieSi

o
o
.
2.3,

w celu:

zapewnienia, ze SZBI mo2e osiqgnqd zamierzone wyniki,
zapobie2enia wystqpieniu niepo2qdanych skutk6w lub ich zredukowania,

Ciqglegodoskonolenia.

UCK zaplanowato:

o
.

dzialania odnoszqce siq do okrejlonych Ryzyk i szans,

spos6b ich zintegrowania i wdro2enia

w

procesach skladaiqcych siq na SZBI oraz oceny ich

skutecznoSci.

2.4. Podejmowane przez UCK dzialania w ramach tej

o

okreSlenie zato2eri
wszystkim:

o
o
.
o
.
o
o

fazy to:

do dalszego planowania i wdro2enia

SZBI,

w tym

dotyczqcych, przede

i oczekiwar{ zwiqzanych z funkcjonowaniem SZBI, kt6re decyduiq
metod i technik umo2liwiajqcych osiqgniqcie tych cel6w,

cel6w

o

wyborze

zakresu SZBI,

wyboru metody budowania

SZBI,

delegowania uprawniefi,
czasu realizacji, potrzebnych zasob6w oraz przewidywanych koszt6w wdro2enia SZBI,

poddania SZBI certyfikacji trzeciej strony,

ustanowienie Polityki Bezpiecze6stwa Informacji (PBl) zawierajqcej wytyczne, tj. cele
i zasady postqpowania w odniesieniu do Bezpieczertstwo informacji oraz innych procedur
sktadajqcych siq na System Zarzqdzanio Bezpieczertstwem lnformocji (SZBI), a zwfaszcza
procedur dotyczqcych Zarzqdzonio ryzykiem,

o

dokonanie Szocowonia ryzyka w Bezpieczeristwie informocji, w tym analizy i oceny
poszczeg6lnych rodzaj6w ryzyk, na jakie nara2ona jest organizacja, dziqki czemu mozna
zidentyfikowai Zagroienio dla Aktyw6w, oceni6 Podotnoit na Zogroienio
i Prowdopodobiertstwo ich wystqpienia oraz estymowa6 potencjalne skutki, a tak2e wskaza6 i
okre6lii odpowiednie dziafania zarzqdcze i priorytety dla Zarzqdzania ryzykiem
w Bezpieczertstwie informacji oraz wdro2yi mechanizmy zarzqdzania, slu2qce ochronie przed
tymi Ryzykomi,
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opracowanie Plan6w postepowonia z ryzykiem dla Aktyw6w o Ryzykach wiqkszych ni2 ustalony
poziom Ry zyko a kce ptowo I neg o.

2.5. W przypadku dokonania ldentyfikocji ryzyka o poziomie nieakceptowalnym mo2liwe

sq takie warianty

postqpowania, jak:

o

Zochowanie ryzyka (np.

w

przypadku, gdy Dzialanio koryguiqce sq zbyt kosztowne lub

niewykonalne ze wzglqdu na charakter procesu),

o
o

Przeniesienie ryzyko (inaczej Transfer ryzyka): dzielenie Ryzyka z innq stronq
(np. umowa z ubezpieczycielem, finansowanie Ryzyka),

Ry zy

ka, wd roze n ie dodat kowych

3.

Za b e z p i e cze

ri,

Unikanie ryzyka: wycofanie siq z realizacjiokredlonych cel6w izadari (np. nierozpoczynanie lub
n iekontyn u owa n ie dzi ala ri ge n e rujqcy ch Ry zy kol.

2.6. Wszelkie czynnoSci podejmowane
z

innymi stronami

Redukowonie ryzyko: dzialania majqce na celu zmniejszenie Ryzyka, np. poprzez usuniqcie

ir 6dla

o

/

w

ramach fazy planowania sE dokumentowane (wraz

okreileniem narzqdzi oraz technik zastosowanych dla wykonania czynno6ci tej fazy).

Faza wykonania

3.1. Celem podejmowanych w ramach fazy wykonania czynnodci jest zapewnienie skutecznego dziatania
Sy ste m u Za

rzqd zo n i o

B e z p i e cz e fi stw e

m I nf o r m a cj i (SZBI).

3.2. W ramach fazy wykonania ma miejsce wdro2enie i eksploatacja przyjqtej Polityki Bezpieczeristwa
lnformacji (PBl) oraz ustalonych Zobezpieczert i szczegolowych procedur, w tym identyfikacja grup
lnformacji.

3.3. Dokonanq ww. identyfikacjq grup lnformacji oraz ich podzial wg grup Zabezpieczerf odzwierciedla
dokonana przez UCK Klosyfikacji informocji.

3.4.

W

zafe2noSci

od

podjqtych

w

trakcie fazy planowania decyzji dotyczqcych Postqpowanio

z ryzykiem, kt6re odzwierciedla Plon postqpowonia z ryzykiem, w ramach tej fazy wdra2a siq ustalone
uprzednio dziatania.

3.5. Po ograniczeniu lub przetransferowaniu Ryzyka nieokceptowolnego moZe pozosta6 tzw. Ryzyko
szczqtkowe. Wdro2one mechanizmy kontrolne winny zapewni6 natychmiastowq identyfikacjq
i zarzqdzanie r6wnie2 tego rodzaju Ryzykiem.

4.

Faza sprawdzania

w ramach fazy sprawdzania czynnoSci jest weryfikacja oraz utrzymanie
efektywnoSci Systemu Zarzqdzonio Bezpieczehstwem lnformacji, t1. w szczeg6lnodci weryfikacja czy

4.1. Celem podejmowanych
utrzymana

jest sp6jno56 dokumentacji SZBI z

podejmowanymi przez UCK procesami,

a tak2e czy wdro2one Zobezpieczenlo funkcjonujq efektywnie, zgodnie z zamierzeniami.

4.2. W ramach fazy sprawdzania sprawdzane jest wykonanie procedur i wymog6w Polityki Bezpieczeristwa
lnformacji (PBl) oraz dokonywana jest okresowa ocena Ryzyk akceptowalnych.

4.3.

Faza sprawdzania przy

tym obejmuje przeglqd procedur zarzqdzania oraz eksploatacji Zabezpieczeri,
bie2qcy Przeglqd ryzyka z uwzglqdnieniem zmieniajqcych siq technologii, Zobezpieczefi,
Zagro2ert, Podotnoici i wymagaf prawa oraz Zointeresowonych stron.

a tak2e
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4.4. W ramach fazy sprawdzenia mo2na zastosowad cykl PDCA (,,Plan" - ,Do" - ,,Check" - ,,Act"), kt6ry
zaklada czteroetapowE sekwencjq prac nad stwierdzonq lub potencjalnq Niezgodnoiciq,
a tym samym pozwala na odpowiednie nimi zarzqdzanie i nadzorowanie stanu realizacji wdro2onych
dzialafi.

4.5. W ramach fazy sprawdzania wykorzystuje siq nastqpujqce techniki testowania:

.

rutynowe sprawdzenie

-

regularnie wykonywane procedury w ramach podejmowanych przez
wykryi nieprawidfowodci,

UCK proces6w, kt6re pozwalajq

o
o

samokontrolujqce siq procedury - narzqdzia umo2liwiajqce natychmiastowe wykrycie blqd6w,
kt6re mogq pojawii siq w trakcie wykonywania jakiegod procesu (np, narzqdzie monitorujqce
siei, kt6re powoduje uruchomienie siq alarmu w momencie wystqpienia blqdu),

uczenie siq

od

innych

-

zbadanie,

jak inne instytucje rozwiqzuiq to2same

problemy

z zakresu Bezpieczefistwa informocji,

o

audyty

SZBI

-

dziatania wykonywane regularnie z wykorzystaniem odpowiednio dobranej pr6by

aktualnych zapis6w i dokument6w oraz rozm6w z zaanga2owanym w badany proces
kierownictwem i osobami, majqce na celu okreSlenie poprawnodci funkcjonowania SZBI,
w ramach kt6rych weryfikuje siq czy:

o

Polityka Bezpieczeristwa Informacji (PBl) oraz inne procedury SZBI sq aktualne,
przestrzegane i spetniajq zamierzone cele,

o
o

metodyka Szacowonia ryzyka jest odpowiednia,

wdrozone zabezpieczenia, w tym zabezpieczenia fizyczne i informatyczne, sE
odpowiednie, poprawnie zaimplementowane, skonfigurowane i dzialajq zgodnie
z zamierzeniami,

.

Ryzyko szczqtkowe sq odpowiednio oszacowane
Kierownictwa,

o
o
.

akceptowalne dla Nojwy2szego

rekomendacje wynikaiqce z poprzednich audyt6w zostaly zrealizowane,
SZB|jest zgodny z wymaganiami normy PN-lSO/lEC 27001oraz wymaganiami prawa,

przeglqdy SZBI - dziafania, kt6rych celem jest sprawdzenie efektywno6ci funkcjonowania SZBI,
zidentyfikowanie element6w wymagajqcych udoskonalenia i podjqcia odpowiednich Dziatofi
ko ryg uj qcych i zapo

o
5.

i

analiza trend6w

-

biegawczych.

dzialania prowadzone regularnie, wskazujqce obszary wymagajqce ulepszeri.

Faza dziafania

5.1. W ramach fazy dziatania podejmuje siq dzialania prowadzqce do ciqglego doskonalenia Systemu
Zo rz qd zo n i a

5.2.

B e zp ie

cze rtstw e m

I

nf o r m acii

(SZB | ).

tej fazy, na podstawie wniosk6w wyciqgniqtych z czynnodci przeprowadzonych
sprawdzania, w tym z oceny funkcjonowania wdrozonych Zabezpieczeri, podejmuje siq
wszelkiego rodzaju dzialania doskonalqce, w tym dzialania:
W

ramach

w fazie

.

koryguiQce (w celu wyeliminowania niezgodnoici lub innych niepo2qdanych sytuacji),
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innych

:

naprawcze,

prewencyjne.
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