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Podsumowanie dla kadry kierowniczej 
W obliczu pandemii koronawirusa wiele organizacji decyduje się przejść na tryb pracy 

zdalnej. Może to okazać się wyzwaniem, ponieważ znaczna ich część nie ma procedur, 

technologii i przeszkolenia pozwalających personelowi na bezpieczną pracę w domu. 

Ponadto liczni pracownicy mogą nie być zaznajomieni z pracą zdalną lub nie czuć się 

komfortowo z tą ideą. Celem przewodnika jest umożliwienie szybkiego przeszkolenia tych 

osób w zakresie bezpieczeństwa. Wszelkie pytania dotyczące korzystania z niniejszej 

publikacji należy kierować na adres support@sans.org. 

Pracownicy najprawdopodobniej doświadczają wielu zmian i przeżywają olbrzymi stres, a 

możliwości twojej organizacji zapewne są ograniczone przez czas i zasoby, dlatego ten 

strategiczny przewodnik koncentruje się na przeprowadzeniu jak najłatwiejszego szkolenia. 

Zalecamy skupienie się na – opisanych poniżej – najważniejszych zagrożeniach, które 

mogłyby przynieść najpoważniejsze skutki. Uznaj to za punkt wyjścia. Jeśli istnieją 

dodatkowe zagrożenia lub tematy, które chcesz dodać, zrób to koniecznie. Pamiętaj tylko, 

że im więcej zachowań, metod lub technik muszą znać twoi podwładni, tym mniejsze 

szanse, że będą je wszystkie stosować. 
  

Jak korzystać z tego przewodnika 
Zalecamy, aby zacząć od przeczytania zawartości niniejszego przewodnika i przejrzenia 

odnośników do innych materiałów, które pokażą wachlarz dostępnych możliwości. Zauważysz, 

że do każdego zagrożenia przypisaliśmy różne materiały, które możesz wykorzystać do 

zaangażowania i szkolenia personelu twojej organizacji. To umożliwi ci wybranie metod, które 

twoim zdaniem najlepiej odpowiadają potrzebom i kulturze organizacyjnej. Gdy już 

przeczytasz ten dokument, zapoznaj się z szablonem komunikacji i arkuszem informacyjnym, 

które zostały dostarczone w niniejszym zestawie – dla lepszego zrozumienia, co spróbujesz 

osiągnąć. Po zapoznaniu się z całą dokumentacją należy skoordynować działania z dwoma 

istotnymi działami. 

1. Zespół bezpieczeństwa: Współpracuj z zespołem bezpieczeństwa, żeby lepiej zrozumieć 

najważniejsze zagrożenia, którymi zamierzasz zarządzać. Wskazaliśmy tu – naszym 

zdaniem – najczęstsze zagrożenia dla osób pracujących zdalnie, jednak w przypadku 

twojej organizacji może wystąpić ryzyko innego rodzaju. Należy zwrócić uwagę, że 

częstym błędem zespołów bezpieczeństwa jest próba zarządzania wszystkimi 

zagrożeniami, przez co przytłaczają pracowników licznymi zasadami oraz wymaganiami. 

Postaraj się ograniczyć do minimum liczbę niebezpieczeństw, którymi się zajmiecie. Po 

wskazaniu i uszeregowaniu tych zagrożeń zatwierdź działania mające na celu zarządzanie 

ryzykiem. Jak już wspomniano, jeśli twoja organizacja nie ma na to czasu ani 

odpowiednich zasobów, radzimy wykorzystać poniższe informacje. 

https://www.sans.org/security-awareness
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2. Komunikacja: Po wskazaniu najważniejszych zagrożeń osobowych i kluczowych działań 

w zarządzaniu ryzykiem porozum się z zespołem komunikacji, by przeszkolić 

pracowników odnośnie do wdrożenia odpowiedniego postępowania. Najskuteczniejsze 

programy z zakresu bezpieczeństwa opierają się na ścisłej współpracy z zespołem 

komunikacji. W miarę możliwości postaraj się wcielić kogoś z zespołu komunikacji do 

zespołu bezpieczeństwa. Podczas komunikacji z pracownikami możesz przyciągnąć ich 

uwagę, podkreślając, że to szkolenie nie tylko zwiększy ich bezpieczeństwo w pracy, ale 

umożliwi także zadbanie o bezpieczeństwo domowej cyberprzestrzeni, dzięki czemu 

ochronią siebie oraz swoje rodziny. 

Współpracując z tymi dwoma działami, starasz się maksymalnie uprościć zagadnienie 

bezpieczeństwa i zmotywować pracowników, są to kluczowe elementy prowadzące do zmiany 

zachowań. Sugerujemy nawet utworzenie ciała doradczego złożonego z najważniejszych osób, 

których opinie i wkład będą potrzebne do wdrożenia programu. Poza zespołami 

bezpieczeństwa i komunikacji można skoordynować działania z działami HR i prawnym. 

Cyfrowy pakiet MGT433 do pobrania 

SANS Institute przygotował dwudniowe szkolenie MGT433: Jak stworzyć, prowadzić i oceniać 

efektywny program z zakresu bezpieczeństwa. Te intensywne zajęcia obejmują teorię, 

umiejętności, strukturę i zasoby niezbędne do wykreowania efektywnego programu, który 

pozwoli skutecznie zarządzać ryzykiem i oceniać jego poziom. W ramach niniejszego 

przewodnika umożliwiamy bezpłatny dostęp do szablonów i narzędzi planistycznych 

cyfrowego pakietu do pobrania. Chociaż materiały te najprawdopodobniej wykraczają poza 

potrzeby inicjatywy, mogą okazać się cenne dla większych organizacji i bardziej złożonych 

przypadków. 

Odpowiadanie na pytania pracowników 

Dodatkowo – oprócz komunikowania się z pracownikami i przeprowadzenia szkolenia – 

zalecamy korzystać z odpowiedniej technologii lub forum, za pomocą których można 

odpowiadać na zadawane pytania, najlepiej w czasie rzeczywistym. Może być to 

dedykowany alias pocztowy, kanał Skype albo Slack, ewentualnie forum internetowe, takie 

jak Yammer. Inne rozwiązanie stanowi hostowanie webcastu na temat bezpieczeństwa –

powtarzanego kilka razy w tygodniu, aby ludzie mogli wybrać dogodną dla siebie porę i 

uczestniczyć w wydarzeniu na żywo, może nawet zadawać pytania. Ma to na celu zapewnić 

maksymalny dostęp do kwestii bezpieczeństwa i odpowiedzi na nurtujące ich pytania. To 

świetna okazja, by przyciągnąć uwagę pracowników i oswoić ich z zagadnieniami 

bezpieczeństwa. Postaraj się to wykorzystać. Pamiętaj, że jeśli działania te mają być 

skuteczne, należy oddelegować pracownika do moderowania kanałów bezpieczeństwa i 

aktywnego udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. 

https://www.sans.org/security-awareness
https://behaviormodel.org/
https://behaviormodel.org/
https://www.sans.org/selfstudy/course/how-to-build-security-awareness-program
https://www.sans.org/selfstudy/course/how-to-build-security-awareness-program
http://mgt433.org/
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Zagrożenia i materiały szkoleniowe 
Wskazaliśmy trzy główne zagrożenia, którymi należy zarządzać w przypadku pracowników 

zdalnych. Stanowią one punkt wyjścia i zapewne mają dla ciebie największe znaczenie. 

Każde wymienione niżej zagrożenie zostało opatrzone odnośnikami, które pomogą w 

informowaniu i szkoleniu na jego temat. Zapewniamy wiele materiałów informacyjnych, 

zatem możesz wybrać te, które wywrą największy wpływ na kulturę organizacyjną. Ponadto 

prawie wszystkie są dostępne w wielu wersjach językowych. Jeśli to wszystko okazało się 

przytłaczające i masz niezwykle mało czasu, zalecamy po prostu skorzystać z dwóch 

materiałów opisanych poniżej. 

1. Arkusz informacyjny „Bezpieczeństwo pracy zdalnej” (znajduje się w zestawie 

wdrożeniowym). 

2. Film „Bezpieczeństwo domowej cyberprzestrzeni” (wersja angielska) – dostępny 

również w innych językach tutaj. 

Ataki socjotechniczne 

Jednym z największych zagrożeń dla osób pracujących zdalnie, szczególnie w okresie tak 

dramatycznych zmian i atmosferze pośpiechu, są ataki socjotechniczne. Socjotechnika to 

działanie psychologiczne polegające na tym, że przestępcy próbują oszukać ofiarę i skłonić 

ją do popełnienia błędu. Jest to łatwiejsze w czasie zmian i zamieszania. Najważniejsze to 

uświadomić ludziom, czym jest atak socjotechniczny, jakie są jego najczęstsze oznaki i co 

robić, gdy go rozpoznają. Pamiętaj, żeby nie skupiać się tylko na atakach phishingowych 

dokonywanych za pomocą e-maili. Inne metody wykorzystują rozmowy telefoniczne, SMS-y, 

media społecznościowe i fake newsy. Materiały potrzebne do szkolenia i uświadamiania 

pracowników na ten temat znajdziesz w naszym folderze Ataki socjotechniczne: Materiały 

pomocnicze. Ponadto udostępniamy tu dwa filmy związane ze szkoleniem z zakresu 

bezpieczeństwa SANS, które możesz wykorzystać. Oba mają wiele wersji językowych. 

• Ataki socjotechniczne (wersja angielska) – dostępne również w innych językach 

tutaj. 

• Phishing (wersja angielska) – dostępne również w innych językach tutaj. 

Silne hasła 

Jak wskazano w dorocznym Verizon DBIR, słabe hasła wciąż należą do głównych przyczyn 

naruszeń bezpieczeństwa danych w skali globalnej. Opisane niżej cztery zachowania są 

kluczowe w zarządzaniu tym zagrożeniem. Materiały potrzebne do szkolenia i uświadamiania 

pracowników na ten temat oraz informacje o czterech kluczowych zachowaniach znajdziesz 

w folderze Hasła. 

 

• Wyrażenia hasłowe (uwaga: zarówno złożoność hasła, jak i wygasanie hasła nie 

działają). 

https://www.sans.org/security-awareness
https://cc.sans.org/api/previews/launch/cc2cb028-089a-452e-8723-84d19591f074
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
https://ssahub.sans.org/folders/19qytvyc
https://ssahub.sans.org/folders/19qytvyc
https://cc.sans.org/api/previews/launch/4b52ce99-da2b-4a0f-9e56-1f1ed3dc5c68
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
https://cc.sans.org/api/previews/launch/89005129-b9f5-42af-a66b-06246bfa973a
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
https://ssahub.sans.org/folders/b1bslq1y
https://www.sans.org/security-awareness-training/blog/nist-has-spoken-death-complexity-long-live-passphrase
https://www.sans.org/security-awareness-training/blog/time-password-expiration-die
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• Unikalne hasła dla każdego konta 

• Menedżery haseł 

• WWE (weryfikacja wieloetapowa). Często nazywana weryfikacją dwuetapową albo 

uwierzytelnianiem dwuskładnikowym. 

 

Zaktualizowane systemy 

Trzecim zagrożeniem jest używanie przez pracowników nieaktualnych wersji systemów 

operacyjnych i aplikacji, w tym mobilnych. Należy upewnić się, czy owe elementy są 

zaktualizowane. W przypadku osób korzystających z urządzeń prywatnych może to 

wymagać włączenia automatycznych aktualizacji. Materiały potrzebne do szkolenia i 

uświadamiania pracowników na ten temat znajdziecie w folderach Złośliwe oprogramowanie 

i Bezpieczeństwo domowej cyberprzestrzeni. 

 

 
Tematy dodatkowe 

• Wi-Fi: Zabezpieczenie punktu dostępowego Wi-Fi. Temat ten omówiono w materiałach 

Bezpieczeństwo domowej cyberprzestrzeni. Prosimy też, aby zapoznać się z filmem 

Bezpieczeństwo domowej cyberprzestrzeni (wersja angielska) – dostępnym również w 

innych językach tutaj. 

• VPN: Czym jest VPN i dlaczego należy z niego korzystać. Zalecamy, aby zapoznać się z 

newsletterem OUCH na temat VPN-ów. 

• Praca zdalna: To informacje dla osób, które pracują zdalnie, ale NIE w domu. Na 

przykład w kawiarni, terminalu lotniczym lub hotelu. Rozważ także wykorzystanie 

naszego filmu szkoleniowego Praca zdalna (wersja angielska) – dostępnego również w 

innych językach tutaj. 

• Dzieci/goście: Aby wyraźniej podkreślić, że rodzina i goście nie powinni mieć dostępu 

do urządzeń firmowych, możesz wykorzystać film szkoleniowy Praca zdalna (wersja 

angielska)– dostępny również w innych językach tutaj. 

• Wykrywanie/reakcja: Czy chcesz, żeby pracownicy zgłaszali swoje podejrzenia co do 

zdarzeń, do których doszło podczas pracy zdalnej? Jeśli tak, to co i kiedy powinni 

zgłaszać? Opisaliśmy to w materiałach Włamanie do systemu. 

 
 

https://www.sans.org/security-awareness
https://ssahub.sans.org/folders/esmmm1px
https://ssahub.sans.org/folders/a6r4a4cs
https://ssahub.sans.org/folders/a6r4a4cs
https://cc.sans.org/api/previews/launch/cc2cb028-089a-452e-8723-84d19591f074
https://cc.sans.org/api/previews/launch/cc2cb028-089a-452e-8723-84d19591f074
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/virtual-private-networks-vpns
https://cc.sans.org/api/previews/launch/897a9764-5859-4ff7-9ecf-b283ee70a4d1
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
https://cc.sans.org/api/previews/launch/897a9764-5859-4ff7-9ecf-b283ee70a4d1
https://cc.sans.org/api/previews/launch/897a9764-5859-4ff7-9ecf-b283ee70a4d1
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
https://ssahub.sans.org/folders/e9jkf8x4
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Newslettery OUCH 
Ponadto możesz wykorzystać dostępne publicznie newslettery OUCH, które wzmocnią 

działanie twojego programu. Każdy z nich został przetłumaczony na ponad dwadzieścia 

języków. Poniżej opisano newslettery OUCH, które mogą okazać się najbardziej pomocne we 

wdrażaniu inicjatywy bezpiecznej pracy zdalnej. Wszystkie można znaleźć w Archiwum 

newsletterów OUCH z zakresu bezpieczeństwa. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 
Four Steps to Staying Secure (Cztery kroki, aby się zabezpieczyć) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/four-simple-steps-staying-

secure 

 

Creating a Cybersecure Home (Bezpieczeństwo domowej cyberprzestrzeni) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/ouch-newsletter/2018/creating-

cybersecure-home 

 

ATAKI SOCJOTECHNICZNE 
Social Engineering (Ataki socjotechniczne) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/ouch-newsletter/2017/social-engineering 

 

Messaging / Smishing (Wiadomości phishingowe / SMS phishing) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/messaging-smishing-attacks 

 

Personalized Scams (Oszustwa spersonalizowane) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/personalized-scams 

 

CEO Fraud (Na prezesa) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/ceo-fraudbec 

 

Phone Call Attacks / Scams (Ataki telefoniczne / oszustwa telefoniczne) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/phone-call-attacks-scams 

 

Stop That Phish (Powstrzymaj phishing) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/stop-phish 

 

Scamming You Through Social Media (Oszustwa za pośrednictwem mediów 

społecznościowych) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/scamming-you-through-

social-media 

 
  

https://www.sans.org/security-awareness
https://sans.org/ouch
https://sans.org/ouch
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/four-simple-steps-staying-secure
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/four-simple-steps-staying-secure
https://www.sans.org/security-awareness-training/ouch-newsletter/2018/creating-cybersecure-home
https://www.sans.org/security-awareness-training/ouch-newsletter/2018/creating-cybersecure-home
https://www.sans.org/security-awareness-training/ouch-newsletter/2017/social-engineering
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/messaging-smishing-attacks
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/personalized-scams
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/ceo-fraudbec
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/phone-call-attacks-scams
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/stop-phish
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/scamming-you-through-social-media
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/scamming-you-through-social-media
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HASŁA 
Making Passwords Simple (Ułatwianie haseł) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/making-passwords-simple 

 

Lock Down Your Login (2FA) (Blokada loginu (2FA)) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/ouch-newsletter/2017/lock-down-your-

login 

 

MATERIAŁY DODATKOWE 
Yes, You Are a Target (Tak, to ty stanowisz cel) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/yes-you-are-target 

 

Smart Home Devices (Inteligentne urządzenia domowe) 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/smart-home-devices 

 

 

Szybkie wskazówki  
To porady w łatwo przyswajalnej formie, którymi możesz się dzielić. 

• Do najskuteczniejszych działań w celu zabezpieczenia domowej sieci bezprzewodowej 

należą: zmiana domyślnego hasła admina, włączenie szyfrowania WPA2 i używanie 

silnego hasła do sieci Wi-Fi. 

• Uważaj na wszystkie urządzenia połączone z siecią domową, w tym elektroniczne 

nianie, konsole do gier, telewizory, AGD, a nawet swój samochód. Zadbaj, żeby każde 

z nich było chronione silnym hasłem i/lub miało system operacyjny zaktualizowany do 

najnowszej wersji. 

• Jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony komputera w domu jest upewnienie 

się, że system operacyjny i aplikacje uzupełnione są poprawkami i zaktualizowane. 

Jeśli to możliwe, włącz automatyczne aktualizacje. 

• Zdrowy rozsądek stanowi najlepszą obronę. Gdy wiadomość, np. e-mail lub telefon, 

jest dziwna, podejrzana lub zbyt piękna, by była prawdziwa, może to być atak. 

• Upewnij się, że używasz silnego, unikalnego hasła dla każdego konta. Nie pamiętasz 

wszystkich swoich haseł / wyrażeń hasłowych? Rozważ korzystanie z menedżera haseł, 

by bezpiecznie je przechowywać. 

• Weryfikacja dwuetapowa to jedno z najlepszych działań w celu zabezpieczenia 

dowolnego konta. Polega ona na tym, że wymagane jest zarówno hasło, jak i kod – 

wysłane lub wygenerowane przez urządzenie przenośne. Usługi, które korzystają z 

https://www.sans.org/security-awareness
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/making-passwords-simple
https://www.sans.org/security-awareness-training/ouch-newsletter/2017/lock-down-your-login
https://www.sans.org/security-awareness-training/ouch-newsletter/2017/lock-down-your-login
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/yes-you-are-target
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/smart-home-devices


 
 

 

https://www.sans.org/security-awareness - All materials (c) SANS Institute 

weryfikacji dwuetapowej, to między innymi Gmail, Dropbox i Twitter. 

• Phishing to działanie, które polega na tym, że cyberprzestępca próbuje nakłonić cię do 

kliknięcia złośliwego odnośnika lub otwarcia załącznika w e-mailu. Uważaj na 

wiadomości (e-maile i komunikaty), które wywołują poczucie pilności, zawierają błędy 

lub ogólnikowy zwrot „Drogi Kliencie”. 

 

Pomiary 

W tej sytuacji pomiary zachowania są trudniejsze, ponieważ trudno jest badać je, gdy ludzie 

przebywają w domu. Ponadto część z tych zachowań nie jest związana z pracą (np. 

zabezpieczanie domowego urządzenia Wi-Fi). Można jednak oceniać zaangażowanie. 

Ustaliliśmy, że osobiste i budzące emocje tematy, takie jak ten, mogą być bardzo 

absorbujące. Przyciągają one większą uwagę niż inne zagadnienia. Dlatego takie pomiary 

mogą okazać się wartościowe. 

• Interakcja: Jak często ludzie zadają pytania, przesyłają pomysły albo proszą o pomoc 

za pośrednictwem kanałów bezpieczeństwa lub hostowanych forów? 

• Symulacje: Przeprowadź symulacje ataków socjotechnicznych danego typu, takich jak 

ataki phishingowe, SMS-owe lub telefoniczne. 

Bardziej szczegółową listę pomiarów można znaleźć w interaktywnej matrycy Security 

Awareness Metrics Matrix z cyfrowego pakietu MGT433 do pobrania. 
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też internetowy system wczesnego ostrzegania: Internet Storm Center. Trzon SANS 

stanowią specjaliści ds. bezpieczeństwa reprezentujący różne światowe organizacje, od 
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