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Recenzja  

rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Pałęgi pt. „Rola czynnika ludzkiego w systemie 

bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie” 

opracowana na zlecenie Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Zbigniewa Stradomskiego 

pismo z dnia 12 października 2015 

 

 

W obecnych czasach problematyka bezpieczeństwa informacji stanowi jedno 

z ważniejszych zagadnień podejmowanych w rozważaniach naukowych oraz praktyce 

gospodarczej. Pojęcie bezpieczeństwa informacji, formułowane przez normę ISO/IEC 

27002:2005, oznacza zachowanie trzech podstawowych atrybutów, a mianowicie poufności, 

integralności i dostępności. Najogólniej bezpieczeństwo informacji rozumiane jest jako 

zabezpieczenie aktywów informacyjnych przed ich utratą, niekontrolowanym ujawnieniem, 

nieautoryzowaną modyfikacją bądź zniszczeniem. Obejmuje ono infrastrukturę 

informatyczną, oprogramowanie, zbiory dokumentów a w szczególności potencjał ludzki. 

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji jest procesem ciągłym, który powinien uwzględniać 

analizę prawdopodobieństwa zajścia niekorzystnego zdarzenia oraz ryzyka utraty danych na 

skutek tego zdarzenia, co w rezultacie może się przyczynić do wygenerowania szkody na 

rzecz przedsiębiorstwa. Istotne znaczenie bezpieczeństwa informacji wynika z pojawiających 

się nowych form zagrożeń. Bezpieczeństwo informacji jest wypadkową bezpieczeństwa 

fizycznego, prawnego, osobowo-organizacyjnego i teleinformatycznego. Kluczową kwestię 

związaną z bezpieczeństwem i ochroną informacji stanowi kształtowanie właściwych postaw 

i zachowań czynnika ludzkiego. 



Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Wydział Metali Nieżelaznych  

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 26 51, fax +48 12 633 23 16 
Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych 

Tel. (012) 617 26 66, fax: (012) 617 26 32 

 

 Z powyższych względów uważam, że problematyka i temat rozprawy doktorskiej mgr 

inż. Michała Pałęgi zostały trafnie sformułowane i zasługują na uznanie. Wybór tematyki jest 

jak najbardziej aktualny i wpisuje się w obecne trendy w obszarze inżynierii produkcji ze 

szczególnym naciskiem na zarządzanie bezpieczeństwem informacji w aspekcie roli czynnika 

ludzkiego. 

 Recenzowana rozprawa obejmuje 213 stron, zawiera 7 obszernych rozdziałów, 

podsumowanie i wnioski końcowe, 12 rysunków, 42 wykresy, 24 tabele, 3 załączniki oraz 134 

pozycje aktualnej literatury.  

Analiza stanu zagadnienia podzielona jest na 3 obszerne rozdziały zajmujące w sumie 

prawie 50 stron. W rozdziale pierwszym Autor skupia się na najważniejszych definicjach 

i ogólnych elementach bezpieczeństwa informacji. W rozdziale drugim bardziej szczegółowo 

przedstawia rolę czynnika ludzkiego w sposobach i organizacji bezpieczeństwa informacji. 

Natomiast w rozdziale trzecim doktorant omawia techniczne środki bezpieczeństwa 

informacji. Podsumowaniem tej części jest krytyczna analiza stanu literatury z uwypukleniem 

najbardziej istotnych, brakujących elementów. Doktorant wskazuje, że obowiązujące akty 

normatywne nie odzwierciedlają w pełni wymagań stawianych bezpieczeństwu informacji. 

Ponadto uważa, że podstawowe wymagania w zakresie budowania modelu systemu 

zarządzania bezpieczeństwem informacji, o których pisze w podrozdziale 1.4, są 

niewystarczające i wymagają dalszych poszukiwań. 

Na podstawie krytycznej analizy stanu zagadnienia Autor w rozdziale 4 dysertacji 

przyjmuje cel pracy (str. 59.), hipotezę (str. 60), zakres i metody badawcze, które 

przedstawia w postaci zbiorczego schematu (str. 63). 

Przyjęty przez Autora cel rozprawy dotyczy opracowania modelu systemu zarządzania 

bezpieczeństwem informacji, który w swojej strukturze będzie zawierał rozwiązania 

organizacyjno-techniczne z nadrzędną funkcją zarządzania czynnikiem ludzkim. Celem 

utylitarnym rozprawy według doktoranta jest możliwość wskazania pożądanych kierunków 

zmian w aspekcie organizacyjno-technicznym prowadzących do utworzenia, utrzymania 

i doskonalenia zindywidualizowanego modelu systemu zarządzania bezpieczeństwem 

informacji w przedsiębiorstwie, odpowiadającego jego własnym potrzebom i preferencjom, 

przy zapewnieniu wymagań stawianych ze strony otoczenia. 

Przyjęta przez Autora hipoteza pracy zakłada, że „Kompleksowa identyfikacja 

zagrożeń utraty bezpieczeństwa informacji pozwala na opracowanie efektywnego modelu 

systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, który zapewni poufność, dostępność 

i integralność informacji”. Sformułowane w tezie założenie jest właściwe i jednoznacznie 

określa istotę rozprawy.  

Założone w pracy koncepcja i budowa modelu systemu zarządzania bezpieczeństwem 

informacji, będące autorskim rozwiązaniem doktoranta, oparte są na kilku metodach 

badawczych, wśród których zasadniczą rolę odegrały badania sądów i opinii, przy 

zastosowaniu ankietowania oraz wywiadu. Badania zostały zrealizowane w wybranym 

przedsiębiorstwie działającym na rynku usług budowlanych. Podczas badania ankietowego 
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Autor posłużył się techniką ankiety indywidualnej, środowiskowej o charakterze 

anonimowym. Natomiast jako narzędzie wykorzystany został autorski kwestionariusz ankiety 

(załącznik nr 1, str. 196) w postaci pytań zamkniętych i półotwartych z kafeterią zarówno 

dysjunktywną, jak i koniunktywną. Takie podejście pozwoliło na zebranie kompleksowych 

informacji z wielu obszarów zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym również 

w aspekcie czynnika ludzkiego. 

Podjęta przez Autora dogłębna analiza obecnie funkcjonującego systemu 

bezpieczeństwa przedsiębiorstwa (podrozdział 5.1) pozwoliła na identyfikację dziewięciu 

głównych obszarów jego funkcjonowania. Obszary związane z sekretariatem i biurem 

zarządu oraz pozostałymi pomieszczeniami biur, nie gwarantują pełnej ochrony danych, 

w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych. Analiza ta stanowiła przygotowanie 

do pierwszego etapu badań, zrealizowanego w formie pytań zawartych w kwestionariuszu 

ankiety. Ankieta składała się z 40 autorskich pytań zaproponowanych przez Autora  

Wyniki badań ankietowych oraz ich szczegółową analizę Autor zaprezentował 

w podrozdziale 5.2. Liczbowe wyniki ankietyzacji zostały przedstawione na wykresach 

kołowych, słupkowych oraz w postaci tabel. Dodatkowo doktorant przeprowadza 

szczegółową analizę zawartych w ankiecie odpowiedzi. Powstałe nieprawidłowości 

kategoryzuje w trzech obszarach, a mianowicie bezpieczeństwa fizycznego  

(6 nieprawidłowości), organizacyjnego (9 nieprawidłowości) i osobowego  

(11 nieprawidłowości). 

Wnioski z przeprowadzonej ankietyzacji i jej analizy skupiają się przede wszystkim na 

identyfikacji zagrożeń związanych z czynnikiem ludzkim w zakresie bezpieczeństwa 

informacji, które Autor skategoryzował w czterech grupach (podrozdział 6.1). Pierwszą z nich 

stanowią zamierzone działania pracowników. Najważniejsze zagrożenia w tej grupie wynikają 

z niskiej motywacji pracowników, złej atmosfery w pracy, braku poczucia 

współodpowiedzialności za bezpieczeństwo firmy oraz chęci szybkiego zysku. Najczęściej 

pojawiające się zagrożenia bezpieczeństwa informacji, wskazane przez 45% respondentów, 

to kradzież dokumentów, sprzętu czy też mobilnych nośników danych, spowodowane m.in. 

niewłaściwą organizacją miejsca pracy. Oprócz tego istotnymi elementami wpływającymi na 

zagrożenia bezpieczeństwa są posługiwanie się służbowym adresem e-mail do celów 

prywatnych oraz wykorzystywanie służbowego sprzętu komputerowego do przeglądania 

stron internetowych niezwiązanych z obowiązkami służbowymi.  

Drugą grupę zagrożeń stanowi brak dostatecznej wiedzy kierownictwa w zakresie 

zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dowodem na to jest brak opracowania, wdrożenia 

i utrzymywania podstawowych dokumentów dotyczących polityki bezpieczeństwa 

informacji, czy też zarządzania systemem informatycznym. Zaniedbania dotyczą również 

braku komunikacji z personelem oraz brakiem szkoleń w ogóle lub ich przydatnością w tym 

obszarze. 

Trzecią grupę zagrożeń stanowią różne formy manipulowania ludźmi. Związane jest to 

z różnymi atakami socjotechnicznymi wykorzystującymi ludzkie słabości, m.in. nadmierne 

zaufanie i podatność na wpływy osób trzecich. 
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Ostatnią zidentyfikowaną grupę stanowią zagrożenia wynikające z niewłaściwej organizacji 

pracy. Wśród nich Autor wyróżnia braki personalne w sferze zarządzania bezpieczeństwem 

informacji, niewłaściwą motywację pracowników, braki w systemie oceniania i rozwoju 

personelu, braki i błędy w systemie szkoleń i uświadamiania pracowników (co jest 

powtórzeniem zagrożeń wymienionych przez Autora w grupie drugiej), nieadekwatną do 

powierzanych obowiązków obsadę stanowisk pracy. 

Dodatkowym aspektem poruszonym przez Autora w podsumowaniu badań ankietowych jest 

ocena świadomości personelu w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa informacji (podrozdział 

6.2). Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że organizacja wdraża skuteczne 

programy budowania świadomości personelu, a niezbyt liczne zagrożenia mogą wynikać 

z braku dostatecznych informacji dotyczących bieżącej działalności oraz strategii rozwoju 

firmy.  

Zaproponowana przez Autora w podrozdziale 7.1 koncepcja i budowa modelu 

systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie, opierała się 

w pierwszej kolejności na diagnozie aktualnego stanu systemu bezpieczeństwa. Niezbędna 

do ich realizacji analiza ryzyka została wykonana z wykorzystaniem metody FMEA (ang. 

Failure Mode and Effects Analysis), powszechnie znanej i stosowanej w rozwiązywaniu 

problemów w obszarze zarządzania jakością. Wyniki analizy ryzyka zostały przedstawione w 

Tabeli 20 str. 133-137. Autor zidentyfikował 20 potencjalnych zagrożeń określając je jako 

potencjalne Wady. Każdej z nich przypisał po kilka potencjalnych przyczyn i skutków. 

W końcowym efekcie analizy doktorant przedstawił wskaźnik priorytetu ryzyka WPR będący 

iloczynem składowych Z-znaczenie dla firmy/klienta, R-prawdopodobieństwo utraty 

integralności, dostępności i poufności informacji oraz W-wykrywalność utraty jakiejś z cech 

bezpieczeństwa informacji. Zidentyfikowane zagrożenia poddano szczegółowej analizie, 

w wyniku której zaproponowano podjęcie działań zmierzających do zapobiegania ich 

powstawaniu. 

Na podstawie analizy FMEA doktorant przeprowadził analizę Pareto-Lorenza w celu 

dokonania hierarchizacji czynników negatywnie wpływających na system bezpieczeństwa 

informacji w omawianym przedsiębiorstwie. Wyniki zostały przestawione tabelarycznie (str. 

145) oraz w postaci diagramu (str. 146). Na podstawie analizy określono, że ryzyko związane 

z utratą danych spowodowane jest głównie przez 11 zjawisk, do których należą m.in.: 

kradzież danych, złamanie hasła, szpiegostwo przemysłowe, nieświadomość pracownika 

niestosowanie się do obowiązujących regulaminów i procedur. 

 Zidentyfikowane problemy, w oparciu o analizy FMEA i Pareto-Lorenza, stanowiły wg 

Autora podstawę do opracowania modelu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

Założenia do budowy modelu oraz elementy struktury modelu systemu zarządzania 

bezpieczeństwem informacji przedstawiono odpowiednio w podrozdziałach 7.2.1 i 7.2.2. 

Proces budowy modelu został podzielony na kilka etapów obejmujących diagnozę stanu 

bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie, identyfikację oraz ocenę zasobów 

przedsiębiorstwa, stanowiących elementy wejściowe, a także wytypowanie podsystemów 

zarządzania, stanowiących części składowe systemu. Budowa modelu była oparta o podejście 

systemowe, zalecane w normie ISO 9000, z wykorzystaniem cyklu PDCA (ang. Plan, Do, 
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Check, Act) opracowanego przez W. Deminga. W ostatnim etapie zostało zrealizowane 

porównanie poziomu wejściowego ze skorygowanym poziomem wyjściowym. 

Zaproponowany model systemu, uwzględniający wyżej wymienione założenia i elementy, 

został przedstawiony schematycznie na rys. 11 str. 155. System składa się z 8 podsystemów 

grupujących najważniejsze obszary stanowiące odpowiedź na zidentyfikowane w toku 

realizowanych badań luki i niedociągnięcia występujące w przedsiębiorstwie. Funkcjonalność 

podsystemów w odniesieniu do zidentyfikowanych i oszacowanych we wcześniejszych 

analizach stanów zagrożenia wg hierarchii nawiązującej do analizy FMEA przedstawiono 

tabelarycznie na str. 166-171. W tabeli zamieszczono również zadania do wykonania 

w ramach poszczególnych podsystemów, pozwalające na uniknięcie potencjalnych 

jednostkowych przyczyn Wad. Wdrożenie systemu określono w planie działania wraz 

z odpowiedzialnościami (Tabela 2.3, str. 175) oraz harmonogramie w postaci wykresu Gantta 

(wykres. 42, str. 180) i przewidziano na 35 tygodni.  

Model systemu, zaproponowany przez Autora, został, co prawda, opracowany dla 

konkretnej firmy, ale jego znaczenie jest utylitarne i swoim zakresem, funkcjonalnością 

oraz uniwersalnością wykracza poza ramy tego przedsiębiorstwa i może być 

z powodzeniem stosowany w innych jednostkach gospodarczych. 
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Uwagi 

Lektura rozprawy nasuwa pewne uwagi i wątpliwości, które mają charakter 

dyskusyjny. 

1. Wśród wielu zagrożeń związanych z czynnikiem ludzkim, zidentyfikowanych w rozdziale 6, 

pojawia się problem zamierzonych działań pracowników. Autor nie określa w jaki sposób 

można temu zapobiegać. Przykładowo, wydaje się, że prostą i skuteczną metodą 

zapobiegającą zagrożeniom bezpieczeństwa informacji w obszarze kradzieży dokumentów, 

sprzętu czy też mobilnych nośników danych, byłoby wdrożenie i utrzymywanie systemowych 

procedur zarządzania organizacją miejsca pracy w oparciu o metodologię 5S. 

2. Właściwa realizacja metody FMEA składa się z dwóch etapów. W etapie pierwszym 

wyróżnia się potencjalne wady, ich skutki i przyczyny oraz określa Liczbę Priorytetową Ryzyka 

LPR zdefiniowaną przez Autora Wskaźnikiem Priorytetu Ryzyka WPR. Ten etap w dysertacji 

został zrealizowany. Drugi etap polega na przedstawieniu sposobu poprawy sytuacji przez 

zdefiniowanie konkretnych zadań, określeniu terminu wykonania poszczególnych zadań 

i osób odpowiedzialnych. Zakończeniem tego etapu jest ponowne obliczenie wskaźnika LPR 

(WPR) i porównanie uzyskanych wartości z wartościami z etapu pierwszego. Tego 

w recenzowanej pracy zabrakło. Co prawda Autor przy analizie 20, jak to określił, Wad 

podaje informacje o działaniach, jakie powinny zostać podjęte w celu ich ograniczenia, 

natomiast nie zestawia tych działań z konkretnym przypisaniem odpowiedzialności 

i terminów wykonania oraz nie przeprowadza ponownej liczbowej analizy wskaźnika. Być 

może wynika to z ograniczonego czasu związanego z realizacją niniejszej rozprawy, bowiem 

niektóre zadania wydają się być odległe czasowo. 

3. Kolejna uwaga dotyczy, podanych przez Autora, wartości liczbowych wskaźnika WPR. 

Z informacji zamieszczonych w pracy (str. 130-132), opracowanych na podstawie kilku 

pozycji literaturowych, wynika, że szacowany wskaźnik ryzyka bezpieczeństwa informacji 

WPR jest iloczynem trzech składowych: znaczenia dla klienta (Z), prawdopodobieństwa 

utraty integralności dostępności i poufności informacji oraz wykrywalności utraty jakiejś 

z cech bezpieczeństwa informacji. Każda z tych składowych wartościowana jest w zakresie 1-

10 (Tabele 17, 18, 19, str. 131-132). Wynika z tego, że wartość wskaźnika WPR powinna się 

zawierać w zakresie 1-1000. Przeczą temu niektóre wyniki przedstawione w Tabeli 21 na str. 

145. Przykładowo dla Wady – kradzież dokumentów wskaźnik WPR wynosi 3158. Wartości 

wskaźnika WPR przekraczające 1000 pojawiają się w jeszcze przypadku 7 innych Wad. 

Wynika to z sumowania wartości poszczególnych potencjalnych przyczyn Wad. Co prawda 

istnieje inny sposób obliczania wskaźnika oparty na progresywnym szacowaniu, w którym 

wartościowanie zawiera się w zakresie 9-3375, ale w przypadku niniejszej pracy takie 

podejście nie miało miejsca. Zatem szacowanie wskaźnika powinno być wykonane dla 

konkretnych wad. Pozwoliłoby to na uzyskanie wartości poniżej 1000.  

4. Analiza Pareto-Lorenza opiera się na założeniu, że 80% np. wad powodowanych jest przez 

20% przyczyn. Zaproponowane przez Autora przedstawienie wyników analizy FMEA 

w postaci diagramu Pareto-Lorenza wydaje się być niepotrzebne, bowiem wśród 20 

zidentyfikowanych potencjalnych zagrożeń (Wad), aż 11 z nich daje dopiero sumaryczną 
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liczbę 80%. W związku z tym wystarczyło przedstawić wyniki w postaci diagramu 

słupkowego. Dodatkowo należało przeprowadzić analizę potencjalnych zagrożeń w aspekcie 

kosztów dla firmy związanych z podjęciem działań zmierzających do zapobiegania ich 

powstawaniu.  

Pomimo starannego zredagowania rozprawy wystąpiły w niej nieliczne edycyjne 

niedopatrzenia: 

- strona 4, odnośniki literaturowe powinny rozpoczynać się od [1] – ułatwiłoby to to lekturę 
pracy, 
- strona 4, zamiast „zasób” powinno być „zasoby”, 
- strona 4, po Frei’a – brak odnośnika literaturowego, 
- strona 7, 13, brak konieczności przedstawienia całego numeru normy w tekście – 
wystarczyłyby odnośniki literaturowe, 
- strona 7, tabela 1, brak konieczności wyróżnienia niektórych wierszy w tabelach. Wyróżnić 
należałoby elementy najbardziej istotne, 
- strona 9 – stylistyka w z daniu rozpoczynającym się od słów – „całego otoczenia prawnego, 
który…”, 
- strona 10 – w z daniu rozpoczynającym się od słów „Powyżej prezentowane…” brakuje na 
końcu słowa „informacji”, 
- strona 14, zamiast „autentyczność” – „autentyczności”, 
- strona 15, powtórzenia – w jednym zdaniu pojawia się 3 razy słowo „podatność”, 
- strona 15, pojawia się słowo „szacownie”, powinno być „szacowanie”, 
- strona 16, stylistyka w zdaniu rozpoczynającym się od słów „Świadomość…”, 
- strony 35-36, w jednym przypadku występuje punktowanie numeryczne (1-8 str. 35), 
w innych przypadkach punktowanie „od pauzy” (m. in. str. 36). Myślę, że należało zachować 
ten sam styl, 
- strona 38, stylistyka i interpunkcja w zdaniu rozpoczynającym się od słów „Jest ona 
zbiorem…”, 
- strona 39, zamiast „regułę”, powinno być „reguły”, 
- strona 40, niepotrzebny znak „?” na końcu zdania rozpoczynającego się od słów 
„Wykorzystując powyżej zaprezentowane reguły…”, 
- strona 130, zamiast „jakieś”, powinno być „jakiejś”. 

Rozdział 5 pt. „Analiza wyników badań”, powinien mieć brzmienie np. „Wyniki badań i ich 

analiza” lub też powinien on zostać rozbity na dwa rozdziały brzmiące np. „Wyniki badań”  

i „Analiza wyników badań”.  

Autor pod tabelami lub rysunkami cytuje źródła literaturowe. Nie jest to konieczne. 

Wystarczyłoby zamieścić numer odnośnika literaturowego. 

Jeśli Autor przedstawia schemat (np. rysunek 9, str. 67) i określa jego źródło, jako 

opracowanie własne, powinna być adnotacja dotycząca źródeł literaturowych, na podstawie 

których ten schemat powstał.  
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Powyższe uwagi merytoryczne i edycyjne nie umniejszają dużej wartości dysertacji. 

Uważam rozprawę doktorską za bardzo wartościową i oryginalną.  

Ocena przedstawionej do zaopiniowania rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Pałęgi 

upoważnia mnie do stwierdzenia, że Autor dokonał wnikliwej analizy stanu zagadnienia i na 

tej podstawie trafnie sformułował tezę i cel rozprawy. Teza rozprawy została w pełni 

udowodniona wynikami obszernych i wnikliwych badań, które istotnie wzbogacają stan 

wiedzy w obszarze bezpieczeństwa informacji w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi. Cel 

rozprawy również został osiągnięty poprzez stworzenie autorskiego modelu systemu 

zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

Podsumowując moją recenzję stwierdzam, że mgr inż. Michał Pałęga wykazał się 

bardzo dobrą znajomością przedmiotu badań i poprawnie oraz bardzo starannie zredagował 

obszerną pracę badawczą. Wykazał się przy tym bardzo dobrym przygotowaniem 

merytorycznym, umiejętnością wykorzystania metod, technik i narzędzi do zbierania i analizy 

danych oraz zdolnością do samodzielnego planowania i realizacji badań naukowych.  

Recenzowana rozprawa doktorska może być przypisana do dyscypliny naukowej 
Inżynieria Produkcji. 

Wniosek 

Przedłożona do zaopiniowania rozprawa doktorska mgr inż. Michała Pałęgi pt. „Rola 

czynnika ludzkiego w systemie bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie” spełnia 

wymogi stawiane pracom doktorskim przez Ustawę o Stopniach Naukowych i Tytule 

Naukowym oraz o Stopniach i Tytule z Zakresu Sztuki z dnia 14.03.2003r. (Dz. U. Nr 65, poz. 

595) z późniejszymi zmianami. 

W związku z powyższym wnoszę do Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów Politechniki Częstochowskiej o dopuszczenie mgr inż. Michała Pałęgi do 

publicznej obrony przedłożonej rozprawy doktorskiej. 

 

 

dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH 

 


