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1. TŁO I OGÓLNE WPROWADZENIE 
 
 My, wszyscy z sześciu partnerów zaangażowanych w projekt Cybersecurity for 

micro, small and medium enterprises, jesteśmy świadomi ogromnych skutków 

ekonomicznych, jakie niesie ze sobą cyberprzestępczość, zwłaszcza na poziomie małych 

przedsiębiorstw, które według EUROPOLU zapewniają największe potencjalne zyski i 

najmniejszą odporność. Dlatego też skierowaliśmy nasze wysiłki na opracowanie 

skutecznych narzędzi i materiałów szkoleniowych, które mogą być wykorzystane do 

zniwelowania zidentyfikowanych na poziomie unijnym i krajowym luk w umiejętnościach 

mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie cyberbezpieczeństwa. Tym samym projekt ma 

na celu opracowanie innowacyjnych programów szkoleniowych, które zapewnią nowe 

umiejętności i kompetencje przedsiębiorcom oraz pracownikom mikro, średnich i małych 

przedsiębiorstw, a także umożliwią młodym ludziom rozpoznanie i możliwość ubiegania 

się o pracę w MŚP. 

 Działania w ramach projektu były realizowane przez okres 24 miesięcy i 

koncentrowały się wokół kilku głównych celów: rozwoju i utrzymaniu platformy Cyber-

MSME OER, mapowaniu zagrożeń cybernetycznych i potrzeb szkoleniowych na 

poziomie MŚP, określeniu profilu zawodowego eksperta ds. cyberbezpieczeństwa w 

ramach MŚP, opracowaniu bezpłatnych zestawów narzędzi szkoleniowych i 

operacyjnych dostępnych w pięciu językach, które dodatkowo były udostępniane i 

weryfikowane, i wreszcie określeniu wytycznych dotyczących wdrażania rezultatów 

projektu i jego dalszej powielalności w innych obszarach działalności, które są bliskie 

cyberbezpieczeństwu w MŚP. 

 Tak więc, opierając się na tych celach, działania i wysiłki partnerów przełożyły się 

na platformę Cyber-MSME OER, w pełni otwartą, darmową i dostępną, różnorodną 

wiedzę w formie zasobów szkoleniowych, kursów i materiałów, jak również zestaw 

narzędzi operacyjnych do wdrażania cyberbezpieczeństwa na poziomie 



   Cybersecurity for Micro, Small & Medium Enterprises 
https://www.cybermsme.eu/ 

 

 
 

przedsiębiorstwa. Jednakże, nawet po całkowitym zakończeniu naszej pracy, projekt 

nadal przewiduje szereg rezultatów, takich jak dostarczanie zasobów edukacyjnych 

potencjalnym użytkownikom nawet poza ramami czasowymi finansowania, w celu 

wzmocnienia zdolności do zrozumienia i działania w przypadku zagrożenia 

cyberbezpieczeństwa, jak również zdolności operacyjnej do wdrożenia umiejętności w 

zakresie cyberbezpieczeństwa w środowisku praktycznym. 
 

2. WPROWADZENIE DO REZULTATÓW PROJEKTU 
 
 Jednym z początkowych rezultatów merytorycznych projektu było stworzenie 

mapy zagrożeń cybernetycznych dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP, przy czym projekt miał 

na celu osiągnięcie dwóch konkretnych celów z dwóch różnych perspektyw. Po pierwsze, 

jego celem było dotarcie do MŚP, które nie mogą sobie pozwolić na samodzielne 

świadczenie usług bezpieczeństwa ICT, ale które chcą znaleźć odpowiednie narzędzia 

do ochrony swoich informacji cyfrowych. Po drugie, projekt miał na celu zbudowanie 

zasobów ICT i technologii cyfrowych, które osiągnęły wysoki poziom zaawansowania i 

ekspertyzy w nauczaniu zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem. Aby osiągnąć 

te dwa cele, partnerzy przeprowadzili kompleksową ocenę grupy docelowej oraz 

dynamiki cyberbezpieczeństwa w całości i bezpieczeństwa cyfrowego w krajach 

zaangażowanych w projekt, koncentrując się na identyfikacji wspólnych cech i 

najlepszych praktyk w zakresie wdrażania technologii cyberbezpieczeństwa, a także luk 

istniejących w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości związanych z wiedzą na temat 

cyberbezpieczeństwa i ICT. 

 Wyniki tych kompleksowych ocen wykazały, że opóźnienie w zakresie 

cyberbezpieczeństwa, którego doświadcza zdecydowana większość unijnych MŚP, jest 

przede wszystkim kwestią zrozumienia kulturowego, a MŚP nie przestrzegają podstaw 

bezpieczeństwa cybernetycznego. Zgodnie z uzyskanymi danymi rozkład zagrożeń 

cybernetycznych dzieli się na następujące kategorie:  

● W sektorze prywatnym najpopularniejsze cyberzagrożenia to phishing, złośliwe 

oprogramowanie, wyciek informacji i kradzież danych;  
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● Na poziomie wielu branż, ataki na technologie webowe, phishing i złośliwe 

oprogramowanie są największymi zagrożeniami;  

● Administracja publiczna najczęściej spotyka się z atakami opartymi na złośliwym 

oprogramowaniu, phishingu i atakami internetowymi; 

● W finansach i bankowości największe cyberzagrożenia stanowią ataki na strony 

internetowe aplikacji, nadużywanie informacji wewnętrznych i danych, złośliwe 

oprogramowanie i kradzież danych;  

● Sektor medyczny musi radzić sobie ze złośliwym oprogramowaniem, nadużyciami 

związanymi z informacjami poufnymi i danymi oraz atakami na aplikacje 

internetowe; 

● Na poziomie edukacji największe cyberzagrożenia reprezentuje złośliwe 

oprogramowanie, ransomware i ataki internetowe; 

● W sektorze informacji i komunikacji oraz w usługach profesjonalnych i cyfrowych 

głównymi zagrożeniami cybernetycznymi są ataki na aplikacje internetowe, 

wykorzystywanie informacji poufnych i danych oraz złośliwe oprogramowanie; 

● W sektorze sztuki i rozrywki największe zagrożenia stanowią ataki na aplikacje 

internetowe, złośliwe oprogramowanie i phishing; 

● Wreszcie sektor produkcyjny musi radzić sobie ze złośliwym oprogramowaniem, 

atakami na aplikacje internetowe oraz nadużyciami związanymi z wykorzystaniem 

informacji poufnych i danych..  

 

 Przechodząc do poziomu wiedzy na temat cyberataków, wyniki pokazują co 

następuje: 

● Jeśli chodzi o złośliwe oprogramowanie, phishing, ataki internetowe, ataki na 

technologie internetowe i spam, poziom świadomości jest bardzo niski; 

●  W przypadku odmowy usługi, kradzieży tożsamości, naruszenia danych, 

zagrożeń wewnętrznych i botnetów poziom świadomości jest niski; 

● W przypadku fizycznych modyfikacji, uszkodzeń, kradzieży, strat, 

oprogramowania ransomware, cyberszpiegostwa i crypto-jackingu poziom 

świadomości jest średni.  
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 Ponadto, każdy z partnerów przeprowadził kompleksową analizę potrzeb w 

zakresie cyberprzestrzeni na szczeblu europejskim i w swoich krajach, a wyniki pokazały, 

co następuje:  

 

● W Europie, wyniki projektu sugerują, że temat cybergotowości wydaje się 

szczególnie pilny dla mikro i małych średnich przedsiębiorstw z siedzibą w 

regionach południowych/bałkańskich i działających w sektorach nie będących 

zdominowanymi przez technologie informatyczne. Partnerzy projektu Cyber-

MSME sugerują więc, aby decydenci skupili się na uczynieniu inwestycji w 

cyberbezpieczeństwo przystępnymi dla unijnych MŚP, podejmując działania 

mające na celu zmniejszenie złożoności bezpieczeństwa, tak aby pasowało ono 

do procesów pracy bez większych zakłóceń, jak również przewidując środki 

sprzyjające udziałowi kobiet i grup mniejszościowych w STEM. 

●  W Polsce wśród firm można zaobserwować brak świadomości i gotowości 

na zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem - tylko 8% firm jest 

wystarczająco przygotowanych, co stanowi niepokojąco mały odsetek. Partner z 

Polski zidentyfikował kilka aspektów, które można poprawić na poziomie MŚP, tj. 

oferowanie większej ilości szkoleń dla pracowników i kontaktów biznesowych, 

wprowadzenie lepszego pomiaru kwestii finansowych związanych z 

cyberzagrożeniami, dzielenie się informacjami o cyberzagrożeniach wśród firm, 

zwrócenie uwagi na zabezpieczenie urządzeń elektronicznych innych niż 

komputery oraz włączenie małych, mikro i średnich przedsiębiorstw w działania 

wchodzące w zakres Strategii Bezpieczeństwa Cybernetycznego 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

● W Rumunii zauważono duże zapotrzebowanie na zdobycie wiedzy z zakresu 

cyberbezpieczeństwa, ponieważ kraj ten stoi obecnie w obliczu zagrożeń dla 

swojej strategicznej infrastruktury, pochodzących z cyberprzestrzeni i 

spowodowanych rosnącą współzależnością między cyberinfrastrukturą a 

infrastrukturą należącą do sektorów bankowości, transportu, energii i obrony 
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narodowej. W wynikach badań stwierdzono, że Rumunia musi zaktualizować ramy 

regulacyjne, przyjąć metody oceny bezpieczeństwa i poprawić ramy prawne 

dotyczące szkoleń zawodowych, programów badawczych i rozwojowych oraz 

startupów.  

●  W Hiszpanii cyberataki powodują znaczne szkody, niektóre z nich z 

nieodwracalnymi skutkami, co wskazuje na stały wzrost cyberprzestępczości. 

Kilka zaleceń opartych na sytuacji cyberbezpieczeństwa w Hiszpanii jest 

następujących: nie zaniedbywanie cyberbezpieczeństwa podczas telepracy, 

zwracanie uwagi na dane przechowywane w chmurze, zapewnienie aktywnego 

oprogramowania i rozwiązań bezpieczeństwa, zwracanie uwagi na e-maile oraz 

doskonalenie szkoleń dla wszystkich pracowników.  

● We Włoszech ustalenia wskazują, że mikro i małe przedsiębiorstwa (odtąd MMŚP) 

są w większości nieświadome cyberbezpieczeństwa i wpływu zagrożeń 

cybernetycznych na ich firmy. Zgodnie z ich ustaleniami, należy wziąć pod uwagę 

dwa aspekty, tj. automatyzację różnych procesów informatycznych oraz szkolenie 

personelu zdolnego do zarządzania i zagwarantowania stałej ochrony 

organizacyjnych systemów cyfrowych.  

 

Jak wspomniano wcześniej, mapowanie zagrożeń cybernetycznych dla mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw w UE było jednym z intelektualnych wyników projektu, 

który w dużym stopniu wpłynął na treść IO3, co oznacza opracowanie pakietu narzędzi 

Cyber-MSME w pięciu językach. Mapowanie cyberzagrożeń przełożyło się na jasny 

przegląd rodzaju odbiorców reprezentowanych przez mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa, jak również braków w umiejętnościach, które powinny zostać 

uzupełnione w celu zwiększenia świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wyniki 

te stanowiły podstawę do opracowania innowacyjnych narzędzi i szkoleń opracowanych 

w kolejnym etapie projektu, skoncentrowanym na zwiększeniu umiejętności cyfrowych 

wśród uznanych podmiotów gospodarczych.  
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3. GŁÓWNE WNIOSKI 

 
 Praca partnerów w ramach tego projektu zaowocowała szeregiem wniosków, które 

należy wziąć pod uwagę myśląc o przygotowaniu osób i organizacji do radzenia sobie z 

wyzwaniami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Poniżej omówimy niektóre z nich, 

zgodnie z wynikami uzyskanymi w ramach projektu.  

 

1. Bezpieczeństwo cybernetyczne, cybergotowość i cyberodporność stanowią bez 

wątpienia jeden z głównych priorytetów dla przedsiębiorstw UE i sektora 

prywatnego w ogóle, a organizacje stają się coraz bardziej świadome znaczenia 

inwestowania w narzędzia i strategie mające na celu zwiększenie odporności i 

zdolności reagowania na możliwe zagrożenia cybernetyczne. Jednakże, nawet w 

przypadku zainteresowania tą dziedziną i pomimo licznych inicjatyw wdrażanych 

na poziomie UE w celu zwiększenia świadomości na ten temat, zdecydowana 

większość MŚP nadal doświadcza problemów w reagowaniu na zagrożenia 

cybernetyczne, co według naszych badań jest przede wszystkim kwestią kultury i 

zrozumienia kulturowego. Mówiąc inaczej, kultura biznesowa na poziomie MŚP 

często zaniedbuje bezpieczeństwo cybernetyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o 

czynnik ludzki cyberbezpieczeństwa i związane z nim zachowania jednostek, co 

wymaga lepszego zrozumienia tych aspektów.  

2. Poziom przygotowań związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym jest 

ogromnie różny w przypadku dużych firm w porównaniu z mikro, małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami, przy czym badania sugerują, że bezpieczeństwo 

cybernetyczne jest uznawane za priorytet głównie przez duże korporacje lub 

sektor IT, które wydają się częściej posiadać formalnie zdefiniowaną politykę 

bezpieczeństwa cybernetycznego. Tak więc, nawet jeśli duże firmy są bardziej 

narażone na działania cyberprzestępców, mają zasoby, aby reagować na 

zagrożenia, w porównaniu do MŚP, którym brakuje zarówno zasobów, jak i 

specjalistów. Problem ten jest silnie związany z brakiem odpowiednio 
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przeszkolonych osób na poziomie MSME, przy czym małe firmy mają trudności z 

zatrzymaniem talentów informatycznych, osób znających się na informatyce lub 

po prostu pracowników, którzy mają odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby 

zrozumieć cyberbezpieczeństwo oraz zagrożenia i ryzyko z nim związane. Wyniki 

badań pokazują, że szanse mikro i małych przedsiębiorstw na zgromadzenie i 

zatrzymanie talentów IT są zagrożone nie tylko przez ogólny niedobór rzetelnych 

profili, ale także przez fakt, że zdecydowana większość takich specjalistów jest 

przechwytywana przez duże organizacje. Jest to więc zarówno problem związany 

z czynnikami ekonomicznymi, jak i z nieumiejętnością odpowiedniego 

przeszkolenia pracowników, aby byli świadomi zagrożeń związanych z 

cyberbezpieczeństwem.  

3. Istnieją ogromne rozbieżności między krajami pod względem gotowości w 

zakresie cyberbezpieczeństwa, które są szczególnie widoczne między terytoriami 

północnymi, które są bardziej skłonne do przyjmowania paradygmatów cyfrowych 

i reagowania na kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, a terytoriami 

śródziemnomorskimi/bałkańskimi, które są nieco wolniejsze w przyjmowaniu 

możliwości innowacji informatycznych. Ponadto, zgodnie z badaniem 

przeprowadzonym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w 2018 r., 

podczas gdy Estonia i Francja reprezentują doskonałość w zakresie 

bezpieczeństwa cybernetycznego w Europie i na świecie, kraje takie jak Słowenia 

lub Słowacja nadal wykazują ogólny brak przygotowania w tym zakresie, 

stanowiąc słaby punkt w ramach europejskiej panoramy bezpieczeństwa 

cybernetycznego. W tym kontekście konieczne są silniejsze ekosystemy, w 

których MŚP są połączone i osadzone w regionalnych lub sektorowych strukturach 

wsparcia, a także zorganizowany proces rozwoju umiejętności, począwszy od fazy 

koncepcyjnej, a skończywszy na planach.  

4. W związku z poprzednim aspektem, na poziomie europejskim istnieją również 

ogromne różnice w zakresie ogólnych umiejętności cyfrowych, co podkreśla 

ogromną rolę kształcenia i szkolenia zawodowego jako czynnika zmian wśród 

osób i organizacji. Wymaga to poprawy na poziomie ram prawnych dotyczących 
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szkoleń zawodowych, programów badawczych i rozwojowych, z większym 

naciskiem na skuteczne szkolenie ludzi i przygotowanie ich do reagowania na 

kwestie związane z bezpieczeństwem cybernetycznym.  

5. Pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest zmiana postrzegania, jeśli chodzi o 

gotowość w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Nie chodzi tu tylko o 

skomplikowane systemy informatyczne, ale raczej o drobne działania, które razem 

wzięte mogą mieć znaczenie w przypadku zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Na 

przykład, można wdrożyć kilka praktyk wśród pracowników, tj. częsta zmiana 

haseł, dwuetapowa weryfikacja dla firmowych e-maili, posiadanie aktualnych kopii 

zapasowych, zwracanie uwagi na wszystkie kanały komunikacji, które mogą 

stanowić główny punkt wejścia dla ransomware, i wreszcie edukowanie 

społeczeństwa, jak rozpoznawać złośliwe ataki, zanim spowodują nieodwracalne 

szkody.  

4. PRAKTYCZNY WNIOSEK DO DIALOGU DOTYCZĄCEGO PODEJŚCIA 

DECYDENTÓW 

Istnieje wiele działań, na których powinni skupić się decydenci, aby sprostać 

wyzwaniom i wykorzystać możliwości, które rozpoznaliśmy i zidentyfikowaliśmy podczas 

realizacji projektu, a które mogą zwiększyć odporność i ogólną konkurencyjność MMŚP, 

które nie są jeszcze przygotowane do cybergotowości. Wymienimy tutaj kilka z nich, jako 

punkt odniesienia.  

 

● Cyberbezpieczeństwo jest obecnie ważnym zagadnieniem, jak wspomniano 

powyżej, a sam proces osiągania cybergotowości powinien odbywać się na 

poziomie wszystkich MŚP, które nie są jeszcze gotowe do reagowania na 

wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem, co oznacza, że poziom 

cyberodporności powinien wzrosnąć we wszystkich istotnych sektorach, zarówno 

publicznych, jak i prywatnych. W ten sposób należy przekuć reaktywność w 

świadomość, z lepszym zrozumieniem najbardziej powszechnych, 
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niebezpiecznych i destrukcyjnych ataków cybernetycznych pochodzących z 

cyberprzestrzeni. Następnie świadomość powinna pójść o krok do przodu, do 

wzmocnienia odporności cybernetycznej, co wiąże się z lepszym wykorzystaniem 

najlepszych praktyk opracowanych wewnętrznie, jak również studiów przypadku i 

zasobów z zewnątrz. Następnie odporność powinna przekształcić się w zdolność 

do reagowania, co wymaga lepszych rozwiązań cybernetycznych, które stoją na 

straży bezpieczeństwa i prywatności organizacji i osób, a także lepszych szkoleń 

i programów edukacyjnych dostosowanych do specyficznych potrzeb MŚP.  

● Przedsiębiorstwa zabezpieczone w cyberprzestrzeni mają znacznie większy 

potencjał gospodarczy i biznesowy ze względu na wiele aspektów: zapobiegają 

one zarówno oszustwom finansowym, jak i wrażliwej utracie danych, co 

dodatkowo zwiększa zaufanie i lojalność ich klientów, prowadząc zarówno do 

zaufania do marki, jak i oszczędności kosztów i wartości na poziomie 

przedsiębiorstwa.  

● Istnieje kilka kluczowych podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem 

cybernetycznym w UE, których głównym celem jest promowanie unijnego 

ekosystemu poświęconego wspieraniu badań i świadomości w dziedzinie 

bezpieczeństwa cybernetycznego. Na przykład jednym z głównych 

zainteresowanych podmiotów jest Europejska Organizacja Bezpieczeństwa 

Cybernetycznego, będąca partnerem zarówno Komisji Europejskiej, jak i ENISA, 

która wspiera organy i agencje UE w opracowywaniu nowych polityk i zaleceń, 

które znajdują zastosowanie na szczeblu krajowym. Kolejnym kluczowym 

podmiotem jest Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego, 

której powierzono ważną odpowiedzialność za wspieranie ogólnounijnej kultury 

bezpieczeństwa informatycznego, biegłości cyfrowej, odporności na zagrożenia 

cybernetyczne i cybergotowości. Identyfikacja tych interesariuszy i kluczowych 

graczy jest ważnym krokiem, który należy wykonać na poziomie każdego MŚP, 

aby upewnić się, że mają one właściwe i odpowiednie wsparcie w 

przedsięwzięciach związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym.  
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● System szkoleń i edukacji ma do odegrania ogromną rolę w zapewnieniu MŚP 

dostępu do edukacji cyfrowej, co dodatkowo przygotuje je do wyzwań związanych 

z bezpieczeństwem cybernetycznym. W związku z tym odpowiednie 

doświadczenia i zasoby edukacyjne powinny umożliwić MŚP wyposażenie się w 

mentalność związaną z cyberodpornością, w odpowiednie narzędzia i zasoby, aby 

rozpoznać cyberataki i albo im zapobiec, albo być w stanie na nie zareagować. 

Podsumowując, edukacja w dziedzinie cyberbezpieczeństwa musi być 

priorytetem, ponieważ wyszkolona siła robocza jest niezbędna do osiągnięcia 

ogólnych celów w zakresie cyberbezpieczeństwa.  

 

5. UWAGI KOŃCOWE  

 

W związku z tym, że projekt dobiega końca, opracowaliśmy dwa różne dokumenty, 

aby promować skalowalność projektu, możliwość przeniesienia i powielenia jego 

wyników w innych dziedzinach praktyki, a także przegląd spostrzeżeń partnerów w 

dziedzinie cyberbezpieczeństwa i ich zaleceń, którymi chcieliby się podzielić z 

decydentami i wszystkimi, którzy chcą korzystać z zestawów narzędzi i kursów. 

Niniejszy dokument jest jedną częścią tych rezultatów, a drugi dokument jest 

reprezentowany przez Wytyczne, gdzie rozważamy wszystkie te kluczowe zalecenia, 

wnioski, lekcje wyciągnięte z realizacji projektu, jak w pełni wdrożyć materiały 

edukacyjne.   
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