
Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej

Co to jest KSZBI? 

Projekt Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej (KSZBI) jest rozszerzeniem
funkcjonującego już w Głównym Urzędzie Statystycznym Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

Projekt obejmował wszystkie jednostki służb statystyki publicznej, tj.: Główny Urząd 
Statystyczny, szesnaście urzędów statystycznych wraz z oddziałami, jednostki obsługi 
statystyki publicznej (CBS – Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca, 
CIS – Centrum Informatyki Statystycznej, ZWS – Zakład Wydawnictw Statystycznych), 
rozproszonych w 68 lokalizacjach na terenie całej Polski.

Cel Projektu

Zwiększenie poziomu dostępności i efektywności bezpiecznych usług świadczonych 
przez statystykę publiczną w postaci elektronicznej na rzecz obywateli i podmiotów 
gospodarki narodowej oraz administracji publicznej.

Cel Projektu został osiągnięty poprzez:
 

działania organizacyjne 
zarządzania
bezpieczeństwem 
związane
z monitorowaniem 
bezpieczeństwa
infrastruktury
teleinformatycznej służb 
statystyki publicznej

zastosowanie 
uzupełniających 
rozwiązań technicznych, 
w szczególności
wdrożenie systemów 
agregujących dane
o zdarzeniach,
podatnościach
i ryzykach

przeglądy i audyt 
bezpieczeństwa, 
opracowanie,
weryfikację oraz 
aktualizację
dokumentów Systemu 
Zarządzania
Bezpieczeństwem 
Informacji (SZBI)



W ramach projektu KSZBI podjęto działania edukacyjno-informacyjne w obszarze 
zwiększenia kompetencji kadry zajmującej się systemami teleinformatycznymi
statystyki publicznej, kadry zajmującej się bezpieczeństwem teleinformatycznym
w zakresie wdrażanych systemów i rozwiązań, procedur, wytycznych związanych
z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, jak również szkolenia wszystkich 
pracowników statystyki publicznej, których celem było zwiększenie świadomości 
odnośnie zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz zapoznanie z regulacjami 
dotyczącymi KSZBI. 

W ramach projektu podjęto działania edukacyjno-informacyjne dedykowane
zewnętrznym odbiorcom w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa 
informacji, mające na celu zwiększenie zaufania do statystyki publicznej 
i podkreślenie, że statystyka publiczna szczególnie dba o bezpieczeństwo danych 
pozyskiwanych od obywateli, przedsiębiorców czy administracji publicznej.

Najważniejsze punkty KSZBI 

Zadania Projektu KSZBI obejmowały opracowanie i wdrożenie innowacyjnych
rozwiązań związanych z wdrożeniem systemów teleinformatycznych mających na celu:
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• 

• 
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• 
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Kogo dotyczy KSZBI?

• 
•
•
•

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2019 r. – 29 czerwca 2022 r.
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wsparcie zarządzania incydentami bezpieczeństwa,
zapewnienie kontrolowanej analizy zagrożeń, ochrony przed malware i ochrony
aplikacji webowych,
analizę aktywności użytkowników w kluczowych aplikacjach internetowych,
bezpieczną detonację potencjalnie szkodliwego kodu oraz przeprowadzaniem 
kontrolowanej analizy zagrożeń w ramach obszaru odseparowanego od środowisk 
produkcyjnych,
zaawansowaną ochroną stacji roboczych oraz sieci korporacyjnej umożliwiającej 
szybsze wykrywanie ataków,
analizę w czasie rzeczywistym alarmów generowanych przez sprzęt sieciowy, 
systemy oraz aplikacje,
zbieranie oraz analizowanie danych napływających z innych systemów
monitorujących oraz wspieraniem przy tym zespołu ludzi zarządzających
incydentami bezpieczeństwa informacji w zakresie wykrywania i analizy zdarzeń,
monitorowanie infrastruktury teleinformatycznej, analizy zdarzeń, detekcji zagrożeń 
bezpieczeństwa i reagowaniem na wykryte incydenty naruszające bezpieczeństwo,
obsługę zadań wynikających z zapisów RODO realizowanych w jednostkach służb 
statystyki publicznej – System RODO.

obywateli,
przedsiębiorców (sfera biznesowa),
instytucji publicznych,
pracowników (wszystkie komórki organizacje i jssp).


