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Firmy z sektora farmaceutycznego bardzo odważnie korzystają 
z dobrodziejstw ery cyfryzacji, w coraz większym zakresie przetwarzając 
dane w chmurze, wdrażając rozwiązania sztucznej inteligencji, czy 
tworząc innowacyjne urządzenia medyczne. Organizacje te przetwarzają 
wrażliwe informacje dotyczące zdrowia pacjentów oraz dane stanowiące 
cenną własność intelektualną, którymi aktywnie dzielą się z partnerami 
biznesowymi.

Jednym z zaskakujących wyników przeprowadzonego przez KPMG 
badania, które objęło 200 instytucji z sektora ochrony zdrowia oraz branży 
life sciences jest fakt, iż pomimo istniejącej świadomości obecnych 
cyberzagrożeń ze strony obcych państw, grup hakerskich, haktywistów 
czy własnych pracowników, aż 57% organizacji jest zdania, że 
bezpieczeństwo przetwarzanych przez nie informacji wzrosło względem 
poprzedniego roku. Powstaje pytanie, czy jest to zasadny optymizm, 
biorąc pod uwagę, że prawie połowa uczestników badania przyznała, że 
nie zwiększyła wydatków w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Co trzecia organizacja biorąca udział w badaniu w ostatnim roku 
dokonywała fuzji i przejęć. Związana z nimi reorganizacja, integracja 
na poziomie teleinformatycznym i stosowanie wielu tymczasowych 
rozwiązań to czynniki sprzyjające cyberatakom oraz wyciekom informacji. 
Aż połowa respondentów badania wskazała, że w ramach fuzji i przejęć 
pojawiły się problemy z zapewnieniem skutecznej kontroli dostępu do 
przetwarzanych danych. Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia 
zwłaszcza wobec obowiązującego od maja 2018 ogólnego rozporządzenia 
Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych.

Kwestia prywatności i ochrony wrażliwych danych medycznych to główne 
wyzwania przy projektowaniu innowacyjnych urządzeń medycznych, 
o czym pamiętają prawie wszyscy respondenci badania. Wydaje się 
jednak, że wiele organizacji lekceważy fakt, że krytyczne podatności 
mogą pojawić się na etapie implementacji – jedynie 15% firm dba 
o świadomość programistów w zakresie cyberzagrożeń. Z tego względu 
warto wykonać przynajmniej testy bezpieczeństwa tych urządzeń przed 
oddaniem ich do eksploatacji.

Podsumowując, oddajemy w Państwa ręce raport, który może 
stać się okazją do cennych refleksji nad podejściem do zarządzania 
cyberbezpieczeństwem. Jest to trudny obszar, w którym wciąż brakuje 
wiarygodnych danych, by podejmować optymalne decyzje. Dlatego 
zachęcamy do zapoznania się z wnioskami z raportu, aby upewnić się, że 
Państwa organizacja podążając wyznaczoną ścieżką, bierze pod uwagę 
problemy, które spędzają sen z powiek osobom odpowiedzialnym za 
cyberbezpieczeństwo w branży.

Michał Kurek 
Partner,  
Szef zespołu ds. 
cyberbezpieczeństwa 
w KPMG w Polsce
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 Wielu ludzi 
uważa, 

że kluczem do 
innowacji w sektorze life sciences 
jest wymiana i analiza danych. 
Choroby będzie można leczyć szybciej, 
a nawet całkowicie je wyeliminować, 
jeśli badacze będą mieli możliwość 
przeszukiwania baz danych 
zawierających recenzowane badania 
z całego świata dzięki technologii 
cognitive computing. Badania kliniczne 
mogą być realizowane sprawniej i taniej, 
jeśli ich wyniki są przekazywane za 
pośrednictwem rozwiązań chmurowych. 
Firmy farmaceutyczne mogą się 
specjalizować i zyskiwać przewagę 
konkurencyjną, dokonując strategicznych 
fuzji z docelowymi partnerami. Stan 
zdrowia pacjentów poprawia się 
dzięki innowacyjnym urządzeniom 
medycznym, za pomocą których 
lekarz może sprawdzać przyjmowanie 
zapisanych leków oraz oznaki stanu 
zdrowia pacjenta. 

Tego typu innowacje cyfrowe decydują 
o przyszłości branży life sciences. 
Organizacje muszą jednak pamiętać, 
że choć technologie te oferują 
imponujące możliwości, wiążą się także 
z poważnymi zagrożeniami z punktu 
widzenia cyberbezpieczeństwa i ochrony 
prywatności. 

Badacze z sektora 
biofarmaceutycznego w USA 
i Szwajcarii chcą wspólnie 
pracować nad nowym lekiem 
na raka, ale obawiają się, że ich 
własność intelektualna może być 
narażona na kradzież podczas 
transmisji danych. 

Globalna firma farmaceutyczna 
rozważa przeprowadzenie badania 
klinicznego nad nowym lekiem 
zwalczającym wirusa HIV w kraju 
o wschodzącej gospodarce, 
ale powstrzymują ją słabości 
w bezpieczeństwie infrastruktury 
potencjalnych partnerów. 

Fuzja dwóch globalnych firm 
z sektora life sciences zostaje 
wstrzymana, gdy jedna z firm 
odkrywa, że w ostatnim czasie doszło 
do naruszeń w zakresie przepisów 
ustawy HIPAA (ustawa o przenośności 
i ochronie danych z ubezpieczeń 
zdrowotnych). 

Producent urządzeń medycznych 
ma trudności z wprowadzeniem 
na rynek nowego urządzenia 
do ciągłego pomiaru glukozy ze 
względu na ostatnie doniesienia 
medialne dotyczące możliwości 
zakłócania pracy urządzeń. 



„Wartość zasobów cyfrowych w sektorze life sciences rośnie w zawrotnym tempie, 
podobnie jak ryzyko i koszty nieprzestrzegania przepisów prawa, narażenia na szwank 
reputacji firmy i związanych z tym naruszeń cyberbezpieczeństwa i prywatności” – mówi 
Liam Walsh, Principal, Healthcare & Life Sciences Line of Business Leader, KPMG 
Advisory. „Wyzwanie polega na tym, aby opracować prawidłową ocenę rzeczywistego 
profilu ryzyka danej organizacji, a następnie świadomie sprawdzić jej rzeczywistą tolerancję 
na ryzyko w kontekście dotychczasowych inwestycji w cyberbezpieczeństwo. Sądzę, że 
wiele firm zda sobie sprawę, że inwestuje zbyt mało”.

Z pewnością istnieją strategie, procesy i technologie umożliwiające złagodzenie 
skutków cyberataku, kiedy już do niego dojdzie. Z badania firm Forbes Insights i KPMG 
wynika, iż organizacje uważają, że dokonują niezbędnych inwestycji w programy 
cyberbezpieczeństwa. Aby jednak zapewnić prawdziwie skuteczną obronę, 
cyberbezpieczeństwo musi stać się integralnym elementem działalności innowacyjnej. 
Efektywne programy cyberbezpieczeństwa koncentrują się nie tylko na zapewnianiu 
zgodności z prawem i zarządzaniu zagrożeniami, ale także na wartości biznesowej, jaką 
cyberbezpieczeństwo może wnieść w nowe koncepcje, modele i możliwości, które 
stanowią o postępie w dziedzinie life sciences.

W niniejszym raporcie przedstawiamy najważniejsze wnioski płynące z badania na temat 
cyberbezpieczeństwa zrealizowanego w 2017 roku przez KPMG i Forbes Insights wśród 
100 wysokich rangą dyrektorów firm z sektora life sciences. (Badaniem objęto także 100 
dyrektorów firm z sektora ochrony zdrowia). Wyniki badania wskazują, że firmy nadają 
cyberbezpieczeństwu rangę imperatywu strategicznego, ale robią to w tempie, które 
nie nadąża za dążeniem do wprowadzania technologii cyfrowych w celu stymulowania 
innowacji. Aby zobrazować sytuację, przyglądamy się obecnej i pożądanej sytuacji 
w zakresie cyberbezpieczeństwa w sektorze life sciences w kontekście dzielenia się 
danymi, fuzji i przejęć oraz wdrażania urządzeń medycznych. Na zakończenie raportu 
przedstawiamy rekomendacje, wskazując, w których obszarach firmy powinny 
koncentrować swoje wysiłki.

43%
                     
respondentów 
badania KPMG nie 
zwiększyło budżetu na 
cyberbezpieczeństwo 
mimo wiedzy 
o naruszeniach 
bezpieczeństwa 
szeroko nagłaśnianych 
w ostatnim czasie.
Badanie 2017 KPMG/Forbes Insights Cyber-Security Survey

„Wartość zasobów 
cyfrowych w sektorze 
life sciences rośnie 
w zawrotnym tempie, 
podobnie jak ryzyko 

i koszty nieprzestrzegania przepisów 
prawa, naruszenia na szwank reputacji 
firmy i związanych z tym naruszeń 
cyberbezpieczeństwa i prywatności”.

—  Liam Walsh, Principal, Healthcare & Life 
Sciences Line of Business Leader, 
KPMG Advisory
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Firmy z sektora life sciences mają wiele strategicznych 
imperatywów, które można realizować dzięki 
nieograniczonemu wykorzystaniu big data. Chodzi 
tu na przykład o obniżanie cen leków, uzasadnianie 
efektów badań, przekazywanie osobom z grup ryzyka 
materiałów edukacyjnych na temat nowych leków 
i zarządzania własnym zdrowiem, przechodzenie 
od leczenia do przewidywania, profilaktyki 
i rzeczywistego wyleczenia.

Aby dokonywać postępów w tego typu przełomowych 
przedsięwzięciach, niezbędna jest nie tylko analiza danych, 
ale także ich wymiana – z innymi krajami i z konkurencją, za 
pośrednictwem rozwiązań chmurowych, niekiedy w czasie 
rzeczywistym. Organizacje są już obecnie zaangażowane 
w działalność w takim otwartym środowisku.

Niektóre firmy wykazują jednak zbyt daleko idącą beztroskę, 
jeśli chodzi o realne zagrożenia dla własności intelektualnej 
oraz kradzież danych dotyczących pacjentów. Mimo głośnych 
w ostatnim czasie przypadków uzyskania nieautoryzowanego 
dostępu do danych, 57% badanych firm z sektora life sciences 
uważa, że obecnie zapewnia większe bezpieczeństwo danych 
niż w przeszłości. Istnieje pewna rozbieżność opinii co do tego, 
czy stosowanie technologii chmury wzmacnia czy osłabia profil 
bezpieczeństwa organizacji. Organizacje udostępniają wrażliwe 
informacje w znacznie szerszym kręgu partnerów i dostawców 
niż w przeszłości. Z kolei większość firm z sektora life sciences 
nie jest gotowa, aby sprostać wyższym wymogom w zakresie 
ochrony prywatności, nakładanym przez nowe rozporządzenie 
o ochronie danych (RODO) przyjęte przez Unię Europejską.

1. Wymiana i analiza danych

Organizacje udostępniają 
wrażliwe i poufne 
informacje następującym 
podmiotom:

partnerzy w badaniach klinicznych 
(np. uczelnie) 77%

producenci kontraktowi 51%

podmioty działające w sferze 
marketingu i handlu detalicznego 45%

sprzedawcy współpracujący na 
podstawie umowy 30%

agencje pośrednictwa pracy/
podwykonawcy 24%

 podmioty oferujące outsourcing 
procesów biznesowych  10%

Opinie na temat profilu 
bezpieczeństwa danych 
w świetle niedawnych 
ataków

Wpływ korzystania 
z rozwiązań chmurowych

bardziej bezpieczny 57%

mniej więcej taki sam 31%

mniej bezpieczny 12%

poprawiła nasz profil 
bezpieczeństwa 76%

zwiększyła ryzyko 40%
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słabsze niż w USA

silniejsze niż w USA

nie mamy oddziałów 
zagranicznych

„Kiedy prezesi firm słyszą, że 
cyberbezpieczeństwo będzie wymagało 
znacznie wyższych nakładów, coraz 
częstszą reakcją jest złożenie broni 
i zaakceptowanie większego ryzyka. Nie 

jest to właściwa odpowiedź. Trzeba się zgodzić, że 
najlepsze cyberzabezpieczenia kosztują. Podobnie jak 
sektor ochrony zdrowia, obszar life sciences jest dopiero 
na początku drogi do grona branż najintensywniej 
wykorzystujących nowe technologie, a tym samym 
jest jedną z  branż najbardziej podatnych na cyberataki. 
Inwestycje w tę sferę odbiją się na marżach. Branża 
jako całość musi jednak na nowo przyjrzeć się głównym 
procesom, aby generować wartość z danych przy 
jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka – i jest to zadanie 
z gatunku „na wczoraj”.”
—  Michael Ebert, Partner, KPMG Cyber Security Services

CO TERAZ: Aby uzyskać odpowiednią wartość 
z danych, należy potraktować cyberbezpieczeństwo 
jako sferę priorytetową

40

36

24

40

36

24

Zasady cyberbezpieczeństwa 
w oddziałach  
zagranicznych są:
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W ostatnich trzech latach w sektorze life sciences 
miała miejsce znacząca konsolidacja wynikająca 
z tego, że firmy chciały skupić się na konkretnych 
specjalnościach medycznych, zareagować na presję 
cenową, osiągnąć maksymalne korzyści skali i lepiej 
służyć różnym grupom pacjentów.

Fuzje i przejęcia mogą wzmocnić pozycję firmy na zatłoczonym 
i konkurencyjnym rynku, jednak rosnące prawdopodobieństwo 

cyberataku sprawia, że należy bliżej przyjrzeć się programom 
cyberbezpieczeństwa innych uczestników transakcji, aby 
zapewnić ten sam poziom zabezpieczenia dla wszystkich 
stron. Ponadto w związku z nadejściem rozporządzenia 
RODO ekspansja na rynku unijnym wiąże się z koniecznością 
znacznego udoskonalenia procesów ochrony i kontroli danych. 
Jak wskazują wyniki badania zaprezentowane poniżej, mimo 
identyfikacji poważnych cyber-ryzyk prawie 40% firm twierdzi, że 
po zakończeniu fuzji nie powstała konieczność podjęcia żadnych 
działań.

2. Konsolidacja w celu uzyskania przewagi 
konkurencyjnej

Fuzja lub przejęcie dokonane 
w ubiegłym roku

Firmy biotechnologiczne/
farmaceutyczne 40%

Producenci urządzeń 
medycznych 38%

Badanie 2017 KPMG/Forbes Insights Cyber-Security Survey

Tak 61%

Nie 37%

Badanie 2017 KPMG/Forbes Insights Cyber-Security Survey

Czy transakcja 
wymagała konsolidacji 
technologicznej?

Zidentyfikowane  
cyber-ryzyka

Niedostateczna kontrola dostępu 50%

Wzajemne niedopasowanie 
polityki w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, procedur  
i  narzędzi kontroli 

46%

Niezdolność do wykrywania 
cyberincydentów 35%

Słaby nadzór nad zaufanymi 
stronami trzecimi 31%

Niewystarczający/niespójny 
nadzór nad bezpieczeństwem 
operacji 

27%

Badanie 2017 KPMG/Forbes Insights Cyber-Security Survey
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„Podmioty z sektora life sciences od około pięciu lat 
intensywnie dokonują fuzji i przejęć, poszerzają swoją 
bazę, definiują i realizują synergie, wkraczają na rynki 
wschodzące i starają się spersonalizować produkty 
i usługi tak, aby znaleźć się jak najbliżej pacjenta. Taka 

skala fuzji i przejęć, wraz z napływem nowych technologii i możliwości 
przetwarzania danych, to szansa na bezprecedensowy postęp, ale 
również narażenie się na cyberzagrożenia i naruszenia prywatności.

Wciąż pojawiają się coraz nowsze i coraz groźniejsze cyberzagrożenia. 
Niektóre firmy konkurencyjne, a także niektóre państwa tylko czekają 
na okazję, aby niezbyt uczciwie czerpać zysk z działalności badawczo-
rozwojowej oraz własności intelektualnej innych organizacji. W firmach 
bywają też niezadowoleni pracownicy, przeniesieni na inne stanowiska 
pracy. Oznacza to, że liderzy muszą pomóc swoim organizacjom 
skupić się na tych ryzykach, zaszczepić świadomość cyberzagrożeń 
i podjąć odpowiednie działania w całej organizacji. Nie chodzi o to, aby 
sprawdzić, czy wykonano już wszystko z listy kontrolnej. Chodzi o to, 
aby sprawdzić, co zagraża firmie.”
— Alison Little, U.S. Life sciences Advisory Leader

CO TERAZ: Sprawdź swoich partnerów

Brak potrzeby  
jakichkolwiek działań 38%

Uruchomienie odrębnych 
cyberprogramów 21%

Migracja do systemu  
przejętej spółki 17%

Korzystanie z systemu spółki 
przejmującej w całej połączonej 
organizacji  

13%

Integracja złożonych systemów 10%

Działania w zakresie cyberbezpieczeństwa  
podjęte po zawarciu transakcji

Badanie 2017 KPMG/Forbes Insights Cyber-Security Survey
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3. Cyberbezpieczeństwo urządzeń medycznych
Bezprzewodowe urządzenia medyczne 
z czujnikami – czy to noszone na ciele, czy 
wszczepiane pod skórę – są powszechnie 
uważane za jedną z najważniejszych innowacji 
w opiece nad pacjentem. Umożliwiają one 
płynną współpracę z pacjentem, skuteczną 
komunikację, terminową diagnozę i wczesną 
interwencję. Należy jednak pamiętać, 
że takie urządzenia mogą potencjalnie 
być nie tylko błogosławieństwem, lecz 
i przekleństwem. W miarę upowszechniania 
się tych urządzeń cyberprzestępcy dostrzegają 
szansę na zaszkodzenie pacjentom poprzez 
manipulowanie urządzeniem, wykorzystanie 
urządzenia medycznego jako klucza 
wejściowego do sieci komputerowej szpitala, 
czy uzyskanie nieuprawnionego dostępu do 
informacji poufnych.

Producenci korzystają z szerokiej gamy środków w celu ciągłego 
testowania bezpieczeństwa urządzeń – są to np. audyty, testy 
podatności, testy penetracyjne, czy programy bug bounty.
Niepokoi jednak, że większość z nich nie szkoli na bieżąco 
autorów oprogramowania w zakresie najnowszych technik 
związanych z cyberbezpieczeństwem i ochroną prywatności. 

Producenci powinni zdecydowanie odejść od poglądu, że 
cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności są tylko dodatkiem 
do prac rozwojowych. Należy zadbać, aby elementy te były 
zintegrowane ze strukturą urządzeń już od najwcześniejszych 
etapów. Firmy mogą na przykład stosować najnowocześniejsze 
szyfrowanie, bezpieczne systemy operacyjne, struktury 
odporne na awarie, ulepszone procedury zapewniania  jakości 
w procesach wytwórczych oraz rozwiązania umożliwiające 
ochronę pamięci urządzenia przed złośliwym oprogramowaniem.
Tego typu podejście nie dotyczy oczywiście starszych urządzeń, 
które nie były pierwotnie zaprojektowane z uwzględnieniem 
tak wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Można je 
oczywiście zmodernizować, dodając elementy zapewniające 
cyberbezpieczeństwo i ochronę prywatności, co powinno się 
odbywać w zgodzie z procesami decyzyjnymi uwzględniającymi 
istniejące ryzyko, w porozumieniu z dostawcami i grupami 
pacjentów.
I wreszcie – ponieważ w interesie zarówno producentów, jak 
i dostawców leży korzystanie z zaawansowanych urządzeń 
medycznych w celu poprawy zdrowia pacjentów, niezbędna 
jest współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony 
prywatności, która zaczyna się już w fazie projektowania. 
Wprawdzie aż 60% producentów regularnie komunikuje się 
z dostawcami, jednak znaczna część tej komunikacji odbywa się 
na długo po wyprodukowaniu i sprzedaży urządzenia.

Mimo iż w mediach dużą uwagę przyciąga 
problem manipulowania urządzeniem w trakcie 
używania go przez pacjenta, cyberprzestępcy 
znacznie częściej atakują oprogramowanie 
wykorzystywane w trakcie procesu 
produkcyjnego.

prawdopodobieństwo ataku 
na oprogramowanie sterujące 
produkcją urządzeń

prawdopodobieństwo fałszowania 
etykiety urządzenia przez partnera 
w łańcuchu dostaw

prawdopodobieństwo ataku 
na oprogramowanie sterujące 
urządzeniem medycznym w trakcie 
jego pracy

52%
32%
16%

Większość producentów uwzględnia 
cyberbezpieczeństwo na etapie projektowania, 
ale nie jest jasne, jaki poziom zaawansowania 
zabezpieczeń są w stanie zapewnić zatrudniani 
przez nich programiści.

producentów stosuje zasady 
bezpieczeństwa i ochrony 
prywatności w procesie tworzenia 
produktów 

producentów prowadzi regularne 
szkolenia dla programistów w zakresie 
bezpiecznego tworzenia aplikacji 
i programowania 

92%

15%
Badanie 2017 KPMG/Forbes Insights Cyber-Security Survey
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„Poziom wyrafinowania cyberataków 
rośnie z dnia na dzień. Jedynym sposobem 
wyprzedzenia cyberprzestępców jest 
uwzględnienie identyfikacji i niwelowania 
ryzyka na możliwie jak najwcześniejszych 

etapach tworzenia urządzeń medycznych. Producenci nie 
mogą tego jednak robić sami. Aby zrozumieć, gdzie znajdują 
się możliwe wektory ataku i jak zadbać o bezpieczeństwo 
pacjentów, potrzebują wiedzy i współpracy ze strony swoich 
dostawców”.

CO TERAZ: Współpraca z dostawcami w zakresie 
cyberbezpieczeństwa na etapie projektowania urządzeń

David Remick, Partner, Life Sciences Leader, KPMG Cyber Security Services

Ponad połowa producentów urządzeń medycznych 
uważa, że kluczem do zabezpieczenia urządzeń są 
działania podejmowane wspólnie z dostawcami.

51%               
działania oparte 
na współpracy

36%              tylko 
producenci 
urządzeń 
medycznych

10%              tylko 
dostawcy usług 
zdrowotnych
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Procesy

4.  Stworzenie zrównoważonego programu 
budowania cyberbezpieczeństwa

Kluczowe znaczenie dla cyberbezpieczeństwa 
mają sformalizowane procesy oraz ciągła ocena 
stosowanych technologii. Organizacje powinny 
jednak pamiętać, że nie należy zaniedbywać 
czynnika ludzkiego.

Ponad 35% producentów urządzeń medycznych twierdzi, 
że lepsza technologia w zakresie cyberbezpieczeństwa to 
ich priorytet, a 24% producentów leków koncentruje się na 
optymalizacji procesów. Z kolei zwiększenie liczby personelu 
było postrzegane jako priorytet tylko przez 9% wszystkich 
respondentów z sektora life sciences. Ponadto, jak pokazują dane 
przedstawione z prawej strony, tylko 15% organizacji z sektora 
life sciences inwestuje w personel, natomiast 51% inwestuje 
w rozwiązania technologiczne, a 41% w usprawnienie polityk 
i procedur.

W przytłaczającej większości przypadków 
organizacje z sektora life sciences 
odpowiadają, że posiadają odpowiednie 
procedury zwalczania cyberataków po ich 
wystąpieniu. 61% firm ma sprawdzone 
procesy informatyki śledczej i reakcji 
na cyberataki. Niepokoi jednak, że 
większość z tych działań ma charakter 
reaktywny, w przeciwieństwie do środków 
prewencyjnych, które można byłoby wdrażać 
zanim wprowadzi się do produkcji technologie 
narażone na cyberatak.

Reaktywne 
cyberzabezpieczenia:

Inwestycje 
w cyberbezpieczeństwo 

Centrum operacji  
bezpieczeństwa (SOC) 82%

Plan zapewnienia ciągłości 
działania 82%

wewnętrzne i zewnętrzne 
procedury informatyki śledczej 61%

Badanie 2017 KPMG/Forbes Insights Cyber-Security Survey

Badanie 2017 KPMG/Forbes Insights Cyber-Security Survey

zatrudnienie większej 
liczby pracowników

reorganizacja działu IT

ćwiczenia reakcji na ataki

outsourcing 
procesów bezpieczeństwa

lepsza organizacja
i polityka bezpieczeństwa

oprogramowanie/
technologie

33%

51%

41%

15%

31%

22%
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CO TERAZ: Przejście od obrony reaktywnej do proaktywnej

„Kiedy 80 lub 90 procent firm twierdzi, że poważnie traktuje 
cyberataki, można się tylko cieszyć. Widzimy jednak, że wciąż 
rośnie zarówno liczba, jak i skala takich ataków. Musimy 
przesunąć punkt ciężkości w stronę definiowania i osiągania 
docelowego modelu operacyjnego, który zapewni nam 

przygotowanie do odparcia cyberataków i prób naruszeń prywatności danych 
i który będzie zharmonizowany z procesami decyzyjnymi mającymi wpływ na 
podejmowane ryzyko.

Będzie to skuteczniejsze niż nieustanne „gaszenie pożarów” czy walka 
z wielogłowym potworem, co obserwujemy na co dzień w większości 
organizacji. Jest to ciekawe wyzwanie. Co można zrobić, aby zmobilizować 
nasz personel, procedury i technologie dla wspierania proaktywnej, 
predyktywnej, a tym samym skuteczniejszej obrony?”

— David Remick, Partner, Life Sciences Leader, KPMG Cyber Security Services
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Technologia

Stworzenie zrównoważonego programu budowania cyberbezpieczeństwa (cd)

Ponieważ większość organizacji z sektora life sciences uważa, że głównym 
celem cyberprzestępców jest własność intelektualna, zabezpieczenie 
infrastruktury sieciowej obsługującej działalność badawczo-rozwojową 
powinno być najważniejszym priorytetem. Z drugiej strony wiele osób 
uważa, że cyberprzestępcy bardziej interesują się informacjami finansowymi 
aniżeli własnością intelektualną. W rzeczywistości ataki mające na celu 
wykradzenie własności intelektualnej mogą się nasilać, jeśli wrogie państwa 
będą doskonalić swoje metody. Ponadto potencjalne wektory ataku są 
również związane z technologiami ułatwiającymi innowacje, takimi jak na 
przykład technologia chmury czy cognitive computing. Jest więc niezwykle 
ważne, aby organizacje potraktowały te słabe miejsca priorytetowo, 
zabezpieczając się, zanim nastąpi ewentualny atak.

Hierarchia elementów infrastruktury 
technologicznej narażonych na zagrożenia:

59% badania i rozwój/własność 
intelektualna

33% komputery stacjonarne

33% urządzenia medyczne

31% czynniki korporacyjne

29% kanały sprzedaży

22% łańcuch dostaw

Badanie 2017 KPMG/Forbes Insights Cyber-Security Survey
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Prawdopodobne źródła 
cyberataków

obce państwa 53%

indywidualni hakerzy 49%

haktywiści 47%

zagrożenia wewnętrzne 44%

 „Nie wystarczy, aby 
organizacje wykrywały 
ryzyka. Musi istnieć ścisłe 
powiązanie tych działań 
ze strategią biznesową, 

aby nadać priorytet ochronie zasobów 
najbardziej narażonych na ryzyko. 
Chodzi o zapewnienie i utrzymanie 
bezpieczeństwa kluczowych zasobów 
informacyjnych, a nie o jednakowe 
traktowanie wszystkich naruszeń.
Firmy z sektora life sciences muszą 
dokonać inwentaryzacji – ocenić ryzyko dla 
każdego typu oprogramowania, urządzeń 
i powiązanych z nimi sieci, a następnie 
opracować strategię minimalizacji, izolacji 
i kontrolowania ryzyk”.
— Phil Lageschulte, Partner, Emerging Technology Risk 
Network Leader, KPMG Advisory

CO TERAZ: Ustalić hierarchię 
ważności ryzyk według ich wartości 
biznesowej

Zasoby postrzegane 
jako narażone na ataki

Badanie 2017 KPMG/Forbes Insights Cyber-Security Survey

Badanie 2017 KPMG/Forbes Insights Cyber-Security Survey

informacje 
o pracownikach 

łańcuch 
dostaw 

informacje 
o pacjentach 

narzędzia kontroli 
wewnętrznej 

badania kliniczne 

własność intelektualna 

informacje finansowe 

49%

47%

82%

79%

24%

41%

28%
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Ludzie
Organizacje z branży life sciences zdają 
sobie sprawę, że wiele naruszeń wynika 
z błędów ludzkich lub złośliwych intencji. 
Skuteczne przywództwo i szkolenia w zakresie 
zapobiegania zagrożeniom i ich wykrywania 
pomogłyby zmniejszyć to ryzyko. Mimo to 
w 25% firm z sektora life sciences nie zatrudnia 
się dedykowanej osoby odpowiedzialnej za 
bezpieczeństwo informacji (Chief Information 
Security Officer, CISO). Większość z tych 
organizacji nie prowadzi regularnych 
szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa. 
Realizowane ćwiczenia obejmują przede 
wszystkim najwyższe kierownictwo i personel 
informatyczny, a nie wszystkich pracowników.

Stworzenie zrównoważonego programu 
budowania cyberbezpieczeństwa(cd)

Gotowość na 
cyberincydenty

Częstotliwość 
szkoleń w zakresie 
cyberbezpieczeństwa

Badanie 2017 KPMG/Forbes Insights Cyber-Security Survey

Badanie 2017 KPMG/Forbes Insights Cyber-Security Survey

34%                prowadzi 
indywidualne ćwiczenia 
praktyczne dla pracowników

38%                realizuje 
programy w zakresie 
cyberbezpieczeństwa dla 
najwyższej kadry zarządczej

28%                prowadzi 
ćwiczenia dla działów 
informatycznych

co roku 

co kwartał 

co miesiąc 

co tydzień 

w miarę potrzeb 

32%

15%

11%

16%

26%
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„Jednym z powtarzających się wątków w sektorze 
life sciences jest to, że małą wagę przywiązuje się 
do zatrudniania. Nie jest to racjonalne podejście, 
ponieważ silny program cyberbezpieczeństwa 
wymaga ludzi, procesów i technologii. Brak 

równowagi między tymi elementami zwiększa ryzyko 
cyberataku i utrudnia skoordynowaną reakcję”. 

— Phil Lageschulte, Partner, Emerging Technology Risk Network Leader, KPMG Advisory

CO TERAZ: Zwiększyć zakres szkoleń dla pracowników
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Wniosek: 
Budowanie kultury organizacyjnej 
zorientowanej na cyberbezpieczeństwo
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Sektor life sciences dokonuje 
przejścia od leczenia 
objawowego do skutecznej 
poprawy zdrowia i współpracuje 
z podmiotami z innych 
organizacji i krajów, realizując 
fuzje i przejęcia, co zwiększa 
przewagę konkurencyjną. W tym 
celu niezbędne są technologie 
cyfrowe, które umożliwiają 
swobodny przepływ danych. 
Kiedy jednak organizacje robią 
krok w przód, tuż obok podążają 
cyberprzestępcy, stosując coraz 
bardziej agresywne metody 
infiltracji i kradzieży danych.

Organizacje ignorujące tę rzeczywistość narażają swoją 
reputację, finanse, a nawet stabilność biznesową na ogromne 
ryzyko. Uważamy, że musi nastąpić zmiana nastawienia, 
aby cyberbezpieczeństwo zaczęło być postrzegane jako 
czynnik sprzyjający innowacjom. Bez względu na to, czy 
organizacja koncentruje się na ryzyku wewnętrznym, ryzyku 
związanym z fuzjami i przejęciami, czy też ryzyku wynikającym 
z niewystarczającej liczby pracowników, niedostatecznych 
zasobów technologicznych czy proceduralnych, kwestia 
cyberbezpieczeństwa powinna być nierozłącznie związana 
z działaniami na rzecz osiągania wzrostu.

„Wiele organizacji uważa, że może dbać o cyberbezpieczeństwo 
wyłącznie za pośrednictwem technologii” – podsumowuje Liam 
Walsh. „Jeśli jednak zamierzają one realizować aktywny program 
innowacyjny, równie ważne jest stworzenie wszechobecnej 
kultury cyberbezpieczeństwa, a to zaczyna się od ludzi.”

„Jedna czwarta organizacji z sektora life sciences nie ma nawet 
dedykowanej osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo 
informacji. Można dysponować wspaniałą technologią 
wykrywania i reagowania na zagrożenia, ale jeśli nie ma się 
odpowiednich, zmotywowanych i zaangażowanych pracowników, 
to trudno jest poprawnie skalibrować procesy biznesowe 
i skoncentrować wysiłki na właściwych ryzykach i zasobach.

Liderzy sektora life sciences wbudowują innowacje w strukturę 
swoich organizacji, czemu powinna towarzyszyć wszechobecna 
dbałość o cyberbezpieczeństwo. Tworzenie radykalnych 
innowacji bez zapewnienia cyberbezpieczeństwa to jak 
chodzenie po linie bez siatki zabezpieczającej.”
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Niniejszy raport poświęcony cyberbezpieczeństwu opiera się na dwóch odrębnych 
badaniach: jedno objęło organizacje z sektora life sciences, w tym producentów 
preparatów farmaceutycznych i biofarmaceutycznych oraz producentów sprzętu 
medycznego, natomiast drugie badanie uwzględniło płatników i dostawców z sektora 
ochrony zdrowia. Łącznie badanie objęło 200 dyrektorów, po 100 osób w każdej z tych 
dwóch grup. Wiele pytań dotyczyło obu sektorów, natomiast część koncentrowała się na 
specyfice albo life sciences, albo sektora opieki zdrowotnej. Dane zostały przeanalizowane 
przez KPMG, a za realizację badania odpowiadało Forbes Insights.

Sektor life sciences  (100 dyrektorów)

Nazwa stanowiska  (200 dyrektorów) Roczne obroty (200 dyrektorów)

płatnik    dostawcabiofarmacja     urządzenia medyczne

Chief Technology Officer

Chief Information Officer

Chief Information Security Officer

Chief Security Officer

od 5 do mniej niż 10 mld USD 

od 2 do mniej niż 5 mld USD 

od 500 mln do mniej niż 2 mld USD 

ponad 10 mld USD 

Sektor ochrony zdrowia  (100 dyrektorów)

Metodologia badania

50

30

13

4030

17

29

22

20

50 50 50

50

30

13

4030

17

29

22

20

50 5050
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Oferta KPMG – Jak możemy pomóc?
Usługi KPMG w zakresie cyberbezpieczeństwa 
pomagają organizacjom przekształcić 
poszczególne mechanizmy związane 
z bezpieczeństwem, prywatnością i ciągłością 
działania w platformy stymulujące działalność 
biznesową i innowacyjność. Postrzegamy 
bezpieczeństwo jako proces, a nie rozwiązanie. 
W tym sensie zabezpieczenie sieci 
informatycznych i wrażliwych danych przed 
cyberatakiem powinno umożliwić organizacjom 
przejęcie kontroli nad niepewnością oraz 
przekształcenie ryzyka w przewagę. Nasi 
klienci mogą w szczególności podnieść poziom 
cyberbezpieczeństwa w swojej organizacji 
i wykorzystać ten czynnik do przekształcenia 
swojego przedsiębiorstwa.

Nasze zespoły posiadają duże doświadczenie w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, począwszy od przygotowania organizacji 
do odparcia cyberataku po wsparcie w odpowiedzi na 
cyberinydent. Pracowaliśmy dla największych na świecie 
podmiotów z sektora life sciences, ochrony zdrowia 
i innych branż. Oferujemy całą gamę usług, od strategii, 
poprzez całościowe transformacje systemów zarządzania 
bezpieczeństwem, aż po usługi związane identyfikacją 
podatności, analizą zagrożeń i reakcją na cyberataki. 

Eksperci KPMG w zakresie reagowania na cyberataki 
mają doświadczenie zawodowe z różnymi formami 
cyberprzestępczości, w tym takimi jak: zagrożenia wewnętrzne, 
wycieki danych, haktywizm i zaawansowane cyberataki z rodziny 
APT (Advanced Persistent Threat). Na tej podstawie firma KPMG 
opracowała autorską metodykę zarządzania cyberincydentami, 
doskonaloną w toku rzeczywistych doświadczeń. W ramach 
tej metodyki koncentrujemy się na praktycznych wnioskach, 
zasadach dowodowych i intensywnych ciągłych testach 
bezpieczeństwa.
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Więcej o naszym dziale Healthcare & Life sciences i oferowanych usługach można dowiedzieć się 
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