
Badanie przedsiębiorców 
na temat bezpieczeństwa 

w sieci

Działamy niezawodnie



Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na 
zlecenie home.pl w lutym 2016 r. Wzięło w nim udział 200 właścicieli, 
dyrektorów, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mikro 
(od 1 do 9 pracowników), małych (10 - 49 pracowników) i średnich firm 
(50 - 249 pracowników), działających m.in. w branżach: samochodowej, 
przetwórstwa przemysłowego, budowlanej, finansowej, transportowej, 
gastronomicznej i hotelarskiej.

ARC Rynek i Opinia jest niezależnym polskim instytutem badawczym 
realizującym badania rynku od 1992 roku.

O badaniu

2



Bezpieczeństwo w sieci
Sposoby dbania o bezpieczeństwo

W jaki sposób Pan/i firma dba o bezpieczeństwo w Internecie, 
zarówno swojej firmy, jak i klientów? Jakie rozwiązania Pan/i firma 
stosuje?

74%

47%

41%

40%

28%

23%

22%

18%

4%

3%

3%

9%

2%

antywirusy na komputerach firmowych

aktualizowanie przeglądarek i aplikacji

nie rozsyłanie poufnych danych w e-mailach

aktualizowanie systemów operacyjnych

szkolenie pracowników z bezpieczeństwa w sieci

wymaganie silnych, skomplikowanych haseł

szyfrowanie danych

certyfikaty SSL

dba o to informatyk

dba o to zewnętrzna firma

inne

nie wiem/ trudno powiedzieć

firma nie stosuje żadnych rozwiązań
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Bezpieczeństwo w sieci
Obawy

Jakich zagrożeń związanych z siecią internetową obawia się Pan/i 
najbardziej?

42%

26%

13%

8%

4%

4%

8%

13%

11%

złośliwe oprogramowania, wirusy

atak hakerów

wykradanie danych osobowych

phishing (podszywanie się pod witrynę)

zapamiętywanie haseł w przeglądarce

fałszywe oprogramowanie ochronne

inne

nie wiem/ trudno powiedzieć

niczego się nie obawiamy
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1%

3%

13%

28%

43%

6%

2%

6%

Poniżej roku

1 – 3 lata

4 – 9 lat

10 – 19 lat

20 – 29 lat

30 – 39 lat

40 – 59 lat

60 lat lub dłużej

41%

30%

16%

8%

6%

Właściciel
Osoba znająca temat/ 

współdecydująca
Kierownik

Członek zarządu

Dyrektor

Profil respondentów

55%

45%

Płeć

Staż firmy

Stanowisko
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Profil respondentów

Województwo

22%
12%
10%
10%
8%
7%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%

mazowieckie
wielkopolskie
małopolskie

śląskie
dolnośląskie

łódzkie
pomorskie

kujawsko-pomorskie
podlaskie

podkarpackie
świętokrzyskie

opolskie
warmińsko-mazurskie
zachodniopomorskie

lubelskie
lubuskie
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Profil respondentów

Branża działalności
25%

21%

15%

15%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

Pozostała działalność usługowa

Przetwórstwo przemysłowe

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

Budownictwo

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Transport i gospodarka magazynowa

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych

Edukacja

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Informacja i komunikacja

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Górnictwo i wydobywanie

Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
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Firma działa od 1997 roku i zatrudnia ponad 250 pracowników. 
Specjalizuje się w rejestracji domen internetowych, hostingu serwisów 
internetowych, systemów kont poczty elektronicznej oraz udostępnianiu 
aplikacji biznesowych w chmurze. 

Z usług home.pl korzysta 2 miliony użytkowników. Firma obsługuje  
1,2 miliona domen, ponad 150 tysięcy wirtualnych kont serwerowych, 
a także 7,5 tys. sklepów internetowych. 

Jako pierwsza firma w branży uzyskała certyfikat potwierdzający 
spełnienie wymagań normy ISO 27001:2005. Więcej o home.pl na: 
https://home.pl

O firmie home.pl
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