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Szanowni Państwo! 

Oddajemy w Państwa ręce najnowszy raport „Agile 
cybersecurity, czyli bezpieczeństwo w dobie chmury 
i powszechności pracy zdalnej”, stanowiący merytoryczne 
uzupełnienie agendy konferencji „Advanced Threat 
Summit”. To efekt dobrej pracy redakcyjnej – zebraliśmy 
w nim różne wypowiedzi i opinie środowiska menedżerów 
cybersecurity w Polsce odnoszące się do tego, co stało się 

obecnym roku – czasu pandemii i powszechności pracy zdalnej – i jak zmieni 
to oblicze branży. 

Można powiedzieć, że cybersecurity dobrze zdało egzamin w czasie zjawisk 
i ryzyk trudnych do przewidzenia. Firmy zmieniły modele swojego operacyjnego 
działania, cyfrowa transformacja przeskoczyła w niektórych obszarach w ciągu 
tygodni dystans, którego pokonanie normalnie zajęłoby przynajmniej kilka lat. 
Cybersecurity dało radę i dotrzymało tempa, choć był to czas, gdy prymat miało 
zapewnienie ciągłości działania, a nie bezpieczeństwo. 

W raporcie dużo miejsca poświęcamy zarządzaniu ryzykiem (w nowych 
czasach), adaptowalnym systemom cyberbezpieczeństwa, zjawisku shadow 
IT, podejściu (a może filozofii?) Zero Trust, a także temu, jak stawiać czoła 
niepewności. Artykuły redakcyjnie celnie uzupełniają pożyteczne materiały 
przygotowane przez Partnerów raportu. Wszystko to tematy bardzo ważne 
AD 2020 i 2021. 

Życzę ciekawej lektury!

Przemysław Gamdzyk  
Sekretarz Rady Programowej „Advance Threat Summit 2020”  

Online Meeting Designer, Evention sp. z  o.o.

Agile cybersecurity, czyli bezpieczeństwo 
w dobie chmury i powszechności pracy zdalnej

RAPORT SPECJALNY 
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Pandemia postawiła specjalistów od cyberbezpieczeństwa przed nowymi, 
nieznanymi wcześniej wyzwaniami i zmusiła do innego niż dotychczas 
rozkładania akcentów w działaniu. Nie spowodowała jednak konieczności 
wprowadzania rewolucyjnych zmian w samym podejściu do zapewnienia 
organizacji ochrony ani całkowitej zmiany stosowanego modelu 
cyberbezpieczeństwa. Przedstawiamy wyniki sondażu przeprowadzonego 
wśród członków społeczności CSO Council.

Inaczej,  
ale z umiarem
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Panuje przekonanie, że pandemia koronawirusa 
w znaczący sposób wpłynęła na funkcjonowa-
nie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa 
w organizacjach. Mówi się m.in. o konieczno-
ści poluzowania rygorów bezpieczeństwa pod 
presją  priorytetów nastawionych na utrzymanie 
ciągłości działania, wskazuje się na pojawienie 
zupełnie nowych wyzwań i zagrożeń związa-
nych z pracą zdalną, podkreśla się konieczność 
sięgania po niestosowane wcześniej narzędzia 
i rozwiązania. Czy te obiegowe opinie znajdują 
odzwierciedlenie w ocenach osób odpowie-
dzialnych za cyberbezpieczeństwo w firmach 
i instytucjach? Jak na skutki działań w sytuacji 
spowodowanej przez Covid-19 patrzą przed-
stawiciele społeczności CSO i CISO? Przedsta-
wiamy wyniki ankiety przeprowadzonej na ten 
temat wśród członków CSO Council. 

Cyberbezpieczeństwo w organizacji w ob-
liczu konieczności działania w warunkach 
pandemii
Teza o utrzymaniu ciągłości działania kosztem 
bezpieczeństwa znajduje tylko częściowe po-
twierdzenie w odpowiedziach uczestników ba-
dania. 20% respondentów odpowiedziało, że 
w momencie wprowadzenia lockdownu cyber-
bezpieczeństwo musiało zejść na plan dalszy 
pod presją konieczności utrzymania ciągłości 
działania organizacji. 68% ankietowanych twier-
dzi natomiast, że zachowanie działania firmy 
nie odbywało się kosztem bezpieczeństwa. 
12% uważa, że trudno jednoznacznie ocenić 
sytuację, jaka była pod tym względem w mo-
mencie pojawienia się pandemii. 

Czy w momencie wprowadzenia lockdownu 
cyberbezpieczeństwo musiało zejść na plan 
dalszy pod presją konieczności utrzymania 
ciągłości działania organizacji?

20%

68%

12%

Tak

Nie

Trudno jednoznacznie ocenić

Co prawda 72% badanych przyznało, że ko-
nieczność nagłego działania w warunkach lock-
downu, w tym potrzeby dostosowania rozwiązań 
z zakresu bezpieczeństwa do warunków szero-
ko wprowadzonej pracy zdalnej, spowodowała 
konieczność dostosowania i modyfikacji rozwią-
zań w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale tylko 
w wybranych obszarach. Jedynie w 4% przy-
padków konieczne było wprowadzenie daleko 
idących zmian stosowanego modelu cyberbez-
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pieczeństwa. Zdaniem 24% szefów bezpieczeń-
stwa lockdown nie spowodował żadnych zmian 
w dotychczasowym systemie bezpieczeństwa 
w ich organizacjach. 

W jakim stopniu konieczność nagłego działa-
nia w warunkach lockdownu, w tym potrzeby 
dostosowania rozwiązań z zakresu bezpieczeń-
stwa do warunków szeroko stosowanej pracy 
zdalnej, wpłynęła na zmianę modelu cyberbez-
pieczeństwa w organizacji?

4%

72%

24%

Spowodowała konieczność daleko idących zmian 
stosowanego modelu cyberbezpieczeństwa

Wprowadziła konieczność dostosowania  
i modyfikacji rozwiązań tylko w wybranych 
obszarach

Nie spowodowała żadnych zmian  
w dotychczasowym systemie

Większość ankietowanych, 60%, nie zauwa-
żyła również znaczącego zwiększenia licz-
by incydentów po przejściu na pracę zdalną 
w porównaniu z okresem poprzedzającym, 
kiedy to dominującym sposobem świadcze-
nia obowiązków pracowniczych była praca 
stacjonarna. Znaczący wzrost incydentów 
po uruchomieniu powszechnej pracy z domu 
zgłosiło 32% uczestników badania. W 8% 
przypadków trudno to jednoznacznie ocenić. 

Czy przy pracy zdalnej zanotowano więcej in-
cydentów niż przy pracy stacjonarnej w okresie 
poprzedzającym przejście na pracę z domu? 

32%

60%

4%

4%

Tak

Nie

Nie wiem

Nie ma to zastosowania w mojej organizacji 

Wpływ skutków pandemii na przyszły 
kształt cyberbezpieczeństwa w organizacji
Czy i w jakim stopniu doświadczenia wynie-
sione z działania w warunkach lockdownu 
wpłyną na myślenie CSO i CISO o przyszłym 
kształcie cyberbezpieczeństwa w ich orga-
nizacji? W jakim stopniu wnioski z analizy 
zaistniałej sytuacji spowodują zmianę przy-
szłego modelu bezpieczeństwa w poszcze-
gólnych firmach czy instytucjach. Dla 12% 
badanych nie jest to motorem zmian. W 16% 
przypadków organizacja bezpieczeństwa 
zostanie poddana, lub już jest poddawana, 
daleko idącym zmianom. 72% uczestniczą-
cych w ankiecie będzie modyfikować, lub 
już modyfikuje pod kątem przyszłych po-
trzeb, model funkcjonowania bezpieczeń-
stwa w swojej organizacji. 

W jakim stopniu obecne doświadczenia z funk-
cjonowania w warunkach pandemii wpływają 
lub wpłyną w najbliższym czasie na myślenie 
o przyszłym kształcie modelu organizacji cy-
berbezpieczeństwa?

16%

72%

12%

Jest/zostanie poddany daleko idącej zmianie

Modyfikowane są/zmodyfikowane zostaną 
tylko jego wybrane elementy

To nie jest motorem zmian

Dla 44% biorących udział w badaniu człon-
ków CSO Council wprowadzone w efekcie 
pandemii zmiany w zakresie cyberbezpie-
czeństwa będą miały najbardziej widoczny 
i trwały charakter w obszarze bezpieczeń-
stwa i dostępności środowiska chmuro-
wego. Niewiele mniej, bo 40%, wskazań 
dotyczyło obszaru bezpieczeństwa sieci 
firmowych i endpointów. Bezpieczeństwo 
aplikacji i baz danych znalazło się na trze-
cim miejscu, z 8% wskazań. Wśród innych 
wymienianych przez respondentów skutków 
pandemii było wzmocnienie wszystkich ob-
szarów bezpieczeństwa oraz zmiana spo-
sobu myślenia osób odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo w organizacji. 
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W jakich obszarach zmiany w zakresie funk-
cjonowania systemu cyberbezpieczeństwa 
powstałe w efekcie pandemii będą miały naj-
bardziej widoczny i trwały charakter?

44%

40%

8%

8%

Bezpieczeństwo i dostępność środowiska 
chmurowego

Bezpieczeństwo sieci firmowych i endpointów

Bezpieczeństwo aplikacji i baz danych 

Inne

W jaki sposób skutki pandemii wpłynęły na 
plany wdrożeniowe organizacji w obszarze 
nowych technologii z zakresu cyberbezpie-
czeństwa. 36% nie planuje i nie rozważa pla-
nów przeprowadzenia znaczących zakupów 
oraz wdrożeń nowych systemów i narzędzi 
z zakresu cyberbezpieczeństwa. Po 12% chce 
podjąć takie działania w ciągu najbliższego 
pół roku, roku i najbliższych dwóch lat. 28% 
zastanawia się nad tym i być może podejmie 
decyzje zakupowo-wdrożeniowe w później-
szym okresie. 

Czy w związku z doświadczeniami związanymi 
z działalnością w okresie pandemii planowane 
są znaczące zakupy i wdrożenia nowych sys-
temów i narzędzi z zakresu cyberbezpieczeń-
stwa?

12%

12%

12%

28%

36%

Tak, w ciągu najbliższego pół roku 

Tak, w ciągu najbliższego roku

Tak, w ciągu najbliższych dwóch lat

Rozważamy, być może w późniejszym okresie

Nie planujemy / trudno powiedzieć

Zmiany w branży  
cyberbezpieczeństwa
Które z czynników związanych z doświad-
czeniami wyniesionymi z działania w wa-
runkach pandemii wpłyną w największym 
stopniu na zmianę sytuacji w branży cy-
berbezpieczeństwa? Ponad połowa, 52%, 
uczestników naszego badania wskazała 
na upowszechnienie koncepcji Zero Trust. 
Niewiele mniej, bo 48%, wymieniło budo-
wanie bezpiecznych systemów IT w modelu 
Secure by Design i DevSecOps. Dla 40% 
ankietowanych istotnym czynnikiem zmiany 
będzie dojrzalsza analiza ryzyka. Taki sam 
odsetek respondentów wskazał na większe 
budżety i lepsze rozumienie potrzeb bezpie-
czeństwa przez biznes. Do innych obszarów 
zmian zostały zaliczone: narzędzia wykorzy-
stujące automatyzację – 36% odpowiedzi, 
automatyzacja i porządkowanie procesów 
– 32%, rosnące kompetencje kadry specja-
listów – 24%. 

Które ze zjawisk związanych z doświadcze-
niami wyniesionymi z działania w warunkach 
pandemii zmienią branżę cyberbezpieczeństwa 
w największym stopniu? (Można było wskazać 
do 3 wybranych propozycji).

40%

48%

36%

32%

52%

24%

40%

Dojrzalsza analiza ryzyka

Budowanie bezpiecznych systemów IT  
(Secure by Design i DevSecOps)

Narzędzia wykorzystujące  
automatyzację i AI

Automatyzacja i porządkowanie procesów

Upowszechnienie koncepcji Zero Trust

Rosnące kompetencje kadry specjalistów

Większe budżety, lepsze rozumienie potrzeb 
bezpieczeństwa przez biznes
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A jak przedstawiciele środowiska CSO 
Council oceniają zyskujące ostatnio na 
popularności zwinne metody zapewnienia 
cyberbezpieczeństwa (SecDevOps i Agile 
Security)? W opinii 44% ankietowanych jest 
to stały trend, który będzie coraz bardziej 
zyskiwał na znaczeniu w cyberbezpieczeń-
stwie większości firm. Dla 24% jest to zja-
wisko ważne, ale ograniczone do wąskiej 
grupy organizacji. Z kolei 12% uważa je za 
typowy buzzword, który nic nie wnosi do 
cyberbezpieczeństwa. Jedna piąta ankie-
towanych jest zdania, że trudno na razie 
o jego jednoznaczną ocenę. 

Nowe, zwinne metody cyberbezpieczeństwa 
(SecDevOps i Agile Security) to:

44%

24%

12%

20%

Stały trend, który coraz bardziej  
będzie zyskiwał na znaczeniu  
w cyberbezpieczeństwie większości firm

Zjawisko ważne, ale ograniczone do wąskiej 
klasy firm i organizacji

Typowy buzzword, który nic nie wnosi

Trudno na razie ocenić

Istotne czynniki cyberbezpieczeństwa 
w perspektywie dynamicznych zmian
Poprosiliśmy uczestników ankiety o wy-
mienienie czynników, które ich zdaniem 
pozwolą być najlepiej przygotowanym 
w zakresie cyberbezpieczeństwa na nagłe, 
niespodziewane zmiany sytuacji w przy-
szłości. Przedstawiciele społeczności 
CSO Council zwrócili szczególną uwagę 
na istotną rolę odpowiednio prowadzo-
nej analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem. 
Wśród często wymienianych warunków za-
chowania odporności na pojawiające się 
zagrożenia znalazły się również wdroże-
nie i realizacja w praktyce podejścia Zero 
Trust oraz zwinne podejście do cyberbez-
pieczeństwa.  

Co najlepiej pozwoli być przygotowanym 
w zakresie cyberbezpieczeństwa na nagłe, 
niespodziewane zmiany sytuacji w przyszło-
ści? (Odpowiedzi pogrupowane tematycznie)

poważne traktowanie zagadnień cyberbezpieczeń-
stwa przez kierownictwo i nadanie im właściwego 
priorytetu, odpowiednie umocowanie komórki 
bezpieczeństwa w strukturze organizacji, większa 
integracja bezpieczeństwa z biznesem

odpowiednio prowadzona analiza ryzyka

włączenie cyberbezpieczeństwa w plany zachowa-
nia ciągłości działania, 

realistyczne scenariusze w ramach BCM, właściwa 
strategia ciągłości działania w obszarze cyberbez-
pieczeństwa

odpowiednie zasoby dla cyberbezpieczeństwa 
wewnątrz organizacji 

specjalny budżet dla potrzeb bezpieczeństwa;  
zapewnienie odpowiednich środków na działania 
„sec by design”

odpowiednio przygotowani specjaliści, interdyscy-
plinarne zespoły cyber security, dysponujące nie 
tylko umiejętnościami „twardymi”, lecz także kom-
petencjami „miękkimi”

świadomość zagadnień bezpieczeństwa wśród 
pracowników, odzwierciedlenie wagi cyberbez-
pieczeństwa w kulturze organizacyjnej, nieustanne 
szkolenie pracowników

wdrożenie i stosowanie koncepcji Zero Trust 
w praktyce

przećwiczone ścieżki eskalacji w obsłudze in-
cydentów, planowanie i ćwiczenie scenariuszy 
postępowania, odejście od zasady „bezpiecznie 
tylko w biurze”, konsolidacja obsługi incydentów 
z różnych środowisk, konieczność automatyzacji 
kluczowych procesów (SOAR)

korzystanie z rozwiązań chmurowych zarówno do 
pracy, jak i do zarządzania systemami, endpointami, 
bezpieczeństwem; strategia bezpieczeństwa w za-
kresie rozwiązań chmurowych,

zwinne podejście do cyberbezpieczeństwa, zespół 
security potrafiący działać zgodnie z podejściem 
agile’owym, umiejętność szybkiej adaptacji do no-
wych warunków

budowa „odpornej” organizacji, stosowanie po-
dejścia security by design, odejście od bazowania  
w strategii bezpieczeństwa tylko na IT, integracja cy-
berbezpieczeństwa z funkcjonowaniem organizacji 
od poziomu procesów biznesowych, testowanie 
scenariuszy reagowania w różnych sytuacjach
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Wśród najważniejszych umiejętności i kom-
petencji, które pozwolą poradzić sobie 
z nieoczekiwanymi i dynamicznymi zmia-
nami, znalazły się m.in.: umiejętność sto-
sowania podejścia agile’owego, umiejęt-
ność analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem, 
umiejętność monitorowania i rozumienia 
bieżących  zagrożeń oraz odpowiedniego 
reagowania na nie, z użyciem właściwych 
rozwiązań i narzędzi. Wśród potrzebnych 
członkom zespołów cybersecurity znalazły 
się także kompetencje „miękkie”, takie jak: 
komunikatywność, asertywność, odporność 
psychiczna, konsekwencja w działaniu oraz 
chęć ciągłego uczenia się. 

Jakie umiejętności i kompetencje w zakre-
sie cyberbezpieczeństwa są najbardziej po-
trzebne do radzenia sobie z nieoczekiwany-
mi i dynamicznymi zmianami? (Odpowiedzi 
pogrupowane tematycznie)

kompetencje dostosowane do aktualnych po-
trzeb i aktualnego poziomu ryzyka, wiedza na 
temat aktualnych zagrożeń i możliwości prze-
ciwdziałania im, rozumienie bieżących zagro-
żeń i umiejętność reagowania na nie 

różnorodność wiedzy i doświadczeń w zespole 
cyberbezpieczeństwa – członkowie zespołu 
w różnym wieku i z różnymi kompetencjami, 
zróżnicowanie zespołu pod względem kom-
petencji i umiejętności – np. do obsługi ataku 
DDOS potrzebne inne kwalifikacje niż przy 
włamaniu www

umiejętność korzystania z dostępnych narzędzi 
i rozwiązań technicznych

umiejętność stosowania podejścia agile’- 
owego, umiejętność adaptowania procesów 
i technologii do zmieniającego się środowiska 
biznesowego i zagrożeń

security awareness, incident response, risk 
analysis, resilience, creativity, being fast

monitorowanie nowych zagrożeń i ewolucji już 
znanych

umiejętności interpersonalne, komunikacja, 
asertywność

odporność psychiczna, konsekwencja w dzia-
łaniu, wychodzenie z własnej strefy komfortu

umiejętność analizy ryzyka i efektywnego za-
rządzania ryzykiem

znajomość zależności między używanymi 
technologiami a działalnością biznesową, wy-
obraźnia „użytkownika biznesowego”, szerokie 
perspektywy myślenia wychodzące poza IT, 
interdyscyplinarność, umiejętność szerokiego 
spojrzenia i nawiązywania relacji z biznesem   

umiejętność zarządzania i podejmowania trud-
nych decyzji 

chęć ciągłego uczenia się

Z kolei na liście narzędzi i technologii naj-
bardziej przydatnych dla poradzenia sobie 
w sferze cyberbezpieczeństwa z brakiem 
stabilności w środowisku funkcjonowania or-
ganizacji znalazła się cała gama rozwiązań: 
SIEM, SOC, SOAR, WAF, GRC, VPN. Do tego 
rozwiązania chmurowe, rozwiązania z zakre-
su bezpieczeństwa endpointów, kryptografia 
czy narzędzia wspierające realizację podej-
ścia Zero Trust. 

Jakie rozwiązania technologiczne i narzę-
dzia w zakresie cyberbezpieczeństwa są 
najbardziej przydatne do poradzenia sobie 
z nieoczekiwanymi i dynamicznymi zmianami 
w środowisku funkcjonowania organizacji? 
(Odpowiedzi pogrupowane tematycznie)

SIEM, SOC lub SOAR, WAF, GRC

VPN, rozwiązania chmurowe

automatyzacja z wykorzystaniem uczenia 
maszynowego i sztucznej inteligencji

kryptografia (zbyt rzadko dotychczas  
wykorzystywana) 

rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa  
endpointów

narzędzia wspomagające realizację podejścia 
Zero Trust

urządzenia mobilne

elastyczny sposób licencjonowania wykorzy-
stywanych rozwiązań pozwalający na szybkie 
i łatwe dostosowywanie funkcjonalności 
i usług do zmiennych warunków i potrzeb 

odpowiednio zaprojektowana architektura 
środowiska
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Bezpieczeństwo e-maili  
dzięki rozwiązaniom Proofpoint
Wysyłanie fałszywych biznesowych wiadomości 
(BEC) i naruszanie bezpieczeństwa konta e-maila 
(EAC) to złożone ataki wymagające wielopoziomo-
wych zabezpieczeń. Cyberprzestępcy znają wiele 
metod nakłaniania użytkowników do określonych 
działań. Aby osiągnąć sukces, muszą znaleźć tylko 
jedną metodę – skuteczną. Dlatego należy  zablo-
kować wszystkie, a nie tylko wybrane ścieżki ataku. 

Na czym polega problem 
Ataki BEC i EAC stanowią szybko narastający pro-
blem, dla którego nie ma łatwego rozwiązania. 
Mimo że wszystkie tego typu ataki rozgrywają się 
na podobnych zasadach, każdy z nich jest inny 
i tak samo „wyjątkowy” jak osoby, w które jest wy-
mierzony. Rozpoczynają się od pozornie zwykłej 
prośby zawartej w wiadomości e-mail od szefa, 
współpracownika lub partnera biznesowego: „Prze-
lej pieniądze na to konto”, „Wyślij płatność tutaj”, 
„Dołącz pliki pracowników”.

Prośby pochodzą jednak od innych osób, niż na 
pierwszy rzut oka się wydaje. Oszuści stosują ad-
res e-mail, jaki przypomina nam ten dobrze znany, 
lub wygląda jak konto e-mailowe osoby, pod którą 
podszywa się nadawca. 

Ataki EAC, zwane także przejęciem konta e-ma-
ilowego, są często powiązane z BEC, ponieważ 
zainfekowane konta e-mailowe są coraz częściej 
stosowane w oszustwach typu BEC. (EAC jest także 
podstawą innego rodzaju ataków cybernetycznych). 
FBI zaczęło je śledzić w 2017 roku. 

Coraz większe żniwo
W czasach infrastruktury opartej na chmurze ataki 
EAC stają się coraz powszechniejsze. Najnowsze 
badanie Proofpoint na temat zagrożeń wykaza-
ło, że 40% organizacji stosujących chmurę miało 
przynajmniej jedno zainfekowane konto. Nawet jeśli 
organizacjom uda się odeprzeć ataki BEC, cyber-
przestępcy mogą wykorzystać ich zaufane domeny, 

aby przeprowadzić ataki wymierzone w partnerów 
biznesowych i klientów. W rezultacie mogą one 
nadwyrężyć relacje biznesowe i zniszczyć reputa-
cję szanowanych marek. 

Aby zatrzymać ataki BEC i EAC, potrzebne są wie-
lopoziomowe zabezpieczenia, które blokują każdą 
taktykę stosowaną przez przestępców, a nie tylko 
niektóre z nich. Poniżej przedstawiamy, w jaki spo-
sób narzędzie Proofpoint, zapewniające bezpie-
czeństwo poczty elektronicznej, ochroni Twoich 
użytkowników przed atakami BEC i EAC, i dlaczego 
jest to jedyne rozwiązanie, które naprawdę poradzi 
sobie z  narastającymi problemami.

Dlaczego tak trudno zatrzymać ataki BEC i EAC
Ataki BEC trudno jest wykryć, ponieważ nie wyko-
rzystują złośliwego oprogramowania ani złośliwych 
URL, które mogą zostać zanalizowane przez stan-
dardowe zabezpieczenia cybernetyczne. Przestęp-
cy podają się za inną osobę lub wykorzystują inne 
techniki inżynierii społecznej, aby nakłonić ludzi do 
działania w ich imieniu. Takimi działaniami mogą być: 
wysyłanie poufnych informacji, robienie przelewów 
pieniężnych, przekierowywanie listy płac itp. Ze 
względu na ukierunkowany charakter i zastosowanie 
inżynierii społecznej, manualne analizowanie oraz 
usuwanie tych ataków jest trudne i czasochłonne.

W atakach BEC stosowane są różne techniki pod-
szywania się pod inne podmioty, na przykład:
•  Fałszowanie domen. Przestępca fałszuje adres 

nadawcy, wykorzystując zaufaną domenę. Od-
biorca widzi sfałszowany adres, a nie rzeczywistą 
domenę nadawcy.

•  Domeny przypominające inne domeny. Aby prze-
dostać się przez środki przeciwdziałające fałszo-
waniu domen, przestępcy rejestrują podobne do 
tych, pod które próbują się podszyć. W nazwie 
może na przykład znajdować się cyfra „0” zamiast 
litery „O” („tw0jafirma.com”).

•  Fałszowanie wyświetlanej nazwy. Nadawcy e-ma-
ili mogą w łatwy sposób zmienić wyświetlaną na-
zwę. Jest to prosta, ale skuteczna technika ataku. 

Powstrzymywanie 
ataków BEC i EAC
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Wiele programów poczty elektronicznej przedsta-
wia bowiem domyślnie wyłącznie wyświetlaną 
nazwę, szczególnie na urządzeniach mobilnych. 
Większość ataków BEC łączy fałszowanie wy-
świetlanej nazwy z innymi rodzajami fałszowania.

Takie ataki są skuteczne, ponieważ zatrzymywanie 
fałszywych domen jest wystarczająco trudne, a prze-
widywanie każdej potencjalnej domeny przypomina-
jącej inne jest jeszcze trudniejsze. Problem staje się 
jeszcze bardziej zawiły, gdy uwzględni się każdą do-
menę partnera zewnętrznego, którą przestępcy mogą 
wykorzystać, aby nadużyć zaufania użytkowników.

W ramach EAC przestępca zdobywa kontrolę nad 
prawidłowym kontem e-mail, umożliwiając przepro-
wadzenie podobnych ataków. W tych przypadkach 
nie próbuje tylko podać się za kogoś innego ze 
względów praktycznych – przestępca jest tą osobą.

Porównanie do podróży samolotem
Zastanówmy się, w jaki sposób lotniska zarządzają 
zmieniającymi się i rozległymi potencjalnymi pro-
blemami w zakresie bezpieczeństwa. Większość 
stosuje wielostronne podejście, a na każdy z jego 
elementów składa się wiele kontroli i procedur:
•  Kontrola paszportowa. Polega na sprawdzaniu 

paszportów (lub prawa jazdy) oraz kart pokłado-
wych, aby upewnić się, że pasażerowie są oso-
bami, za które się podają, i mają uprawnienia do 
wejścia na pokład.

•  Skanowanie. Obejmuje skanowanie bagażu i pa-

sażerów, aby zagwarantować, że żadne niebez-
pieczne elementy nie przedostaną się na pokład 
oraz że pokładu nie opuści żaden przedmiot, któ-
ry powinien tam pozostać.

•  Pracownicy obsługi lotniska. Wyszkoleni pod ką-
tem wykrywania i zgłaszania podejrzanych cech 
i zachowań.

•  Bezpieczeństwo na lotnisku. Zespół bezpieczeń-
stwa z uprawnieniami i środkami służącymi do 
fizycznego zatrzymania niebezpiecznych osób 
oraz oddzielenia ich od osób, które mogłyby 
skrzywdzić.

•  Egzekwowanie prawa. Organy posiadające wie-
dzę o zewnętrznych działaniach, które mogą za-
grażać podróżującym, np.: kradzież tożsamości, 
sfałszowane paszporty, skoordynowane działania 

przestępcze. Pomagają utworzyć listy zakazów, 
ostrzegają zespół bezpieczeństwa o potencjal-
nych zagrożeniach, umożliwiają złapanie przestęp-
ców, zanim wejdą na lotnisko. 

Proofpoint ma podobne podejście w zakresie 
zabezpieczania wiadomości e-mail. Rozwiązanie 
w zakresie bezpieczeństwa poczty elektronicznej, 
oferowane przez producenta, chroni każdą drogę, 
którą może wybrać przestępca, żeby przeprowa-
dzić atak BEC/EAC.

Łączenie wszystkich elementów
Narzędzie Proofpoint uwzględnia wszystkie tak-
tyki przestępców i zabezpiecza wszystkie nośniki 
zagrożeń, w tym: e-mail firmowy, prywatne konto 
internetowe czy aplikacje w chmurze dla użytkow-
ników końcowych. 

To zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie:
•  ogranicza ryzyko BEC i EAC, chroniąc przed wie-

loma różnymi taktykami przestępców;
•  zapewnia wgląd we wszystkie wiadomości wysła-

ne za pomocą Twojej domeny, w tym od zaufa-
nych nadawców zewnętrznych oraz od zainfeko-
wanych kont w aplikacjach w chmurze;

•  zatrzymuje fałszywe e-maile i fałszywe stosowa-
nie zaufanych domen, wykrywa zainfekowane 
konta w chmurze oraz phishing;

•  identyfikuje najczęściej atakowanych użytkowni-
ków, pracowników, od których wyłudzane są dane 
logowania oraz fałszywe e-maile; 

•  umożliwia zastosowanie mechanizmów adaptacyj-
nych, takich jak izolowanie przeglądarki i szkolenie 
na temat bezpieczeństwa dla najczęściej atako-
wanych użytkowników;

•  szkoli użytkowników końcowych, aby stali się bar-
dziej odporni na ataki BEC i EAC.

Dzięki dokładnemu wglądowi w te wszystkie dane 
możesz lepiej zrozumieć zagrożenie, poinformować 
zarząd i partnerów biznesowych o ryzyku oraz prio-
rytetowo podejść do kwestii zabezpieczeń. Roz-
wiązania do ochrony poczty oferowane przez firmę 
Proofpoint sprawiają, że już nie musisz zarządzać 
rozwiązaniami pochodzącymi od różnych dostaw-
ców – pełną ochronę możesz uzyskać dzięki ko-
rzystaniu z jednego urządzenia.

Według FBI ataki BEC i EAC sprawiły, że od 2016 roku firmy na całym świecie poniosły 
straty (rzeczywiste i potencjalne) w wysokości ponad 26 mld dol. Przeciętny atak przy-
nosi przestępcy kwotę netto na poziomie niemal 130 000 dol. Gartner przewiduje, że 
liczba ataków BEC będzie się zwiększać dwukrotnie rok do roku, powodując do 2023 
roku rzeczywiste straty warte 5 mld dol.

!
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https://www.proofpoint.com/us
https://www.veracomp.pl/


W jaki sposób pandemia wpłynęła na działanie 
systemu cyberbezpieczeństwa w państwa firmie?
Reakcja na takie kryzysowe sytuacje jak lockdown 
zależy w dużym stopniu od tego, na jakim etapie 
procesu transformacji cyfrowej znajduje się firma. 
My jesteśmy już mocno zaawansowani w zakresie 
cyfryzacji środowiska pracy. Cała załoga centrali mia-
ła już wcześniej możliwość pracy zdalnej. Miała też 
odpowiednie narzędzia i rozwiązania do tego, żeby 
praca z domu była tak samo bezpieczna jak z biura. 
Wykorzystujemy do tego celu m.in. VPN oraz specjal-
nie skonfiguwane polityki GPO na firmowych lapto-
pach, wykorzystujemy technologie Windows Hello 
pozwalającą na bezpieczne logowanie. To wszystko 
mieliśmy już przygotowane wcześniej i w momencie 
lockdownu udostępniliśmy tylko większej grupie pra-
cowników. Inni musieli dopiero nad tym pracować 
i szybko takie rozwiązania przygotowywać. Mieli 
dużo do zrobienia. 

Czy to oznacza, że w warunkach pandemii nie 
musieliście podejmować dodatkowych działań? 
Mieliśmy, jak powiedziałem, przygotowane środo-
wisko do pracy zdalnej. Musieliśmy tylko nauczyć 
ludzi bezpiecznego korzystania z sieci, etykiety 
wideospotkań, niewysyłania dużej liczby e-maili, łą-
czenia się raczej przez komunikatory internetowe 
itp. Musieliśmy też podnieść wydajność łączy do-

stępowych, żeby wszyscy mogli sprawnie pracować 
czy żeby wideospotkania mogły się bez przeszkód 
odbywać. Nasz SOC musiał też dodać nowe ele-
menty infrastruktury do monitoringu sieci, żeby mieć 
odpowiedni podgląd w to, co dzieje się na urządze-
niach dostępowych umożliwiających pracę zdalną. 
Pośrednio ochronę zatrudnionych pracujących 
zdalnie wzmocniliśmy przez procesy zewnętrzne – 
udostępniliśmy korzystanie z aplikacji bankowych 
w pełni zabezpieczonym kanałem VPN. Wprowa-
dziliśmy również mechanizmy kontrolne po stronie 
ryzyka operacyjnego, tak aby w sposób ciągły moni-
torować poziom fraudów. Dziś mogę potwierdzić, że 
nie zaobserwowaliśmy jednak podniesienia poziomu 
ryzyka operacyjnego. 

Czy podczas lockdownu dało się zauważyć więk-
szą aktywność cyberprzestępców i zwiększoną 
liczbę prób ataków? 
Było dużo więcej kampanii phishingowych skierowa-
nych do pracowników. Atakujący podszywali się pod 
WHO, Unicef, wysyłali fałszywe płatności za Netflixa. 
Nasze systemy bezpieczeństwa skutecznie na te 
ataki reagowały i blokowały je, chociaż na począt-
ku część z nich, pochodzących głównie z adresów 
z domen zaufanych, była przepuszczana. Systemy 
szybko się jednak uczyły i po kilku próbach takie 
ataki też były skutecznie blokowane. 

Podstawową zasadą naszego działania jest i pozostanie security by design.  
W tym zakresie nic się nie zmienia – także wtedy, gdy pojawia się cloud computing  
– mówi Krzysztof Słotwiński, CSO w BNP Paribas Bank Polska.

Żadna zmiana nie zwalnia  
z gwarancji bezpieczeństwa 
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Czy można skutecznie przygotować się na poja-
wienie się czarnego łabędzia? Jakie scenariusze 
działań sprawdziły się najlepiej w czasie pandemii? 
Sytuacja wyglądała różnie w różnych miejscach. Spo-
tykaliśmy się na początku pandemii z firmami z na-
szej grupy kapitałowej z innych krajów. Na przykład 
w wielu z nich trzeba było kupować szybko duże 
liczby laptopów, żeby wyposażyć ludzi do pracy 
z domu, bo dominującym do tej pory sprzętem do 
pracy biurowej były desktopy lub terminale. Z tym 
czasami były problemy, bo akurat zmniejszyła się po-
daż laptopów na rynku. Firmy nie miały też przygoto-
wanych standardów korzystania z nowych urządzeń. 

Poszczególne podmioty radziły sobie różnie w zależ-
ności od tego, jak były zaawansowane w procesie 
transformacji cyfrowej. My byliśmy w tej szczęśliwej 
sytuacji, że wcześniej dokonaliśmy wymiany sprzętu 
komputerowego na laptopy dla wszystkich pracow-
ników w centrali banku. Nie zdążyliśmy dokonać tej 
wymiany w oddziałach na terenie kraju, ale szybko 
udało się to zrobić, bo mieliśmy już kupione i przygo-
towane laptopy na stocku. Szybko więc je wydaliśmy 
pracownikom do pracy zdalnej. 

Nie mieliśmy też problemów z przeniesieniem do 
zdalnego środowiska naszego call center. Część 
jego personelu już wcześniej pracowała z domu na 
laptopach. Mogliśmy więc resztę również szybko 
przenieść. Poza tym niektórzy pracownicy z oddzia-
łów też wspomagali z domów działanie call center. 

Na czym polegała w tym czasie ochrona zasobów 
klientów banku? Czy w momencie lockdownu po-
trzebne były jakieś szczególne działania?
W okresie lockdownu nie obserwowaliśmy szczegól-
nych zagrożeń czy wzmożonych ataków pod adre-
sem klientów, więc nic dodatkowego nie musieliśmy 
robić. Natomiast we wrześniu odnotowaliśmy dużą 
kampanię phishingową na klientów polskich ban-
ków (w tym również naszych klientów bankowości 
internetowej). Współpracując z wyspecjalizowany-
mi firmami monitorującymi DarkNet, udało się nam 
jednak szybko namierzyć skompromitowane konta 
i poinformować klientów o tym fakcie. Sami korzysta-
my też z systemów, które automatycznie weryfikują 
poprawność sesji przy logowaniu się do bankowości 
internetowej oraz mobilnej. 

Czy wnioski z okresu lockdownu spowodowały 
zmianę działań lub planów związanych z cyber-
bezpieczeństwem?
Jako centrala banku przenosimy się obecnie z kliku 
rozproszonych po mieście budynków biurowych 

do jednego, nowego, nowoczesnego biurowca 
Lixa u zbiegu ulic Karolkowej i Kasprzaka. Pande-
mia zmieniła tu sytuację o tyle, że docelowo na 
miejscu, w nowym budynku, będzie pracować 
około 60% personelu centrali. Taki wariant został 
wybrany po analizie sytuacji, jaka zaistniała w okre-
sie pandemii. Patrząc, jak efektywnie i bezpiecznie 
pracujemy zdalnie, jak ludzie oceniają i wykonują 
zdalną pracę, podjęliśmy taką właśnie decyzję. To 
duża zmiana, której nie przewidywaliśmy przed 
lockdownem. 

Czy w oddziałach będzie podobnie? 
Wprowadziliśmy wielokanałowy model korzy-
stania z naszych usług (omnichannel). Wszystko 
można załatwić w sposób zdalny, przez kanały 
cyfrowe, a nie tylko w oddziałach. Około 160 
naszych oddziałów funkcjonuje w tym nowym 
modelu. Nawet jeśli klient przychodzi do oddzia-
łu, to pracownik wychodzi do niego z laptopem 
i wszystko załatwiają razem. Oddziały działają 
w sposób bezgotówkowy, są tylko bankomaty 
i wpłatomaty. 

Jak po doświadczeniach z pandemii zmienia się 
i będzie się zmieniać polityka bezpieczeństwa 
w państwa firmie i w sektorze bankowym?
Będzie się zwiększać przetwarzanie danych 
w chmurze. Banki nie są w tym obszarze zaawan-
sowane, zakupów usług chmurowych będą do-
konywać w zasadzie od podstaw. Duże nadzieje 
wiążemy w tym zakresie z planowaną współpracą 
z Operatorem Chmury Krajowej, którego rolą bę-
dzie zapewnienie zgodności z regulacjami i stan-
dardami krajowymi. Nie wiadomo jeszcze, jak ta 
współpraca będzie w szczegółach wyglądać, ale 
sektor bankowy już się do niej przygotowuje. Na 
razie liczba aplikacji wykorzystywanych przez nas 
w chmurze nie jest wielka. To się będzie jednak 
zmieniało, będziemy potrzebowali dużych mocy 
obliczeniowych i będziemy z nich korzystać 
w chmurze. Przy dzisiejszych ograniczeniach re-
gulacyjnych bez wsparcia ze strony Operatora 
Chmury Krajowej będzie to trudne. 

Nowelizacja Rekomendacji D miała rozluźnić zasa-
dy korzystania z rozwiązań chmurowych… 
Nowe wymagania będą obowiązywać od listopada 
tego roku. Wiele restrykcyjnych zapisów jednak po-
zostanie. Zgodnie z zaleceniami chmurowymi KNF 
bank zawsze musi wiedzieć, kto dokładnie od usłu-
godawcy i gdzie konkretnie przetwarza jego dane. 
Operator Chmury Krajowej będzie nam zapewniał 
wywiązanie się z tego wymogu. 
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W jakim kierunku będzie w najbliższej przyszłości 
ewoluował model cyberbezpieczeństwa w bankach?
Na początku w banku był jeden specjalista, potem 
jeden zespół IT security. Teraz w obszarze cyberbez-
pieczeństwa mamy wiele różnych zespołów i funkcji: 
red team, blue team, threat intelligence, SOC, CSIRT… 
To się dalej cały czas zmienia. Cyfrowa transformacja 
spowodowała, że otwieramy się coraz bardziej na 
zewnątrz. Upowszechnienie konteneryzacji sprawia, 
że podejście do cyberbezpieczeństwa koncentruje 
się coraz bardziej na modelu DevSecOps. Dyrekty-
wa PSD2 też ma swoje znaczenie – tutaj wymagane 
jest podejście o charakterze security by design. Ono 
powinno być wdrażane cały czas, bez względu na 
pandemię i jej skutki. 

Środowisko pracy się zmienia. Kiedyś zakładaliśmy, 
że większość zadań będzie wykonywana przez pra-
cowników znajdujących się w chronionych biurach, 
że nikt nie będzie im stał za plecami i podpatrywał, 
co robią. Pandemia zmieniła pracę, a więc i podejście 
do bezpieczeństwa musi zostać poddane korekcie. 
Sprawdzamy rozwiązania monitorujące zachowania 
pracowników, żeby wiedzieć, kto jak pracuje, i dzięki 
temu sprawdzać, czy ktoś nieuprawniony nie przejął 
sesji. Takie systemy do analizy behawioralnej będą 
coraz popularniejsze. Już testujemy jeden z nich 
i mamy bardzo ciekawe wnioski.

Co jeszcze się sprawdzi w nowych realiach pracy 
i wynikających z tego wyzwań pod adresem cy-
berbezpieczeństwa?
Zaczęliśmy korzystać z platformy Autenti, w której 
nasz bank ma też udziały. Służy ona do cyfrowego, 
zdalnego podpisu kwalifikowanego. Można z tego 
rozwiązania korzystać za pośrednictwem smartfona. 
Ci, którzy reprezentują firmę, już je mają. Dla klien-
tów jako pierwsi wprowadziliśmy system możliwości 
umawiania spotkań z doradcami w oddziałach BNPP 
poprzez platformę Booksy. Pandemia przyspieszyła 
wdrożenia takich rozwiązań. Oferujemy je naszym 
klientom korporacyjnym i detalicznym. Są to rozwią-
zania chmurowe, stworzone przez start-upy, ale nie 
przetwarzają informacji bankowych.

Na ile bank może otworzyć swój system korowy 
na współpracę ze start-upami czy zewnętrznymi 
dostawcami usług?
Gdy kupujemy usługi, to zmienia się punkt ciężkości 
w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo. 
Reguły cyberbezpieczeństwa muszą być zapisane 
w umowie między bankiem a usługodawcą – to wy-
móg regulacyjny. Bank może kontrolować, co wcho-
dzi i co wychodzi z chmury, ale ciężar zapewnienia 

bezpieczeństwa spoczywa na operatorze chmury. 
To jest egzekwowane przez zapisy umowne, przez 
audyty, przez certyfikaty, które muszą mieć opera-
torzy. Przy rozpoczynaniu działalności biznesowej, 
zakładaniu start-upu, nie ma rozwiązań typu legacy, 
więc łatwiej przejść w całości do chmury. Gdy jednak 
bank taki jak nasz już urósł, to obszar legacy jest 
czymś naturalnym – w takim przypadku przejście 
do chmury od razu jest niemożliwe. W przypadku 
nowego banku może być łatwe, szybkie, wygodne. 

Jaka jest zatem rola bankowego działu cyberbez-
pieczeństwa w przypadku korzystania z usług 
w chmurze?
Podstawową zasadą działania jest security by design. 
W tym zakresie nic się nie zmienia, także gdy poja-
wia się cloud computing. Chmura jest tylko medium, 
daje potrzebną moc obliczeniową. Aplikacje muszą 
być i tak odpowiednio zaprojektowane i zabezpie-
czone. Red Team będzie nadal szukał podatności, 
tyle tylko, że u operatora chmury, a nie w systemie 
bankowym. Blue team będzie zabezpieczał pracow-
ników oraz klientów przed potencjalnym incydentem 
lub fraudem, bo bank zawsze jest odpowiedzialny 
za ochronę zasobów. Być może zwiększy się rola 
biometrii behawioralnej, trzeba bowiem działać za-
wczasu, uprzedzać poczynania przestępców, a nie 
reagować post factum. 

W przypadku korzystania z usług chmurowych nie 
mamy, co prawda, swoich serwerów, ale nadal musi-
my dbać o bezpieczeństwo, tyle że już na zewnątrz. 
Zmienia się umiejscowienie środowiska IT, ale obo-
wiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa pozostają 
dla nas takie same: pod kątem ochrony środowiska 
nic się nie zmienia. Teraz na przykład skanujemy 
własne środowisko informatyczne, by identyfikować 
podatności, a dział IT ma wgrywać patche. W chmu-
rze my patchy wgrywać nie będziemy, ale musimy 
sprawdzić, czy to faktycznie zrobił operator. Tak samo 
jest w przypadku aplikacji z chmury. To my musimy 
sprawdzić, czy aplikacje takie są bezpieczne, czy nie 
mają dziur. 

Jaka ma być w tym układzie rola Operatora Chmu-
ry Krajowej? 
Rolą Operatora Chmury Krajowej będzie przygoto-
wanie i udostępnienie nam bezpiecznego środowi-
ska IT, spełniającego wszystkie wymogi regulacyjne. 
Niezależnie od tego, czy dostawcą rozwiązań bę-
dzie Google czy Microsoft czy inna firma, to usługa 
ma być tak skonfigurowana, żeby nie trzeba było 
poświęcać pół roku na sprawdzanie warunków 
współpracy i uzgadnianie zapisów umownych. To 
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będzie duże ułatwienie dla nas, bo dzisiaj firmy za-
graniczne nie rozumieją często, o co chodzi w na-
szych regulacjach.

Jak ocenia pan perspektywy stosowania sztucznej 
inteligencji w zakresie cyberbezpieczeństwa? 
Ten obszar bezpieczeństwa będzie się z pewnością 
coraz bardziej rozwijał, będzie przybywać rozwiązań 
z tego zakresu. W którą stronę pójdzie konkretnie ich 
zastosowanie, czas pokaże. Na razie wiele rzeczy 
jest jeszcze na etapie testowania, sprawdzania. 

Czy korzystacie już w swojej pracy z narzędzi z ele-
mentami sztucznej inteligencji? 
Tak, korzystamy już z systemów sztucznej inteligen-
cji, a właściwie uczenia maszynowego, konkretnie 
z algorytmów Bayesa. Wykorzystujemy je w biome-
trii behawioralnej do sprawdzania, co jest schema-
tem działania użytkownika aplikacji czy serwisu. To 
bardzo ważne dla bezpieczeństwa zasobów ban-
kowych. Równocześnie może mieć zastosowanie 
dla naszych klientów bankowości internetowej. Po 
analizie zachowań osoby korzystającej z komputera 
można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, 
czy nie została na przykład zmuszona do zrobienia 
przelewu na dużą kwotę. To widać m.in. po wolniej-
szych ruchach, zastanawianiu się przed wykonaniem 
kolejnego działania, po innej niż dotychczas kwocie 

przelewu itp. Dobrze wytrenowane algorytmy są 
w stanie takie sytuacja wychwycić i podnieść alarm.

Od czego zależy skuteczne wykorzystanie rozwią-
zań bazujących na sztucznej inteligencji? 
Ważne jest odpowiednie dostrojenie takich syste-
mów, żeby nie było zbyt dużo szumu informacyjnego. 
Podstawą sukcesu jest odpowiednie ich sparame-
tryzowanie. Nie można dzisiaj zastąpić człowieka  
– system bazujący na sztucznej inteligencji pokazuje 
jedynie pewne prawdopodobieństwo wystąpienia 
incydentu czy zagrożenia, sygnalizuje z określonym 
stopniem prawdopodobieństwa, że dane zdarze-
nie jest różne od standardowego. Zadowalających 
efektów nie da się jednak osiągnąć z dnia na dzień. 
Potrzeba czasu na zrozumienie działania systemu na 
poziomie algorytmów. Są stosowane mechanizmy 
uczenia maszynowego, ale potrzeba też zrozumie-
nia logiki ich działania przez człowieka. Tylko wtedy 
bowiem można wykorzystywane narzędzie dobrze 
skonfigurować. Jeżeli parametry zostaną odpowied-
nio ustawione, jeżeli na przykład zostaną wskaza-
ne wiążące poziomy odstępstw od standardowych 
zachowań, to system będzie się sprawdzał i dawał 
zadowalające efekty.

Rozmawiał Andrzej Gontarz 

Przetrwają najlepiej przystosowani – ta zasada dotyczy 

również cyberbezpieczeństwa w warunkach pandemii. 

Chwała firmom przygotowanym, które już wcześniej 

uznały kanały cyfrowe za podstawowe w komunikacji 

z pracownikami i prowadzeniu biznesu. Gratulacje też 

dla tych, które opracowały i przećwiczyły plany zacho-

wania ciągłości działania. 

Niestety, przed pandemią 20% polskich dużych i śred-

nich przedsiębiorstw nie zatrudniało ani jednej osoby 

profesjonalnie zajmującej się cyberbezpieczeństwem 

– czyli, posługując się marynistyczną analogią, miało 

dzielność morską kajaka. I jeśli taki kajak zwodowali-

śmy nagle na ocean internetu, to po pierwsze jego za-

łoga nie stała się nagle wilkami morskimi, a po drugie 

trochę wody musiało się jednak do niego nalać. I to 

nie dlatego, że ocean był wyjątkowo niespokojny, ale 

dlatego, że jest to wciąż kajak, może co najwyżej z no-

wymi wiosłami w postaci laptopów dla pracowników 

i bardziej pojemnej infrastruktury zdalnego dostępu. 

Winston Churchill lubił mawiać, że nie można pozwolić 

zmarnować dobrego kryzysu. Dlatego świeżo upieczo-

nym wilkom morskim proponuję potraktowanie jako 

priorytetowych trzech zadań. Przeprowadźmy szko-

lenie dla pracowników – jak się zachowywać, czego 

unikać podczas pracy zdalnej. Upewnijmy się, że w ra-

zie incydentu procedury reakcji zadziałają w nowej 

sytuacji. I zainwestujmy w wieloskładnikowe uwierzy-

telnienie – nie takie, które opiera się na kodach wysy-

łanych SMS-em, ale takie, które wykorzystuje tokeny 

sprzętowe albo przynajmniej porządnie zabezpieczone 

aplikacje na smartfony.

K O M E N T A R Z

Rafał Jaczyński,  
Regional Cyber Security Officer CEE & Nordics, 
Huawei 
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Dla wszystkich z nas strategia bezpieczeństwa IT 
w firmach była jasna od lat. Musimy ochronić nasz 
zamek. Otoczony fosą. Ale nadszedł rok 2020. Wy-
buchła pandemia. I wszystko się zmieniło.

Setki milionów ludzi na całym świecie po raz 
pierwszy eksperymentują z pracą w domu, a wie-
le organizacji na nowo przygląda się strategii bez-
pieczeństwa w modelu Zero Trust. Nowe trendy 
i technologie w połączeniu ze świadomością zagro-
żeń wynikających z polegania wyłącznie na ochro-
nie obwodowej sprawiają, że koncepcja Zero Trust 
może wejść na stałe do głównego nurtu rozwoju 
technologii.

Koncepcję „zerowego zaufania” opracował w roku 
2010 John Kindervag. Pierwszym wdrożeniem był 
wewnętrzny projekt Google, którego celem było 
po prostu „umożliwienie pracownikom bezpiecz-
niejszej pracy z praktycznie dowolnego miejsca 
i dowolnego urządzenia”. Bardzo postępowy po-
mysł, biorąc pod uwagę, że pierwszy telefon z An-
droidem został wypuszczony zaledwie trzy lata 
wcześniej. Przedsiębiorstwa zaczęły wtedy rozpa-
trywać stosowanie modelu zerowego zaufania do 
zarządzania przepływem danych służbowych na 
urządzenia mobilne.

Wróćmy jednak do naszego zamku otoczonego 
fosą. Zadaniem rycerzy z działu bezpieczeństwa 
IT było od zawsze trzymanie napastników poza 
murami. Wpuszczamy tylko wybranych – naszych 
sprzymierzeńców – tych, którym możemy w pew-
nym stopniu zaufać. Dzięki temu, że przybyszów 
jest tylko garstka, bez problemu możemy kontro-
lować i monitorować ich zachowanie. Ale mamy 
rok 2020. Szacuje się, że nawet do 70% personelu 
pracuje w domu. Co to oznacza dla naszego zamku 

otoczonego fosą? A to, że nagle musimy wpuścić 
WSZYSTKICH. A nie możemy ufać wszystkim. Pa-
radygmat zamku i dzielnych rycerzy z działu bez-
pieczeństwa IT runął.

Wzorzec zamku otoczonego fosą od lat był pod (no-
men omen) ostrzałem, z powodu mnożenia się urzą-
dzeń, które podłączane są do sieci. Ostatnie wyda-
rzenia dodatkowo uwypukliły ograniczenia ochrony 
obwodowej, ponieważ organizacje IT musiały zmie-
rzyć się z nagłym wzrostem liczby pracowników zdal-
nych łączących się po raz pierwszy z komputerów 
domowych, nad którymi dział IT nie ma kontroli.

Dla całej organizacji 
Koncepcja Zero Trust stawia na głowie tradycyjne 
cyberbezpieczeństwo, zakładając, że nikomu nie 
można ufać. Chociaż brzmi to absurdalnie restryk-
cyjnie, w rzeczywistości jest łatwiejsze dla wszyst-
kich. Jeżeli zrobimy to dobrze.

Mówiąc najprościej, Zero Trust oznacza brak do-
myślnie przyjętych uprawnień. Dajemy dostęp 
wyłącznie do tego, co jest potrzebne. Dostęp po-
winien być rozpatrywany indywidualnie dla każdej 
aplikacji, a wszystko inne powinno być zabronione. 
Skuteczna, skalowalna i bezpieczna strategia bizne-
sowa z obsługą pracowników zdalnych i urządzeń 
mobilnych powinna obejmować Zero Trust.

Nie jest to jednak proste. Aby koncepcja Zero Trust 
dawała efekty, musimy objąć nią całą organizację. 
Musimy skatalogować wszystkie nasze zasoby 
i dane oraz przypisać prawa dostępu na podstawie 
ról. Co za tym idzie, musimy zablokować standardo-
we luki w zabezpieczeniach. Na przykład serwery 
WWW nigdy nie powinny mieć możliwości bezpo-
średniej komunikacji z innymi serwerami WWW  
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Zero zaufania  
w czasach zarazy
Koncepcja Zero Trust stawia na głowie tradycyjne cyberbezpieczeństwo,  
zakładając, że nikomu nie można ufać. W praktyce oznacza brak 
domyślnie przyjętych uprawnień. Dajemy dostęp wyłącznie do tego,  
co jest potrzebne.
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– powinny komunikować się tylko z serwerami apli-
kacji przez określone porty.
 
Dane również muszą zostać skla-
syfikowane. Niektóre informacje, 
takie jak terminarz międzydziało-
wych mistrzostw koszykarskich, 
raczej nie muszą być chronione. 
Tajemnice handlowe i inne za-
strzeżone dane wymagają jed-
nak wielu poziomów uwierzy-
telniania dla ograniczonej grupy 
użytkowników.
 
Sieci muszą być podzielone na 
segmenty, aby uniemożliwić „ru-
chy boczne”, które są typowym 
powodem najbardziej spektaku-
larnych kradzieży danych. Ruch 
aplikacyjny musi być porozdzie-
lany i chroniony przed podsłu-
chem, gdy opuszcza maszyny wirtualne i chmury. 
Zarządzanie takim środowiskiem do niedawna 
było trudnym zadaniem. Na szczęście jednak to 
się zmienia.

Pożytki i udogodnienia 
Pierwsza ważna zmiana polega na tym, że uwie-
rzytelnianie wieloskładnikowe (multifactor authen-
tication – MFA) w końcu wchodzi do głównego 
nurtu. Jego adaptacja przez firmy wzrosła, według 
analizy LogMeIn, do 57% w zeszłym roku w porów-
naniu z 45% rok wcześniej. Usługa MFA korzysta 
z podwójnych, a nawet potrójnych form uwierzy-
telniania, od tokenów sprzętowych począwszy, 
a na kodach wysyłanych SMS-em na telefon 
komórkowy kończąc. Samo w sobie nie jest to 
jeszcze doskonałe zabezpieczenie, ale stanowi 
skok ewolucyjny w porównaniu do podstawowego 
zabezpieczenia hasłem, które już dawno przestało 
być skuteczne.
 
Głównym osiągnięciem technologii sieciowej 
ostatnich lat są sieci definiowane programowo 
(software-defined networks – SDN), w których 
ciężar zarządzania siecią przenosi się z fizycznych 
firewalli, routerów i przełączników do oprogramo-
wania. Segmentacja sieci jest znacznie łatwiejsza 
do wdrożenia w sieci SDN, ponieważ segmenty są 
tworzone programowo i zarządzane przez polityki. 
Niedawne badanie Verizon pokazało, że aż 57% 
organizacji planuje wdrożenie sieci SDN w ciągu 

najbliższych dwóch lat, w porównaniu do zaledwie 
15% firm, które posiadają SDN dzisiaj.
 

Trzecim ważnym osiągnięciem 
jest pojawienie się efektywnych 
systemów zarządzania tożsa-
mością i dostępem (identity and 
access management – IAM). 
Wobec rosnącej liczby aplikacji 
biznesowych pracownicy mu-
szą zapamiętywać stale rosną-
cy zbiór loginów i haseł, a firmy 
potrzebują lepszych sposobów 
zarządzania dostępem. Rozwiąza-
niem tego problemu są systemy 
IAM, których zadaniem jest uła-
twienie dostępu. Systemy IAM, 
dostarczane zwykle jako usługa, 
tworzą tożsamości federacyjne, 
które „podróżują” z użytkownika-
mi w sieci firmowej i aplikacjach 

chmurowych. IAM wymusza polityki uwierzytelniania 
zdefiniowane przez organizację. Użytkownicy logują 
się raz, aby uzyskać dostęp do większości swoich 
aplikacji, co zwalnia ich z konieczności przechowy-
wania lub pamiętania wielu loginów i haseł.

Długo, ale skutecznie
Ale pamiętaj, nie wdrożysz koncepcji Zero Trust 
przez jedną noc. Ten tekst może popchnąć Two-
ją organizację we właściwym kierunku, ale nie za-
łamuj się, jeżeli nie dasz rady opracować strategii 
dojścia do pełnego Zero Trust w ciągu miesiąca 
lub kwartału. Według portalu SiliconAngle, firma 
Lexmark potrzebowała aż dwóch lat, aby całkowi-
cie przeorganizować swoje IT obsługujące 8500 
użytkowników zgodnie z zasadami Zero Trust. 
Proces wymagał sklasyfikowania wszystkich danych 
i zasobów informatycznych firmy oraz usunięcia luk, 
np. domyślnych uprawnień administracyjnych na 
komputerach użytkowników. Bryan Willett (CISO  
Lexmark) poświęcił mnóstwo czasu, przekonując do 
Zero Trust sceptycznych użytkowników, ale wyniki 
przeszły oczekiwania. Dostęp do potrzebnych danych 
jest teraz łatwiejszy, a poziom zabezpieczeń firmy, 
zmierzony zewnętrznym audytem, wyraźnie wzrósł.
 
Organizacje przygotowują się na potencjalne za-
kłócenia w biznesie. Dzięki wdrożeniu modelu Zero 
Trust będą miały jedno zmartwienie mniej.

Zacznij z IBM już dziś:

Dzięki systemom IAM 

użytkownicy logują się raz, 

aby uzyskać dostęp do 

większości swoich aplikacji, 

co zwalnia ich z konieczności 

przechowywania lub 

pamiętania wielu loginów 

i haseł.
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Powszechna transformacja cyfrowa i digitalizacja 
usług, automatyzacja procesów i wzbogacanie ich 
o elementy sztucznej inteligencji oraz uczenia ma-
szynowego, przenoszenie rozwiązań do środowisk 
chmurowych, prowadzenie projektów w sposób 
zwinny, jak również masowe przechodzenie na pra-
cę zdalną – wszystko to sprawiło, że ryzyko techno-
logiczne nabrało w ostatnich latach większego zna-
czenia, a w ostatnich miesiącach ten trend jeszcze 
przyspieszył.

Każdy kolejny dzień upewnia nas, że przyszłość jest 
nieprzewidywalna. Nie tylko nowe ryzyka, ale i stra-
tegie reagowania kreowane są w ogromnym tempie. 
Na szali jest reputacja firmy i wyniki finansowe. Nawet 
jeden incydent może oznaczać nałożenie kar pie-
niężnych, kłopoty prawne i utratę zaufania klientów. 
Jak zatem zarządzać ryzykiem w kontekście nowych 
wyzwań i potencjalnych konsekwencji? 

Większość organizacji weszła w rok 2020, mając 
przygotowane plany Disaster Recovery oraz Busi-
ness Continuity Planning, ale nikt nigdy nie ćwiczył 
scenariusza w takiej skali i w tak długim okresie, 
z jakimi przyszło się zmierzyć już w marcu. Jednym 
z kluczowym wyzwań było szybkie modyfikowanie 
programów zarządzania ryzykiem w odpowiedzi na 
zmieniający się krajobraz zagrożeń.

„Bardzo szybko wykonaliśmy assessment obejmu-
jący całą organizację i wszystkie procesy IT oraz cy-
berbezpieczeństwa pod kątem epidemii Covid-19. 
Efektem była identyfikacja nowych ryzyk związanych 
z pracą w trybie zdalnym i ochroną wrażliwych danych 
osobowych. Większość z tych ryzyk nie była jednak 
zaskoczeniem. Związane z nimi projekty trwały od 
pewnego czasu lub były planowane. Nowa sytuacja 
sprawiła, że zostały one jedynie przyspieszone. Z dru-
giej strony nie musieliśmy wstrzymywać czy opóźniać 
większych projektów” – mówi Magdalena Skorupa, 
Cyber Risk, Data Privacy & Compliance Director 
w Reckitt Benckiser.

„Przykładowo od dawna używaliśmy w organizacji 
narzędzi do elektronicznego podpisywania doku-
mentów. Z chwilą przejścia na pracę zdalną potrze-
by w tym zakresie znacznie wzrosły. Liczba żądań 
nowych licencji wzrosła czterokrotnie. Oznaczało to, 
że szybko wyczerpały się licencje zaplanowane na 
najbliższe dwa lata. Takich sytuacji nikt nie jest jednak 
w stanie przewidzieć” – dodaje Magdalena Skorupa.

Stałe i zmienne
Samo podejście do analizy ryzyka i metody oceny się 
nie zmieniło. Nadal należy identyfikować zagrożenia, 
a następnie oceniać prawdopodobieństwo ich wystą-
pienia i potencjalny wpływ na organizację w zakresie 
utraty reputacji, procesów biznesowych, nadużyć czy 
wycieków danych. Efektem końcowym takiej analizy 
jest kompletny krajobraz ryzyka. Do niego dobiera się 
środki i narzędzia oraz wdraża procesy, które pozwa-
lają ograniczać ryzyko. Nowe są natomiast okolicz-
ności, więc także zmieniły się parametry wystąpienia 
pewnych zagrożeń. Konieczne było błyskawiczne 
rozpoznanie nowych ryzyk i ponowna analiza tych 
rozpoznanych już wcześniej. Jeśli jednak od początku 
wszystko było dobrze zaprojektowane, samego pro-
cesu zarządzania ryzykiem nie trzeba było zmieniać.

Niemniej nieoczekiwana sytuacja związana z pande-
mią wymusiła nowe zachowania. Pracujemy w trybie 
zdalnym, i to właśnie miało największy wpływ na ry-
zyko w ostatnim czasie. „W zależności od profilu firmy 
poziom ryzyka zmienił się w mniejszym lub większym 
stopniu. W szczególności problem pojawił się firmach, 
które dotychczas nie zadbały odpowiednio o bezpie-
czeństwo urządzeń końcowych. Firmy polegające 
w pełni na infrastrukturze bezpieczeństwa zlokalizo-
wanej we własnej serwerowni znalazły się w sytuacji, 
w której pieczołowicie zbudowany system ochrony 
na potrzeby pracy wykonywanej w biurze przestał 
działać tak efektywnie. Pojawiły się problemy zwią-
zane z dostępem zdalnym do systemów firmowych, 
efektywną wymianą informacji, więc niejednokrotnie 
pracownicy brali sprawy w swoje ręce. To spowodo-

Krajobraz ryzyka  
pod kontrolą
Jak utrzymać ciągłość działania organizacji w warunkach do niedawna 
niewyobrażalnych bez osłabiania cyberbezpieczeństwa? To jedno z kluczowych 
pytań, na jakie musieli w ostatnim czasie odpowiedzieć menedżerowie  
ds. bezpieczeństwa. Organizacje, które kompleksowo podchodziły  
do zarządzania ryzykiem, poradziły sobie znacznie lepiej niż inne. 
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wało między innymi znaczący wzrost tzw. shadow IT 
i stworzyło nowe ryzyka” – mówi Aleksander Ludynia, 
Security Director w Shiji Poland.

Z pewnością łatwiej było firmom, które już wcześniej 
w większym stopniu postawiły na rozwiązania chmu-
rowe. Kiedy nie ma się własnej serwerowni, niewie-
le się zmienia, gdy pracownik przenosi się z biura 
do domu czy gdziekolwiek indziej – podejście do 
bezpieczeństwa jest takie samo. Jeśli organizacja ba-
zowała w pełni na własnym centrum danych i sieci 
lokalnej, w najlepszym wypadku umożliwienie pracy 
zdalnej wiązało się z rozbudowaniem infrastruktury 
VPN. W najgorszym konieczna była zgoda na  kom-
promisy, np. pogodzenie się z utratą widoczności 
tego, co dzieje się na stacjach roboczych albo eks-
presowa rewolucja technologiczna. 

„Taka ekspresowa rewolucja mogła oznaczać zwięk-
szenie ryzyka. Nagła migracja do chmury, bez grun-
townego przemyślenia sposobu jej wykorzystania, 
bez przeszkolenia użytkowników mogła rodzić 
zagrożenia, o których nikt wcześniej nie pomyślał. 
Dodatkowym problemem mógł okazać się wzrost 
kosztów rozwiązań bezpieczeństwa do pracy zdalnej 
i w chmurze. Niektórzy dostawcy argumentowali, że 
ze względu na skokowy wzrost klientów i zapotrze-
bowania na ich usługi zmuszeni byli do błyskawicz-
nej rozbudowy własnej infrastruktury, co wiązało się 
również z podniesieniem cen” – mówi Aleksander 
Ludynia.

Nasilone ataki, czujne reakcje
Dostrzegli to wszystko cyberprzestępcy i bardzo się 
uaktywnili. Wzrosła – co widać wyraźnie w statysty-
kach prowadzonych przez firmy – liczba ataków z ze-
wnątrz, a w szczególności nasilił się phishing/scam 
związany z tematyką Covid-19. Do tego przestępcy 
skupili się nie tylko na biznesie, ale także wzięli pod 

lupę klientów, którzy wiedzą, że pracownicy wykonu-
ją swoje obowiązki zdalnie – nikogo więc nie dziwi, 
że przedstawiciel banku, ubezpieczyciela czy firmy 
telekomunikacyjnej łączy się z klientem nie z biura, 
ale z domu, o czym może świadczyć czasem obraz 
na ścianie i dźwięki w tle. Przez to dla przestępców 
łatwiejsze stało się podawanie się za kogoś innego, 
proponowanie instalowania oprogramowania „wspie-
rającego” – docelowo złośliwego. Do niedawna 
znane były ataki „na wnuczka”. Dzisiaj coraz częściej 
to wnuczkowie, dobrze obeznani z technologiami 
cyfrowymi i teoretycznie bardziej odporni na ataki 
tego typu, padają ofiarami cyberprzestępców. Przy-
kładów jest wiele, jednak dość popularny to dzisiaj 
atak z wykorzystaniem tzw. „atrakcyjnej oferty z du-
żym zyskiem”.

„Sektor bankowy był stosunkowo dobrze przygo-
towany do przejścia na pracę z domu. Było sporo 
niuansów, ale zarówno centrale, jak i jednostki odpo-
wiedzialne za procesy wewnętrzne płynnie przeszły 
do modelu pracy zdalnej. Warto podkreślić, że takie 
przedsięwzięcie wiązało się niejednokrotnie z po-
nowną oceną zagrożeń, głównie z uwagi na skalę 
działań, która wcześniej nie występowała w banku. 
Największym wyzwaniem było i jest ciągłe utrzyma-
nie bezpieczeństwa danych oraz zapewnienie do-
stępności usług na tym samym poziomie co z biura. 
Otoczenie domowe, nie zawsze komfortowe warun-
ki pracy, nasilone ataki socjotechniczne, korzystanie 
z sieci domowej, drukowanie w domu – to obszary 
ryzyka. W biurze transferujemy dane do urządzenia za 
pośrednictwem odpowiednio zabezpieczonej sieci, 
a w domu nie zawsze” – mówi Grzegorz Długajczyk, 
Head of Technology Risk Team w ING Bank.

Kwestie bezpieczeństwa mieszają się z zagadnienia-
mi utrzymania ciągłości funkcji krytycznych. Zapew-
nienie możliwości świadczenia usług dla klientów 

Efektem oceny sytuacji pod kątem 
epidemii była identyfikacja nowych 
ryzyk związanych z pracą w trybie 
zdalnym i ochroną wrażliwych  
danych osobowych. 

Magdalena Skorupa
Cyber Risk, Data Privacy & Compliance Director, 

Reckitt Benckiser

Największym wyzwaniem było i jest 
ciągłe utrzymanie bezpieczeństwa 
danych oraz zapewnienie dostęp-
ności usług na tym samym poziomie 
co z biura. 

Grzegorz Długajczyk
Head of Technology Risk Team, ING Bank
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z domu wymaga odpowiednio przygotowanych, bez-
piecznych łączy dostępowych. Obciążenie w szczy-
tach wzrastało o 70–80%. W przypadku rynków finan-
sowych, gdzie wymagana jest błyskawiczna reakcja 
na zmiany rynku, kilkuminutowe opóźnienie może 
mieć znaczący wpływ i konsekwencje.

„Praca zdalna to także utrzymanie zgodności z regu-
lacjami. Ponadto pracując w domu, niejednokrotnie 
przetwarzamy dane, których nieświadome ujawnienie 
może mieć negatywne skutki dla organizacji. Ważna 
jest ciągła budowa świadomości zagrożeń, nie tylko 
w obszarze cyber czy bezpieczeństwa urządzeń koń-
cowych. Istotna staje się kwestia, w jaki sposób każdy 
zatrudniony pracuje z domu, to znaczy, kto może przy-
padkowo pozyskać, np. usłyszeć, informacje, których 
ujawnienie, niewłaściwe wykorzystanie przez osoby 
trzecie może zakończyć się incydentem” – dodaje 
Grzegorz Długajczyk.

Wsparcie dla pracowników
Na wzrost zagrożeń tego typu pracownicy nie byli do-
brze przygotowani. Stali się w pewnym sensie nawet 
mniej odporni na ataki, ponieważ nie mogą się szyb-
ko skonsultować z firmowym specjalistą – decyzje 
często muszą podejmować samodzielnie, w swoim 
pokoju. Poza tym nie każdy ma komfortowe warunki 
w domu, nie każdy dysponuje pokojem, w którym 
może się odizolować. Dlatego niezwykle ważne w no-
wej sytuacji były również kwestie „miękkie”, związane 
z edukacją pracowników, budowaniem świadomości 
w zakresie bezpieczeństwa informacji, pracy zdalnej, 
współpracy w sieci. 

„Istotne okazało się stworzenie nowego, otwartego 
kanału komunikacji z pracownikami, na którym mieli 

oni możliwość zadawania dowolnych pytań związa-
nych z nową sytuacją, w tym szczegółami techniczny-
mi pracy zdalnej. Równocześnie mierzyliśmy zadowo-
lenie pracowników. Najniższe było w początkowym 
okresie, jednak już po miesiącu się ustabilizowało. 
Ludzie przyzwyczaili się do nowej normalności i dzia-
łania w nowych warunkach z nowymi narzędziami” 
– mówi Magdalena Skorupa.

Z punktu widzenia działu IT oraz cyberbezpieczeń-
stwa na pewno wzrosła ilość pracy do wykonania. Na-
gle pojawiło się sporo nowych tematów, które trzeba 
było omawiać w trybie spotkań online – te maratony 
wirtualnych narad były i nadal są wyjątkowo męczące. 

Przyspieszone przenoszenie się do chmury, do pracy 
zdalnej i współpracy elektronicznej stanowiło wyzwa-
nie dla działów IT i bezpieczeństwa. Jeszcze nie tak 
dawno specjaliści nie mogli się doprosić zgody na 
wdrażanie tego typu narzędzi. Teraz nagle zapalo-
no zielone światło i trzeba było zacząć działać bez 
należytego przygotowania. Trzeba było jednak przy-
zwyczaić się i dostosować do nowej sytuacji. Dla nie-
których oznaczało to np. kilkutygodniowe opóźnienie 
instalowania poprawek w większości systemów, żeby 
nie ryzykować dodania sobie nowej pracy w przypad-
ku wystąpienia problemów. Decydowano się skupić 
wyłącznie na systemach krytycznych.

Kompromisy i długofalowe zyski
Czy kompromisy są nieuniknione? Wydaje się, że nie. 
Na rynku dostępne są od dłuższego czasu technolo-
gie i rozwiązania, które pozwalają ograniczać ryzyko 
i zapewniać bezpieczeństwo. Od dawna można mieć 
taką samą widoczność w zakresie tego, co dzieje się 
na stacjach roboczych zarówno przy pracy biurowej, 
jak i zdalnej. Część firm wdrażała potrzebne do tego 
technologie już znacznie wcześniej. Kiedy doszły do 
wniosku, że nie można mieć pełnego zaufania nawet 
we własnej sieci, zaczęły przyjmować koncepcję Zero 
Trust Network Access, w ramach której m.in. dąży się 
do tego, żeby nie ufać stacjom roboczym i ich użytkow-
nikom oraz monitorować urządzenia i zachowania ludzi.

Wyzwania i trudności, jakich doświadczyły IT i bezpie-
czeństwo w ostatnich miesiącach, miały jednak rów-
nież pozytywny wymiar. Nowa sytuacja uświadomiła 
w większym stopniu wszystkim w organizacjach rolę 
ryzyka technologicznego i zarządzania nim. 

Kadra zarządzająca zaczęła lepiej rozumieć, że 
wzrost złożoności ryzyka wymaga bardziej całościo-
wego podejścia, obejmującego m.in. działy prawne, 
zamówień, audytu wewnętrznego i inne. Zadaniem 
bezpieczeństwa jest łączenie tych różnych perspek-
tyw w całość i budowanie kultury organizacyjnej 
skierowanej na zarządzanie ryzykiem, gdzie każdy 
pracownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo.

Rafał Jakubowski

Firmy polegające w pełni na infra-
strukturze bezpieczeństwa zloka-
lizowanej we własnej serwerowni 
znalazły się w sytuacji, w której 
pieczołowicie zbudowany system 
ochrony na potrzeby pracy wyko-
nywanej w biurze przestał działać 
efektywnie przy pracy z domu. 

Aleksander Ludynia
Security Director, Shiji Poland
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1
Transformacja cyfrowa  
(przeniesienie procesów  
biznesowych do cyberprzestrzeni)

Obserwujemy postępujące procesy globaliza-
cji, które wymuszają cyfryzację wielu aspek-
tów naszego życia prywatnego i służbowego. 
Ostatnie wydarzenia dodatkowo zmotywowały 
wiele organizacji do poważnego traktowania 
cyberprzestrzeni i analizy zagrożeń z nią zwią-
zanych. Świat wirtualny stanowi bowiem miej-
sce naszej pracy, nauki oraz rozrywki i stale 
rozszerza swoje zastosowania.

Przedsiębiorstwa na co dzień prowadzące 
działalność w internecie osiągają coraz więk-
sze korzyści biznesowe (na skalę niespotykaną 
do tej pory), dzięki pozostawianiu przez nas, 
jako użytkowników sieci, śladów cyfrowych 
w postaci danych osobowych oraz informacji 
o różnego rodzaju preferencjach.  Obliguje je 
to jednak do podjęcia dodatkowych działań, 
aby zapewnić tym informacjom odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa, a swoim klientom 
wysokie gwarancje ochrony ich prywatności. 

2
Rodzaje zagrożeń (ryzyk)  
w cyberprzestrzeni
Ilość gromadzonych w przestrzeni cyfro-

wej danych przyrasta w szybkim tempie. Pro-
porcjonalnie do tego przyrostu rośnie również 
liczba przestępstw oraz rodzajów cyberata-
ków. Bardzo często przestępcy wykorzystują 
powszechnie panujący lęk oraz panikę użyt-

kowników internetu, którzy korzystają z sieci 
zarówno prywatnie, jak i do realizacji obowiąz-
ków służbowych. 

Źródłem największej liczby zagrożeń związa-
nych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni są 
ludzie, którzy z niej korzystają. To oni w roli 
upoważnionych bądź nieupoważnionych użyt-
kowników systemów i aplikacji w sposób świa-
domy lub nieumyślny wprowadzają do systemu 
wirusy, niszczą dane, podsłuchują czy włamują 
się do innych systemów.

Wyróżnia się dwa rodzaje zagrożeń spowo-
dowanych przez ludzi. Są to: zagrożenia ze-
wnętrzne – hakerzy, agenci obcych wywiadów, 
terroryści itp. – oraz zagrożenia wewnętrzne, 
powodowane przez pracowników firmy bądź 
instytucji, dostawców, klientów, konsultantów 
lub byłych pracowników. 

Zdarzenia w cyberprzestrzeni można podzielić 
na dwie kategorie:

•  wywołane czynnikiem ludzkim: celowe 
działania prowadzące do przechwycenia 
utajnionych danych, utrudnienia działania 
systemu bądź jego całkowitego unieru-
chomienia (naruszenie procedur, zanie-
dbanie, błędna konfiguracja urządzenia, 
brak wiedzy);

•  wywołane przez wypadki i zdarzenia lo-
sowe: niecelowe działania, które będą 
wynikać z awarii sprzętu, promieniowania 

Czy można przewidzieć nieprzewidywalne? Jak prowadzić  
analizę ryzyka w czasach niepewności i braku stabilności otoczenia?  
Praktyczne wskazówki i propozycje, dostępne metody.

Od indywidualnych potrzeb 
do skutecznych rozwiązań 
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emitowanego przez urządzenia elektro-
niczne (monitory komputerowe, przewo-
dy sygnałowe), z przypadkowych błędów 
użytkowników i administratorów, skutków 
zewnętrznych (np. pożar, zalanie).

Istotne jest to, aby każda organizacja zidentyfi-
kowała swoje słabe punkty i na tej podstawie 
zbudowała własny katalog zagrożeń, który 
będzie adekwatny do jej profilu biznesowego, 
zakresu gromadzonych danych oraz wykorzy-
stywanych narzędzi.  

3
Wymagania prawne w zakresie 
cyberbezpieczeństwa i ochrony  
prywatności w kontekście konieczno-

ści przeprowadzenia analizy ryzyka
Wielowymiarowość cyberbezpieczeństwa oraz 
rosnąca skala działań prowadzonych w inter-
necie i związanych z tym zagrożeń sprawiły, że 
powstała konieczność systemowego uregu-
lowania tych aspektów naszego życia. Wśród 
aktualnych aktów prawnych należy przede 
wszystkim wymienić:

•  Dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. 
w sprawie środków na rzecz wysokiego 
wspólnego poziomy bezpieczeństwa sieci 
i systemów informatycznych na terytorium 
Unii (dalej: dyrektywa NIS);

•  Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa;

•  Rozporządzenie Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych).

Oprócz powyższych regulacji na etapie uzgod-
nienia jest także rozporządzenie unijne zwa-
ne ePrivacy, które zgodnie z założeniami ma 
stanowić specjalną regulację w zakresie pry-
watności w internecie. Aktem tym mają zostać 

objęci dostawcy usług teleinformatycznych, 
dostawcy internetu oraz podmioty obsługu-
jące portale społecznościowe. Pod ochroną 
będą również komunikaty przesyłane w trybie 
maszyna-maszyna (tzw. internet rzeczy) oraz 
dane pochodzące z publicznych i półprywat-
nych sieci łączności. 

Wspólnym mianownikiem wszystkich wyżej 
wymienionych aktów prawnych jest ochro-
na użytkowników w sieci, przy czym każdy 
z nich swoim zakresem odnosi się do innych 
czynników wpływających na bezpieczeństwo 
teleinformatyczne. I tak celem wdrożenia pol-
skiej ustawy o krajowym systemie cyberbez-
pieczeństwa było umożliwienie implementacji 
dyrektywy NIS, dostosowanie jej wymogów 
do realiów krajowych, w tym utworzenie 
efektywnego systemu bezpieczeństwa tele-
informatycznego. System ten ma zapewniać 
niezakłócone świadczenie usług kluczowych 
i cyfrowych oraz osiągnięcie odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa systemów teleinfor-
matycznych służących do świadczenia tychże 
usług. Zakresem ustawy objęci zostali opera-
torzy usług kluczowych (m.in. z sektora ener-
getycznego, transportowego, zdrowotnego 
i bankowości) oraz dostawcy usług cyfrowych. 

Wszystkie wskazane podmioty zobowiązane 
są do:

•  wdrożenia skutecznych zabezpieczeń, 
w tym wdrożenia systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji;

•  szacowania ryzyka związanego z cyber-
bezpieczeństwem;

•  identyfikowania, zarządzania oraz notyfi-
kacji poważnych incydentów.

Szczególnie istotne wśród wskazanych wyżej 
obowiązków jest odpowiednie zarządzanie 
ryzykiem, którego celem jest:

•  wykazywanie ryzyk związanych z bez-
pieczeństwem teleinformatycznym oraz 
sposobów ich uniknięcia poprzez za-
stosowanie rozwiązań organizacyjnych 

W stronę porównywalności i ciągłości 
W kontekście tematyki zarządzania ryzykiem cy-
berbezpieczeństwa należy  wspomnieć o Strategii 
Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na 
lata 2019–2024 stanowiącej załącznik do uchwały nr 
125 Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. 
(poz. 1037), gdzie jednym ze wskazanych wyzwań 
jest opracowanie i wdrożenie wspólnej metodyki 
statycznego i dynamicznego szacowania ryzyka, 
uwzględniające specyfikę poszczególnych sektorów, 
a także operatorów infrastruktury krytycznej, operato-

rów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych. 
Prognozuje się, że zapewni to porównywalność 
szacowania, w tym określenie poziomu ryzyka, 
w szczególności na potrzeby raportu o zagrożeniach 
bezpieczeństwa narodowego, sporządzanego na 
podstawie przepisów o zarządzaniu kryzysowym. 
Prognozuje się również, że dzięki opracowanej meto-
dyce szacowanie ryzyka stanie się procesem ciągłym 
i umożliwi zobrazowanie poziomu ryzyka w czasie 
zbliżonym do rzeczywistego. 
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i technicznych w zakresie przetwarzania, 
przesyłania i przechowywania informacji 
w systemach IT; 

•  zapewnienie optymalnego, ze względu 
na koszty i ograniczenia, stanu ochrony 
ww. informacji;

•  zminimalizowanie ryzyka szczątkowe-
go tak, aby stało się ryzykiem akcep-
towalnym.

Podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem pro-
muje również unijne, ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych (RODO). Akt 
ten wprost wskazuje, że każdy podmiot, który 
przetwarza dane osobowe, powinien identy-
fikować ryzyko związane z potencjalnym na-
ruszeniem praw i wolności osób fizycznych, 
zarówno podczas planowania procesów prze-
twarzania danych, jak i w trakcie ich realizacji. 
Nie jest jednak wprost wskazane, w jaki spo-
sób powinna odbywać się taka ocena ryzyka. 

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpie-
czeństwa nadmienia, że każdy podmiot, który 
zobowiązany jest stosować wytyczne, po-
winien wdrożyć system zarządzania bezpie-
czeństwem informacji, jaki również promuje 
podejście oparte na ryzyku. Zidentyfikowane 
ryzyka powinny stanowić bazę do podjęcia 
odpowiednich działań przez organizacje, ukie-
runkowane przede wszystkim na minimalizację 
tych zagrożeń. 

Przepisy prawa nie tylko nakładają na podmio-
ty zobowiązane do ich stosowania koniecz-
ność wdrożenia zasad zarządzania ryzykiem, 
ale przede wszystkim stanowią podstawę do 
ustanawiania limitów akceptacji dla pewnych 
ryzyk, które zapewnią im działanie zgodnie 
z przepisami prawa i w jego granicach. 

4
Metodyka analizy ryzyka.  
Co analizować: aktywa,  
procesy, systemy IT? 

Celem każdej organizacji jest nieprzerwalne 
świadczenie usług i realizacja procesów bizneso-
wych. Zabezpieczeniem w tym zakresie są plany 
ciągłości działania, które obecnie, w sytuacji tak 
silnego zespolenia świata rzeczywistego z wirtu-
alnym światem internetu, powinny uwzględniać 
również ciągłość działania w zakresie przetwa-
rzania danych. Jednym ze sposobów sprostania 
temu wyzwaniu jest odpowiednie zarządzanie 
ryzykiem działalności, w tym identyfikowanie 
istotnych zagrożeń. Analiza ryzyka stanowi punkt 
wyjścia do doboru odpowiednich rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych oraz stosowania 
adekwatnych środków kontrolnych.

Ani Dyrektywa NIS, ani żaden inny akt praw-
ny z wymienionych w rozdziale 3 nie wskazują 
konkretnych metod analizy ryzyka. Wszystkie 
natomiast obligują przedsiębiorców do samo-
regulacji w tym zakresie.

Wsparciem dla zarządzania ryzykiem w sposób 
usystematyzowany są m.in. normy:

•  PN-ISO 31000 „Zarządzanie ryzykiem. 
Zasady i wytyczne”, która zapewni syste-
mowe zarządzanie ryzykiem;

•  PN-ISO 27001 „Technika informatyczna. 
Techniki bezpieczeństwa. Systemy za-
rządzania bezpieczeństwem informacji 
Wymagania”;

•  oraz PN-ISO 27005 „Technika informa-
tyczna. Techniki bezpieczeństwa. Za-
rzadzanie ryzykiem w bezpieczeństwie 
informacji”.

Przykładów konkretnych rozwiązań w zakre-
sie przeprowadzania analizy ryzyka można 
szukać również w Agencji Unii Europejskiej 

Metoda Bow-Tie
Jedną z metod analizy ryzyka jest metoda Bow-Tie, 
opracowana pierwotnie na Uniwersytecie w Queen-
sland w latach 70., dostosowana, w drodze praktycz-
nego wykorzystania, do wielu dziedzin życia, w tym 
do cyberbezpieczeństwa. Umożliwia ona zarówno 
identyfikację cyberzagrożeń, jak i planowanie me-
chanizmów ich kontroli.

Bow-Tie składa się z elementów, które pozwalają 
zbudować scenariusz ryzyka i plan zarządzania nim, 
a także uwzględnia elementy strategii ciągłości 
działania i przywrócenia usług po awarii. Ryzyko 
identyfikuje się na podstawie zdarzeń niepożąda-
nych dla organizacji, np. utrata wrażliwych danych. 
Metoda ta jest zorientowana na efektywność barier 

zapobiegawczych i/lub naprawczych stosowanych 
w kontekście zidentyfikowanego zagrożenia oraz 
zwrócenie uwagi na czynniki wpływające na funkcjo-
nowanie tych barier. 

Atutem metody Bow-Tie jest spojrzenie na procesy 
organizacyjne przez pryzmat odniesienia ich do 
zidentyfikowanych zagrożeń poprzez wizualizację 
poszczególnych ról, zadań, procedur i procesów 
łagodzenia ryzyka. Bow-Tie łączy drzewo niepożą-
danych zdarzeń/przyczyn i drzewo skutków w jeden 
scenariusz ryzyka. (Diagram obrazujący te i inne 
relacje w ramach metody Bow-Tie dostępny jest na 
stronie: https://www.cgerisk.com/wp-content/uploads/
Sensitive_Information_Data_in_use.pdf.).
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ds. Cyberbezpieczeństwa (ang. European 
Union Agency for Network and Information 
Security – ENISA).

Podstawą analizy ryzyka jest ustalenie listy 
zagrożeń, które mogą generować poważne 
skutki, w tym uwzględnienie listy krajowego 
ustawodawcy. W praktyce wdrożenie zarzą-
dzania ryzykiem w organi-
zacji oznacza opracowanie 
planów zarządzania zagro-
żeniami w taki sposób, aby 
zminimalizować wystąpie-
nie incydentu lub łagodzić 
jego potencjalny wpływ 
zarówno na organizację, jak 
i strony trzecie. 

Metodyka zarządzania ryzy-
kiem powinna być dopaso-
wana do kultury organizacji 
i zawierać przynajmniej dwa 
obszary:

•  niezawodność infra-
struktury i urządzeń;

•  zaufanie do osób, które 
uczestniczą w procesie 
przetwarzania danych, 
i oczekiwanie, że wyko-
nują swoje zadania we właściwy sposób 
– to chyba najważniejszy obszar.

Spójna metodyka analizy ryzyka stanowi fun-
dament bezpiecznego przetwarzania danych 
w cyberprzestrzeni. Dlatego kluczowe jest, 
aby stosować jedną jasną i zrozumiałą dla 
wszystkich terminologię oraz spójne działa-
nia. I tu z pomocą przychodzą wspomniane 
wyżej standardy, jak również  wytyczne w za-
kresie planów ciągłości działania czy goto-
wości do przywrócenia usługi do działania, 
np.: ISO/IEC 27031, ISO/IEC 22301, ISO/IEC 
22399, NFPA 1600.

Reasumując, dobór metodyki analizy ryzyka 
i zarządzania nim powinien uwzględniać trzy 
filary:

1.  możliwość adaptacji do danego sektora 
biznesowego; 

2.  skuteczne zarządzanie ryzykiem, 
w szczególności szybkie reagowanie 
na incydenty;

3. realizację wymogów regulacyjnych.

Warto zauważyć, że nie ma jednego skutecz-
nego i uniwersalnego narzędzia służącego 
zarządzaniu ryzykiem. Każda organizacja 
powinna dostosować metodykę do własnej 
specyfiki, bazując przy tym na najlepszych 
praktykach rynkowych. 

5
Jak dostosować metodykę  
do danej organizacji? 
Brak wiążącego wzorca metodyki ana-

lizy ryzyka będzie dla części organizacji zna-
czącym utrudnieniem (szczególnie jeżeli wśród 
personelu brakuje kompetencji w zakresie 
zarządzania ryzykiem), dla innych natomiast 

udogodnieniem pozwala-
jącym na swobodę dobo-
ru stosownej metodyki. Te 
drugie, które wykształciły 
w sobie umiejętność anali-
zy ryzyk w obszarach nie-
związanych z cyberbezpie-
czeństwem, ale takich jak: 
zarządzanie jakością, zarzą-
dzanie bezpieczeństwem in-
formacji, kontrola zarządcza 
czy ochrona danych osobo-
wych, wykorzystają szansę 
na zbudowanie własnej 
metodyki lub dostosowanie 
ogólnodostępnych praktyk 
do własnych uwarunkowań.

Podane przez nas propo-
zycje oceny ryzyka należy 
dopasować do swoich po-
trzeb, ale i do możliwości. 

Bardzo rozbudowana analiza ryzyk umożliwia 
otrzymanie konkretnych wyników, które po-
zwolą na dobór właściwych rekomendacji, 
natomiast sam proces analizy będzie wiązał 
się z koniecznością poświęcenia dużej ilości 
czasu oraz zasobów, jak również może natrafić 
na opór pracowników. 

Dla organizacji, które w szczególności są 
narażone na cyberzagrożenia lub dla któ-
rych wystąpienie incydentu może wiązać się 
z poważnymi konsekwencjami, np. instytucji 
finansowych, podmiotów medycznych czy 
produkcyjnych, zarządzanie ryzykiem powin-
no opierać się na wnikliwej i wieloaspektowej 
analizie. W przypadku podmiotów, dla których 
zagrożenia są mało prawdopodobne lub ich 
zmaterializowanie się nie przyniesie skutków, 
jakie potencjalnie zatrzymają ich działanie lub 
narażą je na straty finansowe czy wizerunko-
we, analiza może być ograniczona do proce-
sów kluczowych, aby zmniejszyć poświęcany 
czas i zasoby. 

6
Kto powinien brać udział  
w procesie analizy ryzyka?
W praktyce obserwuje się różnorodne po-

dejścia do przeprowadzania analizy ryzyka. W jed-
nych organizacjach szacowanie ryzyk wykonywa-
ne jest przez jedną osobę do tego skierowaną, 
w innych przez specjalistyczny zespół posiadający 

W praktyce wdrożenie zarzą-

dzania ryzykiem w organizacji 

oznacza opracowanie planów 

zarządzania zagrożeniami 

w taki sposób, aby zminimali-

zować wystąpienie incydentu 

lub łagodzić jego potencjalny 

wpływ zarówno na organiza-

cję, jak i strony trzecie. 
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kompetencje w obszarze cy-
berbezpieczeństwa lub bez-
pieczeństwa IT. 

Bazując na naszym bogatym 
doświadczeniu w pracy z orga-
nizacjami pochodzącymi z róż-
nych branż, rekomendujemy 
podejście, w którym określamy 
właścicieli ryzyk, czyli konkret-
ne osoby, którym przypisano 
odpowiedzialność za poszcze-
gólne ryzyka zdefiniowane 
w ich obszarach działalności. 
To w ich gestii leży zarządza-
nie ryzykiem, w tym zapla-
nowanie i wdrożenie działań 
zaradczych oraz zapobiegawczych. W praktyce 
właścicielami ryzyk stają się kierownicy danych 
komórek organizacyjnych czy działów. Z uwagi na 
usprawnienie operacyjne właściciel ryzyka może 
wskazać swojego asystenta, tzw. opiekuna ryzyka, 
który będzie go wspierał podczas analizy.

7
Dbanie o prywatność na etapie 
projektowanie rozwiązań  
cyfrowych – privacy by design

Analiza ryzyka w już istniejących procesach 
w organizacji to jedna z perspektyw zarządza-
nia zagrożeniami. W czasach niepewności nie 
powinniśmy rezygnować z planowania i wdra-
żania prywatności na etapie projektowania roz-
wiązań cyfrowych. Poza tym, że zasada privacy 
by design od 2018 r. jest obowiązkiem praw-
nym, jaki został nałożony przez art. 25 ust. 1 
RODO, jest to również dobra praktyka, która 
dojrzewa w świadomości wielu organizacji.  

Zasada privacy by design znajduje zastosowanie 
przy wdrażaniu praktycznie wszystkich zmian w or-
ganizacji, począwszy od procesów biznesowych 
i projektów fizycznych, a kończąc na modyfikacji, 
rozbudowaniu czy zmianie infrastruktury IT rozumia-
nej jako urządzenia informatyczne oraz całe opro-
gramowanie i środowisko, w którym one pracują. 

W praktyce sprowadza się do takiego projektowa-
nia wszystkich nowych rozwiązań, aby zakres gro-
madzonych danych był adekwatny do celu bizneso-

wego, podejmowane działania 
były zgodne z przepisami pra-
wa z zakresu ochrony danych 
osobowych i innych aktów po-
krewnych, a wykorzystywane 
narzędzia ułatwiały realizację 
zobowiązań organizacji jako 
administratora danych.

Działając zgodnie z zało-
żeniami privacy by design, 
każda organizacja, rozpo-
czynając nowy projekt, 
powinna oszacować ryzy-
ko, z jakim on się wiąże, 
nie tylko w zakresie celów 
biznesowych, ale również 

dla prywatności osób fizycznych i wszystkich 
stron zainteresowanych. Analiza ryzyka wy-
konana na początku prac pozwala także na 
zaplanowanie odpowiednich środków bezpie-
czeństwa. Wskazane wyżej podejście może 
przynieść wymierne korzyści dla organizacji, 
w tym: oszczędność zasobów, obniżenie kosz-
tów związanych z koniecznością wprowadzo-
nych zmian w już gotowych rozwiązaniach czy 
minimalizację zagrożenia ponoszenia strat na 
skutek wstrzymania wypuszczenie produktu 
na rynek lub chwilowego zawieszenia jego 
działania. Wśród dodatkowych zalet na pewno 
warto wskazać otrzymanie w pełni kompaty-
bilnego produktu poprzez dobór, a następnie 
testowanie funkcjonalności na wczesnych 
etapach prowadzenia prac rozwojowych oraz 
budowanie przewagi konkurencyjnej i ochronę 
własnej reputacji, co w wyniku końcowym daje 
minimalizację ryzyka wystąpienia naruszenia 
w zakresie ochrony danych osobowych.

8
Podsumowanie
Analiza ryzyka i zarządzanie nim to za-
gadnienie szerokie i bardzo skompliko-

wane bez względu na to, czy działamy w wa-
runkach względnego spokoju czy w czasach 
niepewności. Niewątpliwie jednak nie można 
z nich rezygnować. Trzeba konsekwentnie bu-
dować własny system, który będzie dojrzewał 
wraz z naszym doświadczeniem, kompetencja-
mi i organizacją. 

Katarzyna Muszyńska,  
Head of Data Protection  
Team w LexDigital

Mariola Więckowska,  
Head of Innovation  
Technologies w LexDigital

Olga Bińczak,  
Data Protection Expert  
w LexDigital

Istotne jest to, aby każda 

organizacja zidentyfikowa-

ła swoje słabe punkty i na 

tej podstawie zbudowała 

własny katalog zagrożeń, 

który będzie adekwatny do jej 

profilu biznesowego, zakresu 

gromadzonych danych oraz 

wykorzystywanych narzędzi.
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DevOps, jeszcze nie tak daw-
no modna nowinka, dzisiaj 
stało się już niemalże stan-
dardem. Narzędzia i praktyki, 
które przyspieszają tworze-
nie, testowanie i wdrażanie 
oprogramowania, zadomo-
wiły się na dobre w dużych, 
globalnych organizacjach. 
Mogą one dzięki temu szyb-
ciej wprowadzać na rynek 
i doskonalić swoje produkty 
oraz usługi. Szybko okazało 
się jednak, że do przyspieszo-
nego cyklu życia oprogramowania nie przystają 
tradycyjne sposoby testowania kodu, które uru-
chamiano przed jego produkcyjnym wdrożeniem. 
Dlatego pojawiło się DevSecOps, które zakłada 
przesunięcie testowania na wcześniejsze etapy 
cyklu. Oczywiście nie zastępuje to w pełni trady-
cyjnych metod, ale efektywnie je uzupełnia.

„Bezpieczeństwo musi podążać za potrzebami 
biznesowymi oraz potrzebami całej organizacji 
usług IT. Dlatego nowe sposoby, metody i kie-
runki budowania bezpiecznych rozwiązań wy-

znaczają przede wszystkim 
trendy w rozwoju samego IT 
i metod prowadzenia projek-
tów. Jednym z ważniejszych 
kierunków jest w tym kontek-
ście podejście Agile oraz De-
vSecOps, a także powiązane 
z nim automatyzacja i chmu-
ra obliczeniowa. Dostarczają 
one wielu niezbędnych narzę-
dzi ułatwiających implemen-
tację DevSecOps w praktyce, 
w tym narzędzi pozwalających 
na weryfikację rozwiązań pod 

kątem bezpieczeństwa na możliwie najwcze-
śniejszych etapach ich tworzenia, a przy tym bez 
nadmiernego angażowania i tak obciążonych już 
posiadanych zasobów ludzkich” – mówi Bartosz 
Nowak, Associate Director – Security Consulting 
& Assurance w EY GDS Poland.

DevSecOps w kontekście bezpieczeństwa to 
w istocie ogromna szansa. Koncepcja shift left, 
która odnosi się do eliminowania defektów i po-
datności na możliwie wczesnym etapie, oznacza, 
że rozwiązywanie problemów staje się łatwiej-

W świecie DevOps, w którym współpraca programistów i zespołów 
operacyjnych pozwala na przyspieszenie całego cyklu życia 
oprogramowania z miesięcy czy nawet lat do tygodni albo dni, nie ma 
miejsca na tradycyjne podejście do bezpieczeństwa. Jedynym rozwiązaniem 
jest włączenie security w cały proces i zastosowanie podejścia DevSecOps. 
Tylko w ten sposób można zapewnić organizacji zwinność i szybkość 
reagowania, a zarazem zagwarantować bezpieczeństwo.

Szybko, zwinnie  
i bezpiecznie

Koncepcja shift left, która 

odnosi się do eliminowania 

defektów i podatności na 

możliwie jak najwcześniej-

szym etapie, oznacza, że 

rozwiązywanie problemów 

staje się łatwiejsze i przede 

wszystkim tańsze.
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sze i przede wszystkim tańsze. Idealnie, jeśli od-
bywa się to w sposób zautomatyzowany, dopa-
sowany do potrzeb projektów, ponieważ uwalnia 
zasoby ludzkie. W efekcie bezpieczeństwo prze-
staje być hamulcowym, a staje się partnerem dla 
biznesu i aktywnie wspiera realizowanie celów 
biznesowych.

„DevSecOps to w istocie uzupełnienie agile’- 
owego podejścia do tworzenia oprogramowa-
nia, w które, poza programistami, włącza się 
pozostałe IT,  tzw. Opsy i bezpieczeństwo. Prze-
waga tradycyjnego, waterfallowego podejścia 
jest pozorna, czysto teoretyczna. Przez bardziej 
statyczne planowanie i klasyczne fazy projektu 
pozornie pozwala lepiej przetestować i zabez-
pieczyć rozwiązania przed wdrożeniem, ale 
tylko w świecie idealnym. Z pewnością jednak 
nie w realnym. Praktyka wygląda bowiem tak, że 
przy tradycyjnym podejściu, kiedy wykrywa się 
zagrożenia, często nie można ich poprawić ze 
względu na czas i koszty. Biznes po prostu de-
cyduje, że wdrożenia nie można opóźniać, bądź 
błędy sięgają koncepcji, architektury rozwiązania, 
której zmiana byłaby niezwykle kosztowna. Dzięki 
DevSecOps i podejściu shift left można reagować 
wcześniej i skuteczniej eliminować błędy” – do-
daje Bartosz Nowak.

Zmiany i technologie
Największym błędem związanym z DevSecOps 
jest wdrażanie tego podejścia w sposób wybiór-
czy. Bez kompleksowego podejścia narażamy się 
na poważne trudności. Na DevSecOps składają 
się przede wszystkim:  kultura, najlepsze praktyki 
oraz automatyzacja i narzędzia. Brak któregokol-
wiek z tych elementów burzy układankę. Także 
więc technologie automatyzujące, o których czę-
sto zapominamy, są tutaj kluczowe.

„Bez narzędzi, np. do statycznej analizy kodu 
(SAST) i dynamicznego testowania (DAST), nara-
żamy się, że zamiast uwalniać zasoby, konsumo-
wać korzyści płynące z DevSecOps, będziemy 
musieli zwiększać swoje zaangażowanie. SAST 
i DAST to jedynie przykłady wielu narzędzi do-
stępnych na rynku, które powinniśmy wykorzy-
stywać w zależności od potrzeb projektu. Mamy 
jeszcze m.in. narzędzia do interaktywnego testo-
wania (IAST), bezpieczeństwa run-time (RASP) czy 
bardziej ukierunkowane narzędzia analizujące 
wykorzystywane biblioteki open-source oraz 
poziom bezpieczeństwa kontenerów” – mówi 
Bartosz Nowak.

W momencie, kiedy w organizacji pojawiają się 
nowe technologie, trzeba błyskawicznie zmienić 
sposób myślenia. Dobrym przykładem jest tech-
nologia kontenerów. To dynamicznie zmieniają-
ce się środowisko. Kontenery szybko powstają 
i równie szybko znikają. Dlatego nie da się tu  

zastosować prostych zasad, nie wystarczy zwy-
kła zapora ogniowa. Trzeba porzucić statyczne 
reguły starego sposobu myślenia, że uda się coś 
skutecznie zabezpieczyć raz i dobrze. Bezpie-
czeństwo trzeba weryfikować w trybie ciągłym. 
Dane będące w jednej chwili na serwerze, w na-
stępnej są już na innej maszynie i na to trzeba być 
przygotowanym. Standardowe sposoby działania 
w klasycznym świecie projektów prowadzonych 
zgodnie z metodyką waterfall tracą rację bytu.

Trzeba przemyśleć, jak zabezpieczyć środowisko 
i nie tracić nic z ułatwień i korzyści, jakie oferują 
nowe technologie, żeby bezpieczeństwo nie było 
hamulcowym rozwoju czy optymalizacji. Zarazem 
trzeba tak to zorganizować, żeby narzut admini-
stracyjny był jak najmniejszy. Najprostszym spo-
sobem jest praca z programistami, żeby pracowali 
szybko, ale bezpiecznie. Największym wyzwa-
niem natomiast jest zbudowanie świadomości 
bezpieczeństwa. Programiści muszą zrozumieć, 
że stanowi ono integralny element ich codziennej 
pracy. Powinni mieć poczucie, że są za to odpo-
wiedzialni. 

Partnerska współpraca
„Historycznie najpierw mieliśmy Dev, później 
DevOps, a teraz coraz częściej mówimy o Dev- 
SecOps. Jeśli nie zaangażujemy programistów, 
bezpiecznicy nie będą w stanie odpowiednio za-
bezpieczyć firmy. W Allegro mamy około 750 pro-
gramistów i 16 specjalistów od bezpieczeństwa. 
Model, w którym o zabezpieczeniu systemów my-
ślimy na końcu procesu wytwarzania oprogramo-
wania, jest całkowicie nieadekwatny do sytuacji” 
– mówi Michał Wierucki, CSO w Grupie Allegro.

Kluczowe jest, żeby o bezpieczeń-
stwie myśleć już podczas projekto-
wania rozwiązań. Jak to już wiele 
razy pokazano, błędy popełnione 
na początku projektu są najdroższe 
do poprawy – tak samo jest i z bez-
pieczeństwem lub jego brakiem 
przy projektowaniu.

Michał Wierucki
CSO, Grupa Allegro 
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„Nie bylibyśmy w stanie tego zrobić samodziel-
nie. Przejrzenie całego generowanego w organi-
zacji kodu na etapie przed wdrożeniem jest nie-
możliwe. Nawet wykorzystanie daleko posuniętej 
automatyzacji nie rozwiązałoby tego problemu. 
Kluczowe jest, by o bezpieczeństwie myśleć już 
podczas projektowania rozwiązań. Jak to już wie-
le razy pokazano, błędy popełnione na początku 
projektu są najdroższe do poprawy – tak samo 
jest i z bezpieczeństwem lub jego brakiem przy 
projektowaniu” – dodaje Michał Wierucki.

Zaangażowanie programistów w pracę na rzecz 
bezpieczeństwa to wyzwanie, z którym trzeba 
się mierzyć już na wczesnych etapach kształ-
cenia programistów. Kiedyś nie zwracano uwagi 
na bezpieczeństwo, uczono głównie kodowania, 
obecnie to się zmienia, ale jeszcze jest dużo do 
zrobienia na tym polu. Tymczasem budowanie 
świadomości, że programista jest odpowiedzial-
ny za bezpieczeństwo fragmentu kodu, który 
tworzy, powinno odbywać 
się już na samym początku 
nauki programowania. Nie-
stety, często się tak nie dzie-
je i działy bezpieczeństwa 
muszą się tym zająć w mo-
mencie, kiedy pojawiają się 
nowi ludzie w firmie. Trze-
ba im wyjaśnić i zaszczepić 
w nich podejście, żeby two-
rząc nowy produkt, wyszli ze 
swojej roli i spojrzeli na kod 
niejako z boku, przemyśleli 
ścieżki, które mógłby ktoś 
wykorzystać do ataku.

„Do osiągnięcia celu nie wystarczy dostarcze-
nie narzędzi do automatyzacji i zaoferowanie 
pomocy. Najlepszą drogą jest budowa partner-
skich relacji pomiędzy bezpiecznikami a pro-
gramistami. Dlatego robimy szkolenia, podczas 
których dzielimy się wiedzą, opowiadamy, jak pi-
sać bezpieczny kod, dostarczamy narzędzia, ale 
również nie zapominamy o swoim udziale i prze-
prowadzamy testy bezpieczeństwa. W wysiłek 
budowania bezpieczeństwa staramy się także 
angażować właścicieli biznesowych systemów, 
tak aby uwzględniali potrzeby bezpieczeństwa 
w planowaniu konkretnych celów czy funkcjonal-
ności. Często stosujemy ‘turystykę zespołową’, 
w ramach której bezpiecznicy dołączają do ze-
społów programistycznych, a czasem programiści 
dołączają do zespołów bezpieczeństwa, dzię-
ki temu przy codziennej pracy wymieniamy się 
doświadczeniami, obie strony uczą się od siebie 
nowych rzeczy. Dobre relacje, wzajemne zaufa-
nie znacznie ułatwiają budowanie świadomości”  
– tłumaczy Michał Wierucki.

Bezpieczeństwo automatyki
Ciekawym wątkiem w kontekście zabezpieczenia 
rozwiązań na możliwie najwcześniejszym etapie 
ich tworzenia jest świat technologii OT (Operatio-
nal Technology), czyli automatyki przemysłowej. 
W tym obszarze kwestie bezpieczeństwa mają 
szczególne znaczenie. Systemy OT wpływają na 
działanie nie tylko firm, ale także pojedynczych 
ludzi i całych społeczności. Tymczasem ataki na 
automatykę przemysłową stają coraz łatwiejsze 
dzięki konwergencji, jaka zachodzi pomiędzy OT 
oraz IT.  Systemy, które początkowo były fizycznie 
izolowane, coraz częściej wymieniają informacje 
z systemami informatycznymi, co sprawia, że ro-
śnie ryzyko. 

„Dzisiaj OT oraz IT to system naczyń połączo-
nych. Obowiązuje w nim zasada najsłabszego 
ogniwa. Celem przestępców jest znalezienie 
jednego błędu. Natomiast bezpieczeństwo musi 
chronić wszystkie furtki, przez które mogą się do-
stać hakerzy. Dlatego włączanie bezpieczeństwa 
na jak najwcześniejszym etapie jest kluczowe”  

– mówi Artur Ślubowski, naczel-
nik Wydziału Bezpieczeństwa 
i szef SOC w PKP Informatyka.

Na szczęście większość 
programistów jest już dzisiaj 
świadoma zagrożeń i nie kon-
centruje się wyłącznie na tym, 
żeby aplikacja działała, ale 
także myśli o tym, żeby była 
bezpieczna. „Oczywiście nie 
oznacza to, że programista 
czy menedżer projektu bę-
dzie ekspertem od bezpie-
czeństwa. Jeśli dysponuje 

Największym błędem zwią-

zanym z DevSecOps jest 

wdrażanie tego podejścia 

w sposób wybiórczy. Bez 

kompleksowego działania 

narażamy się na poważne 

trudności.

Większość programistów jest już 
dzisiaj świadoma zagrożeń i nie 
koncentruje się wyłącznie na tym, 
żeby aplikacja działała, ale też myśli 
o tym, żeby była bezpieczna. Oczy-
wiście nie oznacza to, że programi-
sta czy menedżer projektu będzie 
ekspertem od bezpieczeństwa.

Artur Ślubowski
naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i szef SOC,  

PKP Informatyka

30

A
TS

 2
0

20
 / 

A
gi

le
 c

yb
er

se
cu

rit
y,

 c
zy

li 
be

zp
ie

cz
eń

st
w

o 
w

 d
ob

ie
 c

hm
ur

y 
i p

ra
cy

 z
da

ln
ej



wiedzą z tego zakresu, to dobrze, ale zawsze 
potrzebny będzie ekspert, mentor, który będzie 
nadzorował wszystkie elementy oraz będzie an-
gażowany we wszystkich kluczowych punktach 
procesu” – dodaje Artur Ślubowski.

Budowanie świadomości zagrożeń nie powinno 
się zresztą ograniczać wyłącznie do programi-
stów. Trzeba pracować nad tym zagadnieniem 
w skali całej organizacji. Takie podejście ułatwia 
m.in. dyskusje wewnętrzne z zarządami i mene-
dżerami innych jednostek biznesowych. Bezpie-
czeństwu dużo łatwiej przekonywać ich, że za-
grożenia są realne i trzeba na nie odpowiednio 
zareagować.

Zapewnianie bezpieczeństwa w świecie OT jest 
jednak wyjątkowo trudne. Większość wykorzy-
stywanych obecnie urządzeń projektowana była 
w okresie, kiedy nikt nie zastanawiał się nad kwe-
stiami bezpieczeństwa. Urządzenia i systemy nie 
zostały dobrze zabezpieczone na etapie budowy, 
a dodawanie do nich mechanizmów ochronnych 
obecnie jest praktycznie niemożliwe.

Nie powinno to dziwić. Wiadomo, że nikt nie wdra-
żał zabezpieczeń, które nie były uzasadnione real-
nymi zagrożeniami. Jeszcze nie tak dawno ryzyko 
ataku na systemy automatyki przemysłowej za po-
średnictwem sieci IT było niewielkie. Ostatecznie 
przecież to biznes określa, ile możemy zainwe-

stować w zabezpieczenie technologii. Jeśli nie 
opłaca się to w rachunku nakładów do korzyści, 
nikt nie chce ponosić takich kosztów. Urządzenia 
projektowane dzisiaj coraz częściej oferują wysoki 
poziom bezpieczeństwa. Nawet najnowsze rozwią-
zania nie są jednak wolne od problemów. Znane 
są przecież przypadki włamań przez interfejs IT do 
samochodów najnowszej generacji.

Tym ważniejsze jest, żeby zmianom i modernizacji 
systemów automatyki przemysłowej w Polsce to-
warzyszyła zmiana podejścia do ich zabezpiecza-
nia. Dobrze, żeby konwergencja z IT pociągała 
za sobą również najlepsze wzorce w obszarze 
bezpieczeństwa. 

„Procesy informatyzacji kolei w Polsce nie prze-
biegają tak szybko jak w niektórych krajach za-
chodnich. Zarządzanie ruchem nie jest tak zdi-
gitalizowane. Wydaje się jednak, że to raczej 
szansa niż zagrożenie. Dotyczy to zarazem in-
nych sektorów, które wykorzystują automatykę 
przemysłową” – ocenia Artur Ślubowski. Jego 
zdaniem, prowadząc cyfrową transformację, moż-
na przecież wdrażać rozwiązania, które nie tylko 
pozwolą przyspieszać ruch kolejowy, ale równo-
cześnie będą także lepiej dopasowane do aktu-
alnego krajobrazu zagrożeń i pozwolą zapewnić 
wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Rafał Jakubowski

Programiści są pod ogromną presją, aby szybciej 

opracowywać nowe funkcje i przyspieszać proces 

rozwoju oprogramowania. Produkowanie większej 

ilości kodu oznacza więcej podatności, a w konse-

kwencji większe ryzyko. Wykrywanie podatności na 

etapie tworzenia oprogramowania musi być dokładne 

i zapewniać wgląd w źródło problemu, a nie tylko ra-

portować objawy. Pierwszym krokiem do osiągnięcia 

tego celu jest testowanie aplikacji na obecnym eta-

pie ich rozwoju. Do starszych zastosujmy rozwiązanie 

DAST, by chronić luki przed wykorzystaniem, zanim 

zaczniemy je naprawiać. W przypadku nowych użyjmy 

skanowania SAST. 

Już dzisiaj zrób jeden skan za pomocą DAST i SAST, 

aby wiedzieć, czy nie walczysz z górą lodową w ra-

mach transformacji do DevSecOps. Przygotuj plan dal-

szego działania. Jedną z dobrych praktyk jest trakto-

wanie bezpieczeństwa aplikacji jako elementu DNA 

zespołu DevOps. Projektuj apki z myślą o bezpieczeń-

stwie. Nie zatrudnisz wystarczającej liczby „bezpieczni-

ków” od aplikacji. Musisz przeszkolić zespoły DevOps, 

aby ich członkowie pisali bezpieczniejszy kod. Zespół 

DevOps staje się DevSecOps. 

DevSecOps to w gruncie rzeczy nic innego jak posiada-

nie zautomatyzowanej analizy kodu SAST i DAST. Skraca 

ona nie tylko czas przeglądu kodu, oceny bezpieczeń-

stwa i testowania, ale też obniża koszty działań napraw-

czych poprzez wcześniejsze znajdowanie luk i ich elimi-

nację. Czas na działanie! Poznaj i zastosuj w praktyce 

Micro Focus Fortify – w pełnej odsłonie DAST, SAST, 

IAST, RASP, SCA Software Composition Analysis. 

K O M E N T A R Z

Janusz Sawicki,  
Security Sales Account Executive, Micro Focus
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Kilka lat temu atak z wykorzystaniem oprogramowa-
nia ramsomware WannaCry sparaliżował systemy in-
formatyczne poważnych instytucji na całym świecie. 
Zainfekowanych zostało ponad 200 tys. kompute-
rów w 150 krajach. Straty związa-
ne z atakiem oszacowano na ok. 
8 mld dol. Przyczyna okazała się 
prozaiczna: atak WannaCry udało 
się przeprowadzić na tak ogrom-
nej liczbie komputerów, ponieważ 
wiele osób nie instalowało po-
prawek w oprogramowaniu. Czy 
można było go uniknąć? 

To spektakularne uderzenie cy-
berprzestępców pokazuje, jak 
bardzo ważna jest ochrona, która 
umożliwia zapobieganie takim 
atakom. Najlepiej, jeśli firmy za-
dbają o nią, zanim staną się ofiarą 
incydentu, niż po fakcie, nauczone 
przykrym doświadczeniem. Połą-
czenie kompetencji ekspertów ds. 
bezpieczeństwa identyfikujących 
zagrożenia z możliwościami czołowej w tym zakresie 
technologii umożliwia organizacjom przewidywanie, 
szybsze wykrywanie i powstrzymywanie nawet naj-
bardziej wyrafinowanych ataków.

Przyspieszona cyfryzacja – edukuj  
pracowników i chroń dane firmowe
Obecnie ogromna część naszego życia przeniosła się 
do internetu. Od wybuchu pandemii jeszcze więcej 
spraw załatwiamy online, a znaczący odsetek firm pra-
cuje zdalnie. Ta sytuacja wymusiła nagłe przyspiesze-
nie cyfryzacji w wielu organizacjach, co zwiększyło 
też ryzyko wycieku ich wrażliwych danych. Niestety, 
część pracowników nadal nie ma wystarczającej wie-
dzy na temat zagrożeń czyhających w sieci, dlatego 
wciąż jest łatwym celem dla cyberprzestępców.   

Dobrym rozwiązaniem jest sprawdzenie czujności 
i świadomości zagrożeń pracowników, na przykład 

za pomocą symulowanego ataku phishingowego. 
Taką usługę oferuje Orange Polska. Tak jak w praw-
dziwym ataku pracownicy otrzymują wiadomość 
nakłaniającą ich do podjęcia określonych działań, 

np. otworzenia załącznika zawie-
rającego potencjalnie niebez-
pieczny kod. Na tym oczywiście 
podobieństwo z rzeczywistym 
atakiem się kończy. W kolejnym 
etapie użytkownicy otrzymują 
wskazówki, które w przyszłości 
pozwolą im na identyfikację za-
grożenia i właściwą reakcję na nie. 

Dodatkowym wzmocnieniem ta-
kiego testu będzie rozwiązanie 
„Praca zdalna”, które dba o bez-
pieczeństwo firmowych danych, 
utrzymując je wewnątrz firmy, 
zabezpieczając pliki przed nie-
powołanym dostępem. Pozwala 
również menedżerom na weryfi-
kację działań realizowanych przez 
pracowników na urządzeniach 

służbowych. Dla wielu zarządzających jest to szcze-
gólnie istotne dziś, gdy nie mają bezpośredniego 
kontaktu z pracownikami.

Praca w modelu zdalnym oraz hybrydowym  
– zadbaj o bezpieczeństwo aplikacji,  
informacji i punktów końcowych
Praca w rozproszonych środowiskach wymaga od-
powiedniego zabezpieczenia infrastruktury teleinfor-
matycznej firm, ale też dbałości o dane i aplikacje. 
Wymaga też odpowiedniego zarządzania urządze-
niami firmowymi, z których korzystają pracownicy. 

W przypadku urządzeń świetnie sprawdzi się rozwią-
zanie, które pozwala kompleksowo zabezpieczać 
nie tylko smartfony i tablety, ale również laptopy oraz 
komputery całej załogi i zarządzać nimi. Taką usługą 
jest Mobile Device Management (MDM). Zapewnia 
ona bezpieczeństwo i integralność danych zgroma-

Jak uniknąć 
cyberataku i uczynić 
firmę bezpieczniejsząA
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Praca w rozproszonych 

środowiskach wymaga 

odpowiedniego 

zabezpieczenia infrastruktury 

teleinformatycznej firm, ale 

również dbałości o dane 

i aplikacje. Wymaga też 

odpowiedniego zarządzania 

urządzeniami firmowymi, 

z których korzystają 

pracownicy. 

Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań jest dostosowanie rozwiązań 
cyberbezpieczeństwa do zmieniających się warunków – pracy zdalnej, 
przyspieszonej cyfryzacji, pracy w mieszanych i rozproszonych 
środowiskach, rosnącej popularności rozwiązań chmurowych.
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dzonych na urządzeniach mobilnych pracowników 
firmy. W wielu przypadkach są to informacje dotyczą-
ce klientów, poufne dane firmowe, a czasem nawet 
tajne informacje przesyłane przez pracowników in-
stytucji publicznych. 

Ważną funkcją jest wymuszenie podania PIN-u do 
odblokowania pulpitu czy wyświetlacza oraz zapew-
nienie centralnego systemu do zarządzania tymi 
urządzeniami. Dzięki niemu można zdalnie wprowa-
dzać zmiany w ustawieniach telefonów, bezpiecznie 
instalować aplikacje i ich uaktualnienia czy zapewnić 
pracownikom sesje zdalnej pomocy z przejęciem 
ekranu i klawiatury urządzenia. W przypadku za-
gubienia urządzenia lub kradzieży przydatna jest 
funkcja zdalnego zablokowania lub wyczyszczenia 
danych z firmowego urządzenia.

Wysoki poziom bezpieczeństwa wszystkich urzą-
dzeń podłączonych do firmowej sieci zapewni także 
rozwiązanie EDR (Endpoint Detection and Respon-
se). Zastosowany tu mechanizm identyfikujący ano-
malie w procesach naszych urządzeń pozwala na 
wykrycie i zatrzymanie zaawansowanych ataków 
i zapewnia wysokiej jakości alerty o incydentach. 
Usługa pomaga w ocenie ryzyka oraz pozwala na 
szybkie rozwiązanie incydentów i przywrócenie ope-
racji biznesowych. 

Z kolei Cisco Umbrella ochroni urządzenia przed 
skutkami nieautoryzowanej podmiany konfiguracji 
DNS. Rozproszona architektura sond rozsianych po 
całym świecie umożliwia wykorzystanie rozwiązania 
w dowolnym miejscu.  

Bezpieczeństwo chmury  
– zadbaj o przetwarzane dane
Zainteresowanie chmurą wyraźnie rośnie, choć sza-
cuje się, że obecnie korzysta z niej zaledwie 10–15% 
firm. Według analityków IDC, do 2023 r. w Polsce 
wydatki na tego typu usługi będą się zwiększały 
w tempie 15,7% rocznie.

Chociaż dostawcy rozwiązań chmurowych oferują 
niektóre opcje bezpieczeństwa wbudowane w jej 
infrastrukturę, to każda firma korzystająca z chmury 
ma też wiele możliwości zapewnienia odpowiedniej 
ochrony ze swojej strony. Warto wspomnieć chociaż-
by wieloskładnikowe uwierzytelnianie, które minima-
lizuje ryzyko nieautoryzowanego dostępu do chro-

nionych zasobów. To jedna z najczęściej polecanych 
metod ochrony w cyfrowym świecie. 

Orange proponuje rozwiązanie Cisco Duo, które 
wykorzystuje szyfrowany kanał komunikacyjny do 
przesyłania poświadczeń, a także informacji, z ja-
kiego sprzętu łączy się urządzenie. Dane te są też 
widoczne w konsoli, co oznacza, że administrator 
widzi, z jakich urządzeń i krajów łączą się pracownicy 
oraz podwykonawcy. Pozwala to na uszczelnienie 
dostępu do aplikacji czy sieci. Można też ustalić stan 
komputera pod kątem bezpieczeństwa, czyli stan 
aktualizacji oprogramowania antywirusowego i sys-
temu operacyjnego. Duo jest aplikacją chmurową, 
dlatego zapewnia bardzo dużą dostępność. 

Warto też zastosować usługę Cloud Security, któ-
ra z kolei dba o bezpieczeństwo niezależnie od 
dostawcy chmury i z jednego miejsca pozwala na 
zarządzanie infrastrukturą hybrydową. Co istotne, 
utrzymuje spójne polityki bezpieczeństwa całego 
środowiska wirtualnego, a korzystająca z usługi firma 
zawsze wie, co dzieje się w jej sieci.

Wzmocnij bezpieczeństwo swojego biznesu
Dziś, gdy firmy pracują zdalnie, jeszcze większe-
go znaczenia nabrało przeciwdziałanie atakom 
DDoS. Skuteczny atak na infrastrukturę VPN firmy 
może zatrzymać jej działania operacyjne. Pod-
czas budowania bezpiecznej organizacji, uświa-
damiania ryzyk warto skorzystać ze wsparcia 
oferowanego przez ekspertów Orange Polska 
we wspomnianym już profesjonalnym zestawie 
usług Cyber Pakiet.

Dodatkowymi rozwiązaniami dbającymi o ciągłość 
działania firmy będą: SOAR Security Orchestration 
Automation and Response – zautomatyzowany 
proces reagowania na incydenty, zwiększający 
efektywność zespołu SOC, umożliwiający reakcję 
na incydent niemal w czasie rzeczywistym, oraz NIS 
Lite, z podstawową funkcjonalnością monitorowania 
infrastruktury sieciowej i reagowaniem na zdarzenia 
bezpieczeństwa.

Najnowszą propozycją, dzięki której będziemy wspierać klientów w budowa-
niu bezpiecznej organizacji na wielu płaszczyznach, jest Cyber Pakiet. Ten 
zestaw usług profesjonalnych umożliwia m.in.: ochronę reputacji, budowanie 
świadomości, identyfikację ryzyka, tworzenie wymagań bezpieczeństwa czy 
realizację testów penetracyjnych. 

Krzysztof Białek, 
dyrektor marketingu i rozwoju produktów cyberbezpieczeństwa, Orange Polska
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Z raportu „2020 Cloud Security Report” opracowa-
nego przez Check Point we współpracy z Cyber- 
security Insiders wynika, że bezpieczeństwo chmury 
publicznej to poważny lub bardzo poważny problem 
dla blisko 75% ankietowanych w lipcu br. ekspertów 
cyberbezpieczeństwa oraz IT. Tym większy, że 68% 
organizacji współpracuje z dwoma dostawcami lub 
większą liczbą dostawców usług cloud – działy bez-
pieczeństwa muszą korzystać z wielu różnych na-
tywnych narzędzi bezpieczeństwa i konsol zarządza-
jących. Dodatkowe wyzwania to brak dostatecznie 
wykwalifikowanej kadry i ograniczenia budżetowe.

Kiedy zapytać ekspertów o źródła największych za-
grożeń, wymieniają przede wszystkim: błędy w kon-
figuracji platform cloud (68%), nieautoryzowany 
dostęp (58%), niedostatecznie zabezpieczone inter-
fejsy (52%) oraz przejęcia kont (50%). Podnoszona 
jest także kwestia tradycyjnych rozwiązań bezpie-
czeństwa, które – według 82% respondentów – nie 
nadają się lub oferują ograniczoną funkcjonalność 
w środowiskach chmurowych. Ostatecznie dla 52% 
ankietowanych chmura publiczna stanowi większe 
ryzyko niż tradycyjne środowiska on-premises. Nie-
mniej 17% uważa, że ryzyko de facto jest mniejsze, 
a 30% twierdzi, że jest porównywalne.

„Raport pokazuje, że organizacyjne migracje i wdro-
żenia w chmurze wyprzedzają możliwości zespo-
łów bezpieczeństwa pod względem obrony przed 
atakami i wyciekami danych. Istniejące rozwiązania 
bezpieczeństwa zapewniają jedynie ograniczone 
bezpieczeństwo przed zagrożeniami w chmurze, 
a same zespoły często nie mają dostatecznych 
kompetencji potrzebnych do doskonalenia pro-
cesów bezpieczeństwa i zapewniania zgodności”  

– komentuje TJ Gonen, Head of Cloud Product Line 
w Check Point Software.  

Najwyższy poziom, ale zróżnicowany
Z raportu wywnioskować można, że pomimo przy-
spieszonej popularyzacji chmury w ostatnich miesią-
cach, obawy są powszechne. Trudno nie brać pod 
uwagę braków kadrowych czy ograniczeń budżeto-
wych, jednak przyglądając się wskazywanym przez 
ankietowanych zagrożeniom, można przypuszczać, 
że większości, jeśli nie wszystkim, można skutecznie 
przeciwdziałać. Nikt przy tym nie kwestionuje, że 
poziom zabezpieczeń infrastruktury największych 
dostawców usług cloud znajduje się na najwyższym 
możliwym poziomie.

„Dzisiaj właściwie nie ma żadnego bardziej bez-
piecznego miejsca do realizacji projektów informa-
tycznych niż środowisko public cloud. Kiedy mówimy 
o bezpieczeństwie w chmurze publicznej, to mówi-
my o najwyższych możliwych poziomach bezpie-
czeństwa. Wynika to z prostego faktu: bardzo mało 
jest na świecie organizacji tak bogatych i tak do-
świadczonych w obsłudze cyberbezpieczeństwa jak 
najwięksi dostawcy rozwiązań chmurowych. Trudno 
byłoby wskazać organizację, która zatrudnia więcej 
wyspecjalizowanego personelu niż Alibaba, Ama-
zon, Google czy Microsoft” – mówi dr Łukasz Kister, 
niezależny ekspert cyberbezpieczeństwa.

Dlatego zagrożenia związane z chmurą czają się 
głównie po stronie IT organizacji, które korzystają 
z chmury. Podobnie zresztą jest w przypadku trady-
cyjnego modelu przetwarzania i lokalnych centrów 
danych – zdecydowana większość zagrożeń po-
wstaje na skutek błędów administracyjnych.

Organizacje przenoszą do chmur publicznych coraz więcej systemów, 
aplikacji oraz danych. Konieczność ekspresowego przejścia na pracę 
zdalną i zapewnienia ciągłości biznesowej w związku z ograniczeniami 
przemieszczania, dostępu do przestrzeni biurowej oraz infrastruktury 
dodatkowo przyspieszyła te procesy. Kwestie bezpieczeństwa nadal 
należą do najważniejszych. Jednak pogodzenie elastyczności działania 
w środowisku chmurowym z gwarancją bezpieczeństwa – jak dowodzi 
praktyka międzynarodowych organizacji – wcale nie jest takie trudne.

Bezpiecznie  
jak w chmurze?
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„Model współodpowiedzialności zakłada, że klient 
potrafi zarządzać usługą, z której korzysta, lub po-
trafi zabezpieczyć własne systemy przenoszone 
do chmury. Chmura nie wybacza błędów – jak 
mówi Michał Furmankiewicz z Chmurowiska. Kiedy 
coś nie będzie działało w naszych systemach on-
-premise, będziemy mieli jakiś wewnętrzny kłopot. 
Jeśli podobna sytuacja pojawi się w chmurze, to 
będziemy mieli bardzo poważny problem” – dodaje 
Łukasz Kister.
Warto w tym momencie dodać, że mówiąc o bez-
pieczeństwie chmury (poza powyższymi kwestiami 
wdrożenia, integracji i konfiguracji, gdzie odpowie-
dzialność jest po stronie klienta), mówimy tak na-
prawdę o bezpieczeństwie usług poszczególnych 
dostawców. Z perspektywy czysto technologicznej 
jedni zapewniają wyższy poziom, inni niższy. 

„Na pewno największe firmy są bardzo zaawan-
sowane, mają odpowiednie budżety, know-how 
oraz wieloletnie doświadczenie. Ich usługi ewo-
luują od wielu lat. Dotyczy to przede wszystkim 
warstwy infrastrukturalnej oraz platformowej. Przy-
pomnijmy, że oczywiście w modelach IaaS i PaaS 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo wyższych 
warstw spoczywa już na klientach. Nieco inaczej jest 
w przypadku modelu SaaS, ponieważ mówimy bar-
dzo często o pewnych nakładkach, aplikacjach firm 
trzecich, na platformy dużych dostawców. W tym 
przypadku poziom bezpieczeństwa jest bardziej 
zróżnicowany, a dostawca ostatecznej usługi jest 
sumarycznie względem klienta odpowiedzialny za 
większość warstw. Dlatego oceniając, czy chmura 
jest bezpieczna, trzeba za każdym razem oceniać 
konkretną usługę” – tłumaczy Bartosz Nowak,  
Associate Director – Security Consulting & Assu- 
rance, EY GDS Poland

Równowaga, ewolucja i edukacja
Z perspektywy globalnych organizacji realizujących 
od kilku lat strategię cloud-first bezpieczeństwo 
chmury nie stanowi większego wyzwania w po-
równaniu do konieczności zapewniania ochrony 
środowiskom on-premises. Firmy te w projektach 
chmurowych kierują się niewzruszonymi zasadami, 
które po bliższym poznaniu należy stosować rów-
nież w tradycyjnych modelach IT.

„Kluczowe wydaje się, żeby nie budować wszystkie-
go, bazując na usługach jednego dostawcy. Mówiąc 
obrazowo, nie chcemy wkładać wszystkich jajek 
do jednego koszyka. Dlatego projektując rozwią-
zania chmurowe, sprawdzamy, czy będzie można 
je w prosty sposób zreplikować u konkurencyjnego 
dostawcy. Z tego też powodu świadomie rezygnuje-
my z części ciekawych rozwiązań, które oferowane 
są bez warstwy systemu operacyjnego. Na rynku są 
wygodne rozwiązania typu Serverless computing, 
w których klient nie musi myśleć o zabezpiecze-
niach, aktualizacjach czy samym systemie operacyj-
nym, ale nie zapewniają one alternatywy u innego 
dostawcy. Mimo korzyści z tego rozwiązania nie 
jesteśmy w stanie szybko go odtworzyć, korzysta-
jąc z usług innego dostawcy. Opieranie wszystkich 
funkcji biznesowych na tego typu rozwiązaniu może 
okazać się zbyt ryzykowne” – mówi Michał Nieżu-
rawski, Head of Global IT Security Competence 
Center w DB Schenker.

Kolejna kluczowa zasada to konieczność stałego 
nadążania za zmianami zachodzącymi w IT. Bez-
pieczeństwo musi samo nieustannie ewoluować 
i dostosowywać się do nowych warunków. Dzisiaj 
większość wszystkich projektów IT prowadzona jest 
zgodnie z metodyką Agile. Jeśli ludzie odpowie-
dzialni za bezpieczeństwo tego nie dostrzegają, to 
mają, albo wkrótce będą mieli, poważny problem 

Kluczowe wydaje się, żeby nie budo-
wać wszystkiego, bazując na usłu-
gach jednego dostawcy. Dlatego 
projektując rozwiązania chmurowe, 
sprawdzamy, czy będzie można je 
w prosty sposób zreplikować u kon-
kurencyjnego dostawcy.

Michał Nieżurawski
Head of Global IT Security Competence Center,  

DB Schenker

Model współodpowiedzialności 
zakłada, że klient potrafi zarządzać 
usługą, z której korzysta, lub potrafi 
zabezpieczyć własne systemy prze-
noszone do chmury.

dr Łukasz Kister
niezależny ekspert cyberbezpieczeństwa
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z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpie-
czeństwa. Dlatego jednym z kluczowych wyzwań 
w kontekście bezpieczeństwa chmury jest edukacja 
– przede wszystkim programistów oraz zespołów 
odpowiedzialnych za wdrażanie nowych rozwiązań. 

Mówiąc o bezpieczeństwie chmury, często wspomi-
na się o podziale odpowiedzialności. Eksperci zwra-
cają jednak uwagę, że nie chodzi jedynie o podział 
odpowiedzialności między dostawcą a klientem. 
Jest to oczywiste i każda firma planująca migrację 
do chmury zdaje sobie z tego sprawę. Ważniejszy 
jest podział odpowiedzialności pomiędzy działem 
bezpieczeństwa a działami wdrażającymi rozwiąza-
nia w chmurze. Ze względu na specyficzne uwarun-
kowania zespołów programistycznych, wspomnianą 
wcześniej metodykę Agile, znaczną fluktuację kadr 
oraz udział kontraktorów konieczne jest wypraco-
wanie odpowiednich procesów organizacyjnych, 
które zagwarantują, że będą oni wykonywali pewne 
działania kontrolne. Niezbędne jest także zaangażo-
wanie właścicieli biznesowych poszczególnych sys-
temów przenoszonych czy wdrażanych w chmurze.

„Trzeba zagwarantować, że programiści będą mieli 
pełną świadomość kwestii bezpieczeństwa. Ale to 
dopiero początek, ponieważ sama świadomość 
oczywiście nie wystarczy. Kluczowe jest odpo-
wiednie podejście do architektury oraz zwiększenie 
możliwości kontroli kodu pod kątem bezpieczeń-
stwa już na wczesnym etapie produkcji oprogramo-
wania. Do tego z kolei potrzebne są zautomatyzo-
wane narzędzia do statycznej i dynamicznej analizy 
podatności. W przeciwnym wypadku podczas te-
stów kontroli bezpieczeństwa rozwiązania możemy 
mieć do czynienia z tzw. hard stopem, a to znaczny 
problem przy zwinnym podejściu” – mówi Michał 
Nieżurawski.

Co ciekawe, można w ostatnim czasie zaobserwo-
wać, że narzędzia automatyzujące testy bezpieczeń-

stwa są coraz częściej obsługiwane przez działy 
zapewniania jakości oprogramowania. „Quality 
Assurance bierze na siebie coraz większą odpo-
wiedzialność za bezpieczeństwo, traktując je jako 
jedną z cech poprawnie przygotowanego rozwią-
zania informatycznego. Specjaliści z działów bez-
pieczeństwa są angażowani tylko do bardziej skom-
plikowanych zadań” – dodaje Michał Nieżurawski.

Chmura bez ograniczeń
Z perspektywy międzynarodowych organizacji bez-
pieczeństwo nie jest problemem także w kontek-
ście regulacji prawnych. Nawet w bankowości, jed-
nym z najbardziej uregulowanych sektorów, nowy 
komunikat chmurowy KNF znacznie poluzował 
ograniczenia i otworzył przed branżą nowe możli-
wości. Jeśli dane nie opuszczają Unii Europejskiej, 
nie ma dziś praktycznie żadnych przeciwskazań. 
Wysyłanie danych do krajów, które gwarantują po-
dobne ramy prawne co Polska, nie stwarza żadne-
go zagrożenia czy wyzwania. Niektórzy zwracają 
przy tym uwagę, że im więcej polskich organizacji 
będzie korzystać z chmury, tym większa szansa na 
budowę infrastruktury w Polsce lub jej najbliższej 
okolicy przez największych dostawców. 

Chmura jest tym bardziej atrakcyjna, że pozwala 
osiągnąć w cenie nie do pobicia bardzo wysoki po-
ziom bezpieczeństwa. Przykładowo, jeśli poszuku-
jemy ośrodka przetwarzania danych spełniającego 
wymagania Tier 4, czyli gwarantowanej dostępno-
ści na poziomie 99,995%, trudno będzie znaleźć 
go w Polsce. Zwłaszcza gdy poszukuje się oferty 
atrakcyjnej cenowo.

Praktycy zwracają także uwagę, że dostawcy 
chmury bardzo rozwinęli ofertę dodatkowych 
usług pozwalających kontrolować i monitorować 
bezpieczeństwo. Sporo narzędzi potrzebnych do 
zabezpieczenia aplikacji i danych dostępnych jest 
w standardzie. Oczywiście potrzebny jest jeszcze 
zespół specjalistów, którzy będą potrafili wykorzy-
stać możliwości oferowane przez te narzędzia. 

I w tym momencie wracamy do sedna sprawy: 
chmura sama w sobie, zwłaszcza ta oferowana 
przez największych dostawców, to jedno z naj-
bardziej bezpiecznych środowisk IT. To, czy na-
sze aplikacje i dane pozostaną w niej bezpieczne, 
w dużej mierze zależy od nas samych. W raporcie 
„Clouds Are Secure: Are You Using Them Secure-
ly?” Gartner prognozuje, że do 2022 roku przyczy-
ną 95% naruszeń bezpieczeństwa chmury będą 
błędy klientów. Największe zagrożenia publicznej 
chmury nie wynikają z braku funkcjonalności po 
stronie dostawców. Trudno ich bowiem obarczać 
odpowiedzialnością za błędy w konfiguracji, przy-
padkowy dostęp czy nieznajomość narzędzi umoż-
liwiających kontrolę dostępu.

Rafał Jakubowski

Oceniając, czy chmura jest bezpiecz-
na, trzeba za każdym razem oceniać 
konkretną usługę.

Bartosz Nowak 
Associate Director – Security Consulting & Assurance, 

EY GDS Poland
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Bezpieczny 
dostęp zdalny.

Jak skutecznie zapewnić 
bezpieczeństwo kluczowym 

danym firmy. 

Codzienna praca zdalna może być równie 
efektywna, jak praca biurowa. Bezpieczne 
przejście na tryb zdalny wymaga jednak 
rozwiązań, które zagwarantują swobodny 
przepływ danych w firmie. Na rynku opcji jest 
wiele. Zaczynając od reguł na firewallu, przez 
VPN, podwójne uwierzytelnienie, aż po te 
kompleksowe - między innymi Zarządzanie 
Dostępem Uprzywilejowanym (PAM). 

Rozwiązanie typu PAM umożliwia, weryfikuje i 
rejestruje dostęp osób do kluczowych 
systemów, co znacznie zmniejsza ryzyko 
wycieku danych. Takie systemy możemy 
porównać do czarnej skrzynki w samolocie - 
rejestrują całą pracę w monitorowanej infra-
strukturze, żeby po katastrofie łatwo 
odtworzyć ciąg zdarzeń, a zapis na 
urządzeniu pomaga informatykom śledczym 
ustalić przebieg wycieku, skalę ataku oraz 
zasoby jakie zostały utracone lub ujawnione.

Jednym z czołowych producentów urządzeń 
PAM jest polska firma Fudo Security. Fudo 
PAM oprócz standardowych funkcjonalności, 
posiada między innymi znakowanie czasem 
- gwarancję nienaruszalności nagrania oraz 
możliwości dopuszczenia go jako legalnego 
dowodu podczas procesu sądowego. 

Rozwiązanie Fudo PAM zapewni,  że  docho-
dzenie i znalezienie winnego sprowadzi się 
do obejrzenia nagrania, które następnie 
będzie można użyć w batalii sądowej lub 
ochronie reputacji.

Żyjemy w świecie, gdzie wartość informacji 
stała się wyższa od wartości wytwarzanych 
produktów, a dostęp osoby nieuprawnionej 
może skutkować nawet upadkiem firmy. 
Łatwo jest zdać sobie sprawę z tego czym 
grozi utrata lub kradzież danych firmy, dlate-
go po rozwiązanie PAM warto sięgnąć zanim 
to nastąpi.

Temat zarządzania dostępem uprzywilejowanym staje się 
coraz powszechniejszy wśród przedsiębiorców każdego  

kalibru. Nie jest to rzecz zaskakująca - taki dostęp oznacza 
możliwość przejęcia kontroli nad wrażliwymi danymi firmy.

fudosecurity.com
sales@fudosecurity..com
+48 (22) 100 67 00

https://fudosecurity.com/pl/


Z chwilą, kiedy praca zdalna stała się standardem, chmura okazała się 
odpowiedzią na wiele kluczowych wyzwań IT. Zapewnia możliwość pracy 
z każdego miejsca i pozwala zarządzać urządzeniami w rozproszonych 
środowiskach. Dla wielu globalnych firm był to strategiczny kierunek już 
od dawna. Teraz stało się to oczywiste dla wszystkich. AmRest od kilku lat 
realizuje strategię cloud-first. Nikt nie musi przedstawiać argumentów na 
rzecz chmury, raczej trzeba bronić rozwiązań on-premise’owych – mówi 
Andrzej Kleśnicki, IT Director Strategy & Compliance w AmRest. 

Chmurowe priorytety  
w praktyce
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Co w praktyce oznacza strategia cloud-first 
w AmRest?
Zdecydowana większość podejmowanych przez 
nas projektów IT realizowana jest przy wykorzy-
staniu usług cloud computing. W chmurze mamy 
całe środowisko pracy biurowej, system finanso-
wy, systemy bezpieczeństwa, a także analitykę 
danych. Oczywiście, mamy także znaczny dług 
technologiczny – jesteśmy więc pewnie gdzieś 
pośrodku, między środowiskiem lokalnym a chmu-
rą. Nie zakładaliśmy jednak szybkiej rewolucji. 
Nasze podejście jest bardziej 
ewolucyjne.

Wynika to także z faktu, że 
istnieje wiele rozwiązań, któ-
re nie sprawdzają się przy 
migracji typu „lift and shift” ze 
względu na koszty lub brak 
dojrzałości technologicznej. 
Bywają sytuacje, gdy dostrze-
gamy oczywiste korzyści z wy-
korzystania chmury, ale obec-
na technologia nas ogranicza. 

W jakich sytuacjach?
Jednym z takich obszarów 
jest analiza danych wizyjnych 
w dużej skali. Benefity z cen-
tralnego przetwarzania stru-
mieni wizyjnych z kamer ze wszystkich naszych 
restauracji w połączeniu z systemami eksperckimi 
wydają się oczywiste. Ciągła analiza metadanych, 
takich jak: długości kolejek, liczba gości czy nawet 
szybkość sprzątania stolików, jest cenną informa-
cją dla każdego menedżera. Mimo to w praktyce 
przepustowość łączy, koszty analityki i sprzętu 
oraz nakład pracy niezbędny do wypracowania 
rozwiązań sprawiają, że dla tych zastosowań 
rozwiązania chmurowe nie mają na razie dla nas 
uzasadnienia. 

Często w takich sytuacjach z pomocą przycho-
dzą rozwiązania edge computing, które,  niestety, 
w omawianym scenariuszu są nadal kosztowne. 
Właśnie dlatego, pomimo strategii cloud-first, 
zawsze należy rozważyć korzyści w kontekście 
zestawiania kosztów i benefitów. Wielokrotnie wy-
niki wskazują na konieczność pozostania, przy-
najmniej przez najbliższy czas, przy tradycyjnym 
modelu. 

Czy epidemia przyspieszyła migrację do chmury?
W pewnym sensie tak, w wielu krajach przez lata 
trudno było zbudować business case, żeby prze-
nieść niektóre lokalne systemy do chmury. Trzeba 
było się tym samym godzić na kompromisy w za-
kresie niezawodności, a czasem nawet bezpie-
czeństwa lub budować nie do końca funkcjonalne 
i trudne w utrzymaniu hybrydy. Z chwilą przejścia 

na pracę zdalną okazało się jednak, że nie wszyst-
kie rozwiązania można w sposób bezpieczny i wy-
godny udostępnić naszym pracownikom. Był to 
impuls, aby rozpocząć poszukiwania rozwiązań 
typu SaaS lub działających natywnie w chmurze 
dla tych systemów.

Jak oceniać teraz sensowność migracji poszcze-
gólnych systemów?
Ocena ryzyka chmury przez pryzmat Covid-19 
jest taka sama jak wcześniej. Obecna sytuacja 

wprawdzie jeszcze bardziej 
uwypukla zalety chmury, jed-
nak nie można zapominać, że 
zagrożenia istnieją zarówno 
w chmurze, jak i w środowi-
skach on-premise. Kluczowe 
jest, żeby nie zaczynać od 
chmury jako technologii, ale 
wychodzić od potrzeb biz-
nesowych. Niektóre z nich 
o wiele łatwiej i bardziej efek-
tywnie można zrealizować za 
pomocą chmury. Są również 
takie, w których cloud nie jest 
oczywistym wyborem. Za każ-
dym razem trzeba dokładnie 
przemyśleć, jak poradzimy 
sobie z wymaganiami bezpie-
czeństwa w danym przypadku.

Proces podejmowania decyzji, czy dany system 
uruchomić w chmurze, czy też do niej przenieść, 
powinien zawsze zaczynać się od wymagań biz-
nesowych. Trzeba zastanowić się, co chcemy osią-
gnąć i czy wybierając chmurę, jesteśmy w stanie 
zapewnić sobie jakieś istotne korzyści. Równocze-
śnie wykonujemy modelowanie zagrożeń, które 
pokazuje, co może nam grozić w tym konkretnym 
przypadku. Zastanawiamy się także, jakie mecha-
nizmy – dostawca lub my – powinniśmy zastoso-
wać, żeby zniwelować ryzyko. Dopiero w następ-
nym kroku przechodzimy do oceny technicznej 
rozwiązania. Ustalamy wówczas zestaw wymagań, 
które są nienegocjowalne.

Co przykładowo jest nienegocjowalne  
dla AmRest?
Dla nas za każdym razem kluczowa jest integra-
cja z naszym systemem tożsamości, która pozwoli 
na uwierzytelnianie i autoryzację pracowników. 
Praktycznie nie ma szans, żebyśmy wdrożyli jakąś 
platformę, która tego nie oferuje. 

Istnieją oczywiście także wymagania miękkie, 
które mają na celu zapewnienie kompensacji dla 
konkretnego ryzyka, ale te można zrealizować na 
kilka różnych sposobów. Jeśli dostawca spełnia 
wszystkie warunki, a zarazem oferta pasuje nam 
od strony handlowej, to zapalamy zielone światło.

W przypadku IaaS odpowie-

dzialność w dużo większym 

stopniu jest po naszej stronie. 

Właściwie ryzyka infrastruk-

turalne w naszym środowisku 

on-premises przenoszą się 1:1 

do świata chmurowego.
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Czy dostawcy chmury 
są elastyczni w kwestii 
negocjowania warun-
ków umów?
Nie dostrzegam zasad-
niczych różnic w po-
równaniu do świata on-
-premises. Być może 
dostawcy tradycyj-
nych technologii mają 
większą przestrzeń na 
ustępstwa, podczas 
gdy w chmurach, gdzie 
obowiązują subskryp-

cyjne modele finansowania, doświadczamy bar-
dziej sztywnych reguł. Cały jednak proces nego-
cjacyjny w obu przypadkach niewiele się różni.

Szczególnym wyzwaniem w odniesieniu do chmu-
ry jest uzależnienie od dostawcy, które ma więk-
sze znaczenie w przypadku usług chmurowych. 
W przypadku tradycyjnych środowisk jesteśmy 
bardziej elastyczni w kwestii migracji, gdy z do-
stawcą nie będzie już nam po drodze. Zabezpie-
czamy się przed tym, realizując pewne strategie 
ochronne, m.in. zapewniamy częste eksporty da-
nych. Nieodzownym elementem jest także strate-
gia wyjścia z kontraktu, która opisuje cały proces, 
określa formaty eksportu danych oraz przeniesie-
nie interfejsów.

Co z punktu widzenia bezpieczeństwa jest klu-
czowe w chmurze?
Model bezpieczeństwa jest różny w zależności 
od rodzaju chmury, o której mówimy. W wypadku 
SaaS dla nas pierwszym i najważniejszym elemen-
tem jest zapewnienie zarządzania tożsamością 
naszych użytkowników w chmurze. Chcemy być 
pewni, że migrując dany system do chmury, nie 
przestajemy zarządzać cyklem życia użytkow-
ników. Trywialnym scenariuszem, który chcemy, 
aby zawsze się wydarzył, jest blokowanie konta 
z chwilą odejścia pracownika z firmy. Inne ważne 
kwestie to: ocena dostawcy, 
bezpieczny transfer danych 
do i z chmury, a także zgod-
ność z GDPR. Oczywiście 
w branżach regulowanych 
dochodzą do tego inne za-
gadnienia wynikające z więk-
szej awersji do ryzyka, np. po-
siadanie kluczy szyfrujących 
po stronie klienta. 

W przypadku IaaS jest nieco 
inaczej, bowiem odpowie-
dzialność w dużo większym 
stopniu jest po naszej stronie. 
Właściwie ryzyka infrastruktu-
ralne w naszym środowisku 

on-premises przenoszą się 1:1 do świata chmu-
rowego. Jedyna różnica jest taka, że w chmurze 
nie musimy martwić się o aspekt bezpieczeństwa 
fizycznego, za które w 100% odpowiada dostawca.

Czyli zapewnienie bezpieczeństwa w chmurze 
nie jest trudniejsze…
W przypadku mniej dojrzałych firm, które nie mają 
dużych budżetów, o wiele łatwiej można zapewnić 
sobie bezpieczeństwo w usługach chmurowych. 
Weźmy przykładowo zagrożenia insider threats. 
Wybór rozwiązania chmurowego do obsługi pre-
mii pracowniczych ogranicza ryzyko dostępu do 
danych o wypłatach przez innych pracowników. 
Na przykład do bazy danych nie mają dostępu 
firmowi administratorzy. Jednocześnie dostawca 
takiej usługi, mając wielu klientów, może sobie 
pozwolić na wdrożenie zabezpieczeń, które by-
łyby zbyt kosztowne dla pojedynczej organizacji, 
jeśli chciałaby je zaimplementować lokalnie dla 
jednego systemu.

Zagrożenia typowe dla chmury to m.in. błąd do-
stawcy i wymieszanie naszych danych z danymi 
innych organizacji w środowisku multitenantowym. 
Niemniej jest to ryzyko, które można skutecznie 
ograniczyć, np. stosując kryptografię.

Czy w chmurze znajdziemy też komplet  
narzędzi potrzebnych do zapewnienia  
bezpieczeństwa?
Niektóre produkty są w chmurze o wiele bardziej 
rozwinięte niż w świecie on-premises. Dobrym 
przykładem są narzędzia do ochrony poczty 
elektronicznej – od dawna takie usługi opierają 
się na chmurze. Nawet jeśli ktoś korzystał z lokal-
nego serwera pocztowego, to zabezpieczanie go 
bazowało na wykorzystaniu usług chmurowych, 
które były dużo bardziej zaawansowane od tra-
dycyjnych rozwiązań.

Z drugiej strony, przynajmniej do niedawna, z tra-
dycyjnymi systemami nie mogły równać się chmu-

rowe systemy SIEM. Urucho-
mienie ich w chmurze wiązało 
się ze znacznie większymi na-
kładami niż lokalnie. Sytuacja 
jednak się zmienia i tego typu 
rozwiązania cloud w ostatnich 
miesiącach bardzo szybko się 
rozwijają. Podobnie zresztą 
wygląda sytuacja w przypad-
ku rozwiązań do zarządzania 
tożsamością.

Czy wybór odpowiedniego 
dostawcy jest kluczowy?
Tak, wybór dostawcy jest istot-
ny, ale należy również zajrzeć 
głębiej: zrozumieć, w jaki spo-

W wypadku SaaS dla nas 

pierwszym i najważniejszym 

elementem bezpieczeństwa 

jest zapewnienie zarządzania 

tożsamością naszych użyt-

kowników w chmurze.

Zagrożenia typowe dla 

chmury to m.in. błąd dostaw-

cy i wymieszanie naszych 

danych z danymi innych 

organizacji w środowisku mul-

titenantowym. Niemniej jest to 

ryzyko, które można skutecz-

nie ograniczyć, np. stosując 

kryptografię.
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sób i w jakiej architekturze 
usługi są dostarczane, na ile 
są niezawodne, na ile są „wy-
grzane”, czy przeszły audyty, 
pentesty, czy rezydencja da-
nych jest w Unii Europejskiej 
i tak dalej. 

Oceniając dostawcę, należy 
też patrzeć w perspektywie 
biznesowej. Portal do za-
mawiania posiłków dla pra-
cowników ma zupełnie inne 
wymagania w kontekście 
bezpieczeństwa niż system 
ERP. W obu przypadkach 
wobec dostawcy trzeba bę-
dzie postawić inne wymagania i poświęcić inną 
ilość czasu na ocenę ich realizacji. Wiadomo, 
że za każdym razem chciałoby się sprawdzić 
wszystko jak najdokładniej, ale to w praktyce 
jest niemożliwe, gdyż nie mamy nieskończonych 
zasobów.

Dlatego też większość czasu poświęcamy na 
komponenty krytyczne. Jeśli mówimy o ERP, to 
prowadzimy o wiele dokładniejszą analizę, łącz-
nie z elementami takimi jak samodzielny audyt, 
który ma potwierdzić, że mechanizmy i procedury 
bezpieczeństwa, o jakich opowiadał dostawca, 
faktycznie są zaimplementowane.

W stopce pańskiego e-ma-
ila można znaleźć hasło:  
SecYOUrity can only happen 
with YOU. Czy także w kon-
tekście chmury zaangażo-
wanie i odpowiedzialność 
użytkownika stanowi klucz 
do bezpieczeństwa?
Rzeczywiście, ukute przez nasz 
niezawodny dział komunikacji 
hasło: „SecYOUrity can only 
happen with YOU”, zagościło 
w mojej sygnaturce na dobre. 
Ostatnie słowo w bezpieczeń-
stwie zawsze należy do na-
szych pracowników i o tej wiel-

kiej odpowiedzialności staram się im przypominać. 

Jednocześnie jestem przekonany, że nowoczesne 
rozwiązania chmurowe, z wbudowanymi silnika-
mi oceny ryzyka zachowania użytkowników, ada-
ptacyjnymi mechanizmami uwierzytelniania, czy 
też podejściem Zero Trust w większym stopniu 
wybaczają braki w wyszkoleniu. Nie zmienia to 
jednak faktu, że to właśnie pracownika stawiamy 
w centrum i niezależnie czy w chmurze, czy on-
-premise, pracując z domu czy z biura, to ludzie są 
kluczowym czynnikiem strategii bezpieczeństwa. 

Rozmawiał Rafał Jakubowski.

Korzystanie z chmury obliczeniowej wiąże się za-

równo z oczywistymi korzyściami, jak i zagrożenia-

mi. Dlatego też podjęcie decyzji o implementacji 

tego rodzaju rozwiązań powinno być poprzedzone 

oceną i akceptacją ryzyka, po ewentualnym wdro-

żeniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

Nie uważam, aby chmura była jedynym rozsądnym 

podejściem do wdrożenia środowiska informatycz-

nego. Od razu zastrzegam, że mój komentarz doty-

czy rozwiązań udostępnianych przez podmiot trzeci 

w modelu usługowym, a nie chmury prywatnej, w peł-

ni zarządzanej i kontrolowanej przez użytkującą ją 

organizację.

 

Zagrożeń związanych z korzystaniem z chmury obli-

czeniowej jest wiele. Dane są przetwarzane z wyko-

rzystaniem infrastruktury będącej, przynajmniej czę-

ściowo, poza naszą kontrolą. Czy dostawca usługi 

nie sprzeda naszych danych konkurencji? Oczywiście 

dane mogą być szyfrowane podczas składowania czy 

przesyłania, ale podczas przetwarzania raczej szy-

frowane nie są. Czy operator chmury zarządza nią 

w sposób bezpieczny? Na potrzeby audytu drugiej 

strony zawsze można odpowiednio „przypudrować” 

procesy, a doświadczenie pokazuje, że certyfikat 

systemu zarządzania nie zawsze gwarantuje bezpie-

czeństwo. Takie pytania można mnożyć. Nie oznacza 

to automatycznie konieczności rezygnacji z chmury 

obliczeniowej, oznacza jednak konieczność oceny 

ryzyka przed podjęciem decyzji, czy w ogóle powin-

niśmy z niej korzystać. 

K O M E N T A R Z

Adam Gałach,  
CISSP, CRISC, prezes zarządu, Galach Consulting

Ocena ryzyka chmury przez 

pryzmat Covid-19 jest taka 

sama jak wcześniej. Obecna 

sytuacja wprawdzie jeszcze 

bardziej uwypukla zalety 

chmury, nie można jednak 

zapominać, że zagrożenia 

istnieją zarówno w chmurze, 

jak i w środowiskach  

on-premise.
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Pół godziny po starcie z lotniska Newark-Liberty 
w Stanach Zjednoczonych, 1 listopada 2011 roku, 
Tadeusz Wrona, kapitan Boeinga 767 należącego 
do PLL LOT, oraz drugi pilot Jerzy Szwarc zaczęli sy-
gnalizować kłopoty techniczne. Stwierdzono usterkę 
centralnego systemu hydraulicznego, uniemożliwia-
jącą otwarcie podwozia. Po zrealizowaniu procedu-
ry zawartej w QRH – Quick Reference Handbook  
– związanej z sygnalizacją usterki i konsultacji z cen-
trum operacyjnym załoga zdecydowała się kontynu-
ować lot do Warszawy. 

W trakcie podejścia do lądowania na lotnisko Chopi-
na załoga wykonała procedurę wypuszczenia pod-
wozia za pomocą instalacji alternatywnej. Okazało się, 
że zadziałały klapy, ale nie wysunęło się podwozie. 
Załoga sprawdziła poprawność wykonania procedu-
ry. Następnie zgłosiła do kontrolera ruchu lotniczego 
informację o braku możliwości wypuszczenia podwo-
zia i poprosiła o pomoc centrum operacyjne. Samolot 
krążył w okolicy lotniska przez godzinę, aby wypalić 
paliwo – było go zbyt wiele na lądowanie awaryjne. 
Liczono także, że grawitacja odblokuje podwozie, co 
jednak nie nastąpiło.

Wreszcie nastąpił kulminacyjny moment. Kapitan Wro-
na, ufając w swoje doświadczenie lotnicze, wylądował 
na pasie warszawskiego lotniska „na brzuchu”, bez 
wysuniętego podwozia. Został bohaterem narodo-
wym. Uratował 231 osób, sam zaś samolot – gdyby 
nie jego relatywnie słuszny wiek (14 lat) i koszt napra-
wy – mógłby dalej latać. Ale nazajutrz po bohaterskim 
czynie kapitana Wrony zaczęły się mnożyć pytania. 

Inżynierowie, którzy weszli do kokpitu samolotu 
uniesionego przez dźwig, nacisnęli jeden z dwóch 
bezpieczników awaryjnego systemu opuszczania 
podwozia. Podwozie wysunęło się bez żadnych pro-
blemów. Konsternacja, szok i niedowierzanie. Jak to 
jest możliwe?! 

Ponad sześć lat potrzebowała Państwowa Komisja 
Badania Wypadków Lotniczych, aby przygotować ra-
port końcowy w tej sprawie. Komisja uznała, że pierw-
szą przyczyną wypadku było uszkodzenie przewodu 
instalacji hydraulicznej, która odpowiedzialna jest za 
opuszczenie podwozia. To od tej usterki zaczęły się 
kolejne problemy, gdy załoga chciała uruchomić 
system alternatywny, a ten nie zadziałał. Nie mógł, 
ponieważ wyłączony był bezpiecznik. I to była trzecia 
przyczyna. 

Załoga wielokrotnie informowała, że nie dostrzega 
nieprawidłowego położenia żadnego z bezpieczni-
ków. Za ich sprawdzenie odpowiedzialny był pierw-
szy oficer. Jerzy Szwarc dwukrotnie wstawał ze swo-
jego fotela, aby zobaczyć tablice z bezpiecznikami, 
tyle że nie wiedział, że ma sprawdzić również ten 
drugi bezpiecznik. Żeby to wiedzieć, trzeba znać bar-
dzo dobrze samolot na poziomie technicznym albo 
przynajmniej powinna być o tym adnotacja w listach 
kontrolnych. Nie wspomniał o nim także mechanik, 
z którym przed lądowaniem konsultowała się załoga. 
Nie udało się ustalić, kiedy bezpiecznik został wyłą-
czony. Nie jest to sygnalizowane przez żaden system 
ostrzegawczy, zaś pracy bezpiecznika nie zapisują 
pokładowe rejestratory. 

Nie broń się przed nieoczekiwanymi zdarzeniami. I tak wszystkiego nie 
przewidzisz. Lepiej zapoluj na nie. Wtedy okażesz swoją antykruchość, 
staniesz się tym, kogo kryzysy wzmacniają, zamiast łamać. 

Polowanie  
na czarnego łabędzia

Czarne łabędzie 
Według Taleba: „Czarne łabędzie to nieprzewi-
dywalne i nieregularne zdarzenia o ogromnej 
skali i potężnych konsekwencjach, nieoczeki-
wane dla każdego obserwatora – nazywanego 
zwykle indykiem – jeśli nie tylko go zaskoczą, 
ale mu zaszkodzą”. Taleb stawia tezę że „historie 
tworzą przede wszystkim zdarzenia o randze 
czarnych łabędzi, podczas gdy my skupiamy się 
na jak najdokładniejszym zrozumieniu tego, co 
zwyczajne, dlatego nasze modele, teorie i inter-
pretacje nie mogą ich wychwycić ani zmierzyć 
możliwości wystąpienia tego rodzaju wstrząsów” 
(Antykruchość 2013, s. 25).
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Komisja zakończyła śledztwo, Boeinga sprzedano 
na złom, LOT otrzymał odszkodowanie, zaś kapitan 
Tadeusz Wrona wciąż tam pracuje, już jako instruktor. 
O jego mistrzowskim lądowaniu uczą się piloci na ca-
łym świecie. Tylko niektórzy malkontenci opowiadają 
jako miejską legendę, że wyłączenie bezpiecznika spo-
wodowało postawienie na nim… walizki kapitańskiej. 

W kokpicie jest bardzo mało miejsca. Kapitanowie  
Boeingów mieli zwyczaj stawiać swoją walizkę między 
fotele, akurat tam, gdzie kryły się te felerne bezpiecz-
niki. I gdy wszystko połączymy w całość – awaria, 
nieopisany bezpiecznik w procedurach awaryjnych 
i być może walizka – odkryjemy prawdziwego czar-
nego łabędzia. 

Nagła zmiana na horyzoncie 
Historia świata pełna jest nagłych wydarzeń i punktów 
zwrotnych, których nikt wcześniej nie przewidział ani 
nie opisał w procedurach awaryjnych. Post factum 
próbuje się dorabiać teorię, że gdyby skojarzono 
pewne drobne sygnały, można by uniknąć katastrofy 
albo historia potoczyłaby się inaczej. W tym kontek-
ście wymienia się I wojnę światową, dojście Hitlera do 
władzy, II wojnę światową, zamachy z 11 września 2001 
roku w Nowym Jorku czy kryzys finansowy 2008 roku, 
teraz zaś pandemię koronawirusa. „Połączenie niskiej 
przewidywalności i znacznych skutków dla otacza-
jącej rzeczywistości czyni czarnego łabędzia wielką 
zagadką” – twierdzi Nassim Nicholas Taleb (ur. 1960), 
amerykański inwestor, teoretyk rynku, filozof i eseista, 
który swoje poglądy na zagadnienia niepewności, nie-

przewidywalności i ryzyka przedstawił w dwóch książ-
kach: „Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarze-
nia rządzą naszym życiem” (2007) oraz „Antykruchość. 
Jak żyć w świecie, którego nie przewidujemy” (2012). 

Nassim Nicholas Taleb dzieli organizacje (i wszystko 
na świecie) na kruche, wytrzymałe i antykruche. Te 
pierwsze świetnie działają w stabilnych, nudnych cza-
sach, lecz każda nieoczekiwana zmiana (czarny łabędź  
– trzymając się terminu przyjętego przez Taleba) spada 
im na głowę jak miecz Damoklesa. Te drugie przetrwają 
katastrofy, by odrodzić się jak Feniks z popiołów, ale to 
nie przyczyni się do ich dalszego rozwoju. Na zmianach 
zyskają tylko te trzecie, mające antykruchość w swoich 
genach, takie, które są jak hydra. W miejsce odciętej 
głowy nieustannie wyrastają dwie nowe, co czyni ten 
stwór do pewnego stopnia niezniszczalnym. To antido-
tum na pojawienie się czarnego łabędzia jako zjawiska 
nieprzewidywalnego, acz – o dziwo! – pozytywnego. 

Taleb nie kwestionuje potrzeby tworzenia strategii 
– w naszym przypadku bezpieczeństwa teleinfor-
matycznego czy ochrony cyberprzestrzeni. Krytyku-
je prognozowanie oparte na ekstrapolacji trendów 
z przeszłości i pomijanie w założeniach, że może się 
wydarzyć coś nieprzewidzianego. Owszem, prawo 
zna pojęcie „siły wyższej”, lecz konia z rzędem temu, 
kto skutecznie się na nią powołał w sporach praw-
nych dotyczących informatyki. 

Co w zamian ekstrapolacji? Lepsze są wielowarian-
towe strategie, uwzględniające różne scenariusze, 

Między analizą ryzyka a zerowym zaufaniem
W zależności od 
kontekstu wybieram 
analizę ryzyka albo 
model zerowego za-
ufania (ang. zero trust). 
Najważniejszy jest 
dla mnie człowiek – 
tutaj muszę szacować 
ryzyko, które pojawia 
się, kiedy mamy do 
czynienia z ludzkimi 
słabościami. Ale 
jednocześnie przed 
takim ryzykiem bronią 

nas procedury bezpieczeństwa i odpowiednio dobrana 
architektura korporacyjna.

Starannie monitorujemy systemy, bazy danych i aplika-
cje, skąd przychodzą pytania i połączenia. Sprawdzamy 
certyfikaty i racjonujemy dostęp do systemów. Każda sesja 
jest monitorowana – wiemy, kiedy należy podnieść alarm. 

Interesuje nas przeszłość ludzi, którzy starają się u nas 
o pracę. W uzasadnionych przypadkach prosimy o przed-
stawienie zaświadczenia o niekaralności. A gdy z jakiegoś 
powodu rozstajemy się z pracownikiem, stosujemy 

procedury przewidujące ścisłą kontrolę jego poczynań 
w środowisku informatycznym. Nie możemy dopuścić do 
zagrażających nam posunięć czy też wyrachowanego sa-
botażu. W chwili, gdy pracownik otrzyma wypowiedzenie, 
polityki natychmiast zostają zmienione w sposób pozwala-
jący na pełną audytowalność dostępu do wszystkich baz 
danych i systemów. Dotyczy to wszystkich pracowników, 
w tym także tych szczególnie uprzywilejowanych. 

Ochronę firmy można porównać do zamku. Mamy fosy 
(mury obronne fizyczne i wirtualne), blanki (kamery, nagry-
wanie i monitorowanie ruchu), most zwodzony (recepcja 
i hasła/MFA), wreszcie strażników zamkowych (ochrona 
fizyczna i monitorowanie SEC IT). Ale jeśli się ich podej-
dzie fortelem lub siłą, zamek (firma i jej tajemnice) padnie, 
zwłaszcza gdy wewnątrz znajdą się sojusznicy agresora, 
którzy będą wiedzieli, czego szukać i jak się poruszać.

Z tego powodu czarnym łabędziem, którego pojawienia 
obawiam się najbardziej, są sytuacje związane z ludzkimi 
słabościami. Mam świadomość, że szantaż, manipulacja 
i korupcja mogą stać się bronią wymierzoną w bezpie-
czeństwo firmy. Nie jestem w stanie tego kontrolować. 
Dlatego uważam, że zawsze trzeba mieć oczy szeroko 
otwarte i ufać ludziom do takiego stopnia, na jaki pozwala 
procedura.

Krzysztof Szczepański
dyrektor Departamentu  

Bezpieczeństwa i Ryzyka  

Krajowej Izby Rozliczeniowej
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ponieważ „osobliwość antykruchości polega na tym, 
że pozwala sobie radzić z tym, co nieznane, robić 
rzeczy, których nie rozumiemy, i to robić je dobrze”. 

Bywa jednak, że pod wpływem inwestorów giełdo-
wych czy też zagmatwanego prawa organizacje biz-
nesowe próbują zabezpieczyć się przed jakimkolwiek 
ryzykiem. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. 
Albo inaczej: niech do gołębia strzela ktoś inny, najle-
piej lokalny podmiot, a jak coś się stanie (my, globalna 
korporacja), umyjemy ręce. To jedna z powszechnych 
metod ubezpieczenia się przed ryzykiem. Nie zwięk-
sza to antykruchości. Wręcz przeciwnie. Dzieje się tak 
np. w medycynie. Lekarze wołają na alarm, ponieważ 
antybiotyki przestają działać. Dlaczego? Za często 
je aplikowano, aż stały się szkodliwe dla organizmu. 

Wyobraźcie sobie teraz złożony system teleinformatycz-
ny. Żeby dostać się głębiej, trzeba co i rusz podawać 
inne hasło albo inaczej się logować. Lub nawet niech 
będzie to jedno hasło, ale tak skomplikowane, że bez 
ściągi na żółtej przyklejonej karteczce nie da się praco-
wać. Procedura bezpieczeństwa stała się bezużyteczna. 
Użytkownik traktuje ją jak piąte koło u wozu i regularnie 
próbuje sobie ułatwić pracę. I ma rację! Pracownicy dzia-
łu bezpieczeństwa teleinformatycznego zlekceważyli 
potrzeby użytkownika i ergonomię. Pominęli możliwość 
wystąpienia czarnego łabędzia, komplikując system. Nie 
należy mnożyć bytów ponad potrzebę – głosi zasada 
brzytwy Ockhama (William Ockham <<1285–1347>>, 
filozof i teolog franciszkański), nazywana także zasa-
dą ekonomii lub zasadą ekonomii myślenia – zasada, 
zgodnie z którą w wyjaśnianiu zjawisk należy dążyć do 
prostoty, wybierając wyjaśnienia opierające się na jak 
najmniejszej liczbie założeń i pojęć. 

Najlepszą obroną jest atak 
Niestety, Taleb pominął całkowicie metodykę fore-
sight, która ułatwia zaprogramowanie przyszłości, 

uświadamiając, czego się nie wie, i pozwala przygo-
tować scenariusze. To pierwsza broń w polowaniu 
na czarne łabędzie. 

W najprostszym ujęciu foresight (pozostańmy 
w obszarze technologicznym) ułatwia identyfika-
cję kluczowych technologii w przyszłości. Ocenia 
szanse i zagrożenia związane z użyciem techno-
logii, identyfikuje działania, które należy podjąć 
w celu rozwoju technologii, wreszcie buduje sce-
nariusze. Skupiają się one np. na tym, co mogłoby 
się stać w różnych okolicznościach albo jak szcze-
gółowe zdarzenia przyszłe można osiągnąć (lub 
ich uniknąć). 

Istnieje zestaw pytań, które rozważa się podczas 
budowania scenariusza: Jakie są siły sprawcze? Co 
nie jest pewne? Co jest nieuniknione? Wokół pytań 
można zidentyfikować szereg etapów: (1) identyfika-
cja centralnego punktu lub decyzji; (2) identyfikacja 
kluczowych sił i trendów w środowisku; (3) ocena sił 
sprawczych oraz trendów na skali ważności i niepew-
ności; (4) wybór logiki scenariusza; (5) umotywowanie 
scenariusza; (6) ocena konsekwencji; (7) monitoro-
wanie celów, wybór najważniejszych wskaźników 
i drogowskazów. 

Scenariusze dostarczają planistom szacunków 
niezliczonych możliwości zdarzeń w przyszłości. 
W tym procesie pomagają oni uczestnikom rady-
kalnie zmienić sposób, w jaki myślą o przyszłości: 
optymalizacja w świetle konkretnego celu przyszło-
ściowego jest zastąpiona przez zbilansowaną oce-
nę szeregu strategii, które mogą być wymagane. 
Uczestnicy rozumieją lepiej alternatywne potrzeby 
zdarzeń przyszłych i są w stanie opracować bar-
dziej informatywne strategie oraz opcje polityki 
działania. 

Drugą bronią są ćwiczenia z ochrony cyberprzestrzeni. 
Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju 
– wojskowi uwielbiają to powiedzenie. Ale to jest aku-
rat prawda. Można to robić na sposób cyber-ex, które 
to ćwiczenia w 2012 roku autor niniejszego tekstu za-
początkował wespół z Fundacją Bezpieczna Cyber-
przestrzeń, magazynem „Computerworld” i Fundacją 
Instytut Mikromakro. Wówczas zasymulowaliśmy atak 
na sieć elektroenergetyczną we Wrocławiu i jedno-
cześnie na systemy przesyłu gazu. 

Z tego punktu widzenia działania tzw. białych hake-
rów są jak najbardziej wskazane. Taleb porównuje 
ich do hormezy – zjawiska polegającego na tym, że 
czynnik występujący w przyrodzie, szkodliwy dla or-
ganizmu w większych dawkach, w małych dawkach 
działa na niego korzystnie. System poddany regu-
larnie stress testom czy też atakowi białych hakerów 
uodparnia się, zyskując antykruchość. Gdy zaatakują 
nas prawdziwi hakerzy lub padniemy ofiarą global-
nego ataku jakiegoś cyfrowego „robaka”, nauczeni 
poprzednimi doświadczeniami, będziemy wiedzieli, 

Co to jest foresight?
Istnieje wiele definicji foresightu, lecz najczę-
ściej cytuje się brytyjską, która określa foresight 
procesem spojrzenia na długoterminową przy-
szłość nauki, techniki, gospodarki oraz społe-
czeństwa, mając na celu identyfikację obszarów 
badań strategicznych oraz nowych technologii 
o potencjale zapewnienia najwyższych korzyści 
gospodarczych i społecznych. 
Na niej bazuje polska definicja MNiSW z 2005 
roku, według której foresight jest procesem 
kreowania kultury myślenia społeczeństwa o przy-
szłości, kiedy to zarówno naukowcy, inżynierowie, 
jak i przedstawiciele przemysłu czy pracownicy 
administracji publicznej biorą udział w wyznacza-
niu strategicznych kierunków rozwoju badań oraz 
technologii w celu przysporzenia jak największych 
korzyści ekonomicznych i społecznych. 
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W idealnym świecie wszystkie organizacje wdrożyłyby 

podejście Zero Trust ze względu na wynikające z nie-

go korzyści w zakresie bezpieczeństwa. W dzisiejszych 

niepewnych warunkach każda strategia bezpieczeństwa, 

która ogranicza ryzyko, nabiera krytycznego znacze-

nia, a rola modelu Zero Trust staje się jeszcze bardziej 

istotna w erze pracy w domu. Środowisko domowe pra-

cowników jest zwykle bardziej narażone na zagrożenia 

i istnieje większe prawdopodobieństwo, że zostanie ono 

zainfekowane.

Kiedy rozważamy wdrożenie podejścia Zero Trust, natural-

ną korzyścią, która przychodzi na myśl, jest wzmocnienie 

ochrony przedsiębiorstwa, a a więc i jego bezpieczeństwa. 

Przynosi ono też jednak kilka dodatkowych benefitów dla 

firmy. Wśród nich znajdują się m.in.:

·  zwiększona wydajność sieci dzięki zmniejszeniu ruchu 

w podsieciach;

·  skrócony czas wykrywania naruszeń;

·  poprawiona zdolność reagowania na błędy w sieci;

·  znacznie bardziej uproszczony proces logowania i monito-

rowania ze względu na większą szczegółowość uprawnień.

Eksperci ds. bezpieczeństwa nie oczekują jednak od or-

ganizacji osiągnięcia w 100% postawy Zero Trust. Jest to 

niewykonalne, a i korzyści mogą nie być przy tym aż tak 

znaczące. Ale wkrótce mogą pojawić się narzędzia, które 

będą ten proces upraszczać i wspierać.

Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się wymagające, 

przedstawione tutaj koncepcje nie są zbyt skomplikowane. 

Rozmawiamy o nich od dziesięcioleci. Teraz musimy tylko 

staranniej je stosować.

Ludzki mózg ma ogromny potencjał twórczy, lecz wykazuje 

również spore ograniczenia w przetwarzaniu informacji, które 

docierają do niego poprzez nasze zmysły. David Beaty, który 

poświęcił część swojej kariery na badanie przyczyn wypad-

ków lotniczych powodowanych błędami pilota, napisał, że 

człowiek przez wiele milionów lat żył w różnych miejscach 

na Ziemi, dzięki czemu wykształcił niezbędne umiejętności 

do przetrwania w trudnych warunkach. Przy obecnym pozio-

mie technologicznym wiele z odziedziczonych po naszych 

przodkach umiejętności nie ma już jednak zastosowania 

i powinny być traktowane raczej jako czynnik szkodliwy, a nie 

dający przewagę w sprawnej analizie otoczenia. 

Powodem takiego stanu rzeczy jest przetwarzanie przez 

ludzki mózg informacji z otoczenia w sposób wybiórczy. 

Mnogość systemów, aplikacji, danych, logów sprawia, że 

osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo organizacji są 

przeciążone zadaniami, które mogą przejąć od nich maszy-

ny. Jako twórcy różnych rozwiązań informatycznych sku-

piamy się często na ergonomii i wygodzie użytkowników 

końcowych, zapominając o ludziach, którzy nadzorują ich 

pracę. Można powiedzieć, że obecne mechanizmy sztucznej 

inteligencji nie są w stu procentach niezawodne i upłynie 

sporo czasu, zanim osiągną doskonałość. Już teraz jednak 

mogą w dużym stopniu wspomagać pracę administratorów, 

przejmując analizę danych, ale pozostawiając człowiekowi 

decyzję co do podjęcia określonych działań mających na 

celu zapobieganie incydentom.

K O M E N T A R Z

K O M E N T A R Z

Marcin Spychała,  
Client Technical Professional IdM, IdaaS,  
UEM, Data Security, IBM Security

Marcin Ruciński,  
Product Manager, Fudo Security 

jak zareagować. Albo inaczej, będziemy umieli osza-
cować ryzyko i konsekwencje. 

Wróćmy na koniec do kapitana Wrony. Wyszkole-
nie pilota, stałe treningi (ćwiczenia!) i doświadczenie 
pozwoliły załodze zaradzić czarnemu łabędziowi, 
ukrytemu w nieznanym powszechnie przełączniku. 
A przy okazji, wreszcie znalazło się miejsce na ka-
pitańskie walizki. 

Sławomir Kosieliński, prezes Fundacji 
Instytut Mikromakro, dziennikarz, historyk, 
publicysta, wykładowca akademicki. 
Współtwórca konkursu technologiczne-
go Droniada w misjach specjalnych  
z wykorzystaniem dronów i systemów 

analizy informacji, wcześniej zaś pokazów, treningów  
i manewrów z zakresu zarządzania kryzysowego  
i bezpieczeństwa teleinformatycznego.
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Na zjawisko shadow IT warto patrzeć z różnych perspektyw. Rozwi-
jające się w sposób niekontrolowany stanowi poważne zagrożenie dla 
organizacji. Wiedza na temat funkcjonujących w jego strefie rozwiązań 
może też przyczynić się do identyfikacji innowacyjnych, użytecznych dla 
całej firmy pomysłów. Muszą one jednak zostać świadomie włączone do 
autoryzowanego środowiska. 

Ujawnić ukryte 
możliwości i zagrożenia

Shadow IT uznawane jest za niebezpieczne zjawisko, 
niosące ryzyko narażenia organizacji na zagrożenia 
pozostające całkowicie poza wiedzą i świadomością 
pionu bezpieczeństwa. Konsekwencją korzystania 
z nieautoryzowanych programów i aplikacji, jak też 
urządzeń jest bowiem brak kontroli nad tym obsza-
rem aktywności pracowników ze strony osób odpo-
wiedzialnych w firmie za cyberbezpieczeństwo. To 
z kolei może doprowadzić do pojawienia się licznych 
zagrożeń, które narażą organizację na szwank. Jed-
nym z poważniejszych jest wyciek gromadzonych 
i przetwarzanych w przedsiębiorstwie danych. Skutki 

tego incydentu mogą mieć zarówno charakter biz-
nesowy, jak i wizerunkowy czy prawny. 

Co sprawia, że pracownicy sięgają po narzędzia spo-
za palety rozwiązań informatycznych oferowanych 
przez firmowy dział IT czy też zatwierdzonych przez 
komórkę odpowiedzialną za cyberbezpieczeństwo? 
Same przesłanki takiego postępowania nie zawsze 
mają negatywny charakter. Często jest to podyk-
towane potrzebą należytego wywiązania się z po-
stawionego przez pracodawcę zadania. Gdy firma 
nie oferuje potrzebnych do tego narzędzi informa-
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tycznych, pracownicy szukają rozwiązań na własną 
rękę. Działy biznesowe zamawiają własne systemy, 
które powstają poza firmowymi strukturami IT lub też 
poszczególne osoby posiłkują się narzędziami do-
stępnymi w chmurze, by ułatwić sobie pracę. Z ich 
punktu widzenia tak jest często szybciej i łatwiej. Nie 
zawsze jednak bezpiecznie.  

Shadow IT to również korzystanie z prywatnych urzą-
dzeń komputerowych w firmowej sieci. Z badania 
przeprowadzonego w ubiegłym roku przez firmę 
Infoblox wynika, że pracownicy podłączają do sieci 
prywatny sprzęt nie tylko 
w celu wykonania zadań 
służbowych. Korzystają 
w ten sposób z własnych 
laptopów lub smartfonów 
także, na przykład aktywno-
ści w mediach społeczno-
ściowych, a nawet ogląda-
nia filmów, czy grania w gry 
komputerowe.

Zjawisko shadow IT nasiliło 
się, siłą rzeczy, w okresie 
pandemii. Według badań 
przeprowadzonych przez 
NetMotion, 62% osób pra-
cujących w trybie home 
office korzysta z niebez-
piecznych aplikacji, które 
mogą zawierać złośliwy 
kod, oprogramowanie 
szpiegujące czy trojany. 
Z kolei 25% zdalnych pracowników używa narzędzi 
niezatwierdzonych przez firmowy dział IT. Największą 
popularnością wśród użytkowników cieszą się roz-
wiązania do współdzielenia zadań i współpracy oraz 
programy komunikacyjne. Trudności w zapewnieniu 
odpowiedniej reakcji firmowych działów IT na pro-

blemy, z którymi borykają się użytkownicy pracujący 
z domów, przyczyniają się do wzrostu zainteresowa-
nia ogólnie dostępnymi rozwiązaniami i korzystania 
z nich na własną rękę. 

Innowacje pod kontrolą
Przy wszystkich zastrzeżeniach dotyczących kwestii 
bezpieczeństwa warto jednak zadać sobie pytanie, 
czy shadow IT jest zjawiskiem w całej rozciągłości 
z definicji negatywnym i wymaga w każdej sytuacji 
potępienia. Doświadczenie uczy, że reakcja na dzia-
łające poza nadzorem specjalistów od cyberbez-

pieczeństwa rozwiązania 
powinna być zrównowa-
żona i umiarkowana, bo 
przy gwałtownych ruchach 
można wylać dziecko z ką-
pielą. Wykorzystanie narzę-
dzi potrzebnych do pracy 
poza oficjalnym, firmowym 
środowiskiem IT to zjawi-
sko poniekąd naturalne. 
Pracownicy często nie 
zgłaszają zapotrzebowa-
nia do działu IT, bo łatwiej 
i szybciej jest stworzyć 
potrzebne rozwiązanie sa-
memu z powszechnie do-
stępnych komponentów, 
zamówić na zewnątrz czy 
pobrać z chmury.

Zdaniem Andrzeja Gaba 
z EY, jest to często spo-

wodowane wysokim poziomem innowacyjności 
w działach biznesowych, które starają się szybko 
znaleźć i dopasować niezbędne rozwiązania do wła-
snych potrzeb. Na dodatek zazwyczaj dysponują też 
osobnym dodatkowym budżetem na tego rodzaju 
projekty czy zakupy, co pozwala uniezależnić się 

Trzeba pamiętać o bibliotekach 
W strefie regulacyj-
nej tzw. shadow IT 
będzie wszystko, co 
funkcjonuje poza 
oficjalnym rejestrem 
aktywów. Takie po-
dejście jest zgodne 
z regulacjami doty-
czącymi podmiotów 
rynku bankowego. 
Dawniej były to 
różnego rodzaju 
urządzenia – drukar-

ki, dyski USB, następnie pojawiły się aplikacje, różnego 
rodzaju „triale” instalowane przez użytkowników z wy-
sokimi uprawnieniami. Obecnie największym zainte-

resowaniem wśród użytkowników cieszą się różnego 
rodzaju serwisy do pracy zdalnej i wzajemnej komunika-
cji, udostępniane w chmurze. Niestandardowym, mniej 
oczywistym, a równie ważnym z perspektywy bezpie-
czeństwa wytwarzanych aplikacji składnikiem shadow IT 
są biblioteki wykorzystywane przez programistów. Samo 
korzystanie z ogólnie dostępnych, darmowych bibliotek 
nie jest naganne. Często jednak po zakończeniu realiza-
cji produktu i oddaniu go klientowi rozwój bibliotek nie 
jest już śledzony. W międzyczasie mogą się w nich ujaw-
nić nowe podatności lub nowe metody wykorzystania 
tych istniejących. Gdy trzeba będzie po pewnym okresie 
wrócić do pozostawionej biblioteki w nowym projekcie, 
istnieje ryzyko, że za jej pośrednictwem zostaną nieświa-
domie wprowadzone do tworzonego oprogramowania 
poważne błędy i zagrożenia.

Szymon Sobczak
Head of Information Security 

Department, Getin Noble Bank

Zjawisko shadow IT istnieje i nie ma 
co mu zaprzeczać. Nie jest ono jed-
nak ani jednoznacznie pozytywne, 
ani negatywne.

Andrzej Gab
senior menedżer, ekspert ICT Networking and Security, 

EY
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w tym zakresie od pionu IT i działać poza narzuca-
nymi przez niego ograniczeniami czy wymaganiami. 
„Shadow IT można byłoby traktować jako element 
innowacyjności w strukturach biznesowych firm. 
Rozwiązania informatyczne powstają wtedy szybko 
i prosto – bez wielu procedur, uzgodnień, oficjalnych 
wymagań. Dzięki temu pojawią się ciekawe pomysły, 
które mogą posłużyć całej firmie” – uważa Andrzej 
Gab, senior menedżer, ekspert ICT Networking and 
Security w EY. 

Takie podejście, jak podkreśla Andrzej Gab, rodzi też 
oczywiście szereg zagrożeń i niebezpieczeństw. Ob-
sługa wprowadzonych tylną furtką systemów prze-
rasta w pewnym momencie możliwości działu, który 
się nimi posługiwał, i są porzucane – nie ma ich dal-
szego utrzymania, nie ma ich aktualizacji. Należy więc 
mimo wszystko dążyć do objęcia tej sfery aktywności 
wsparciem ze strony działu IT oraz bezpieczeństwa 
teleinformatycznego, bo puszczenie jej na żywioł 
niesie wiele poważnych zagrożeń. Są one związane 
zarówno z narażeniem organizacji na atak przez sys-
temy, które nie podlegają aktualizacji – mają „dziury”, 
bo ani dział IT, ani dział cyberbezpieczeństwa nic 
o nich nie wiedzą – jak i z prawnymi skutkami wyko-
rzystania nieautoryzowanych rozwiązań (szczególnie 
w sektorach regulowanych, np. w bankowości). Ry-
zyka mogą mieć również charakter organizacyjny, 
polegający m.in. na braku zgodności z politykami 
bezpieczeństwa oraz innymi politykami w firmie, 
braku dokumentacji, synchronizacji z procesami IT, 
czy też techniczny, związany z brakiem zgodności 
z innymi systemami informatycznymi w firmie.

„Zjawisko shadow IT istnieje i nie ma co mu zaprze-
czać. Nie jest ono jednak ani jednoznacznie pozy-
tywne, ani negatywne. Można też uznać, że rozmiar 

shadow IT świadczy zarówno o jakości IT, jak i pozio-
mie innowacyjności w organizacji” – mówi Andrzej 
Gab. Zwraca też uwagę, że w dobrych organizacjach 
zjawisko to jest oficjalnie dostrzegane, mierzone 
i wspierane w celu sformalizowania, wyjścia z ukry-
cia dla zapewnienia koniecznego wspomagania ze 
strony organizacji.

Zachowanie kontroli nad działaniem informatycznej 
szarej strefy w organizacji nie jest łatwe. Chociaż-
by z prostego powodu, że w związku z rozwojem 
technologii zakres podlegających pod to pojęcie 
elementów wciąż się zmienia. Jeszcze do niedawna 
mogła to być prywatna skrzynka e-mailowa, potem 
laptop i smartfon, od niedawna chmurowe platformy 
komunikacyjne i dyski do przechowywania plików. 
Obecnie rozwiązaniem wymagającym namysłu od 
strony bezpieczeństwa mogą być kontenery i two-
rzone z ich wykorzystaniem mikroserwisy. Taki serwis 
działa często tylko kilkadziesiąt minut – czy wiemy, 
co się potem z nim dzieje, czy nie będzie stanowił 
zagrożenia? 

„Shadow IT ma tyle twarzy, ilu użytkowników w fir-
mie” – zwraca uwagę Wojciech Kubiak, ICT Security 
Director w PKP Energetyka. Jego zdaniem, wynika 
to m.in. z faktu, że środowiska biznesowe są bardzo 
kreatywne i chcą się szybko rozwijać, a pion IT ma 
swoje ograniczenia i uwarunkowania. Ludzie z biz-
nesu nie zawsze zdają sobie sprawę z konsekwencji 
spontanicznego, nieuzgodnionego wprowadzania 
nowych, nieskorelowanych z innymi rozwiązań in-
formatycznych do firmowego środowiska. Droga na 
skróty nie zawsze jest bezpieczna. Pokazuje to dobit-
nie, że zawsze w przypadku sięgania po nowe, nie-
autoryzowane, często właśnie innowacyjne rozwiąza-
nia potrzebna jest analiza ryzyka i oszacowanie, czy 
wprowadzone narzędzie będzie działać bezpiecznie 
i czy jesteśmy w stanie coś z nim zrobić, gdy już nie 
będzie potrzebne. 

Od edukacji do technologii
Całkowite wyeliminowanie ryzyka związanego ze 
zjawiskiem shadow IT jest raczej niemożliwe. Za-
wsze będą stosowane rozwiązania funkcjonujące 
poza oficjalnym, zatwierdzonym przez specjalistów 
od IT czy cyberbezpieczeństwa rejestrem. Zwłasz-
cza w kontekście rosnącej popularności różnego 
rodzaju aplikacji działających w chmurze. Kluczowa 
staje się więc umiejętność rozpoznania i właściwego 
oszacowania skali informatycznej szarej strefy w or-
ganizacji i związanych z jej funkcjonowaniem ryzyk 
oraz zagrożeń. Duże znaczenie ma też umiejętność 
oceny przydatności zidentyfikowanych rozwiązań do 
ewentualnego dalszego wykorzystania w procesach 
biznesowych, włączenia do oficjalnego, firmowego 
środowiska IT tego, co wartościowe i może przynieść 
korzyści również innym. Jak zauważyli uczestnicy 
październikowego spotkania CSO Council, nie warto 
automatycznie penalizować i potępiać z góry roz-
wiązań ze strefy cienia – niech jednostki biznesowe 

Shadow IT ma tyle twarzy, ilu użyt-
kowników w firmie. Wynika to m.in. 
z tego, że środowiska biznesowe są 
bardzo kreatywne i chcą się szybko 
rozwijać, a pion IT ma swoje ogra-
niczenia i uwarunkowania. Trzeba 
pamiętać, że droga na skróty nie 
zawsze jest bezpieczna.

Wojciech Kubiak
ICT Security Director, PKP Energetyka
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szukają swoich sposobów na wykorzystanie nowych 
technologii. Trzeba im jednak pomóc legalizować 
i zabezpieczać te rozwiązania, by działały dalej pod 
nadzorem komórki odpowiedzialnej za IT albo cy-
berbezpieczeństwo. 

Skutecznym przeciwdziałaniem potencjalnym pro-
blemom jest zawsze poszerzanie wiedzy na temat 
shadow IT w firmie i ujawniania jak największej licz-
by wykorzystywanych przez działy biznesowe – 
bez świadomości departamentu IT – rozwiązań. 
Wtedy ewidentnie użyteczne, czy też innowacyjne 
i potrzebne rozwiązania można objąć skuteczną 
kontrolą i zabezpieczyć, a w stosunku do innych 
zdecydować świadomie co do ich dalszego użyt-
kowania. Dobre rozwiązania stworzone w ramach 
shadow IT warto upubliczniać, udostępniać do wy-
korzystania przez całą firmę. Nie trzeba ich z góry 
kasować, pod warunkiem że opiekę nad nimi przej-
mie firmowy dział IT i będzie w stanie zapewnić ich 
stałe utrzymanie.

Innym sposobem zapobiegania zagrożeniom ze 
strony shadow IT jest opracowanie firmowych stan-
dardów bezpieczeństwa. Ze strony CISO powinna 
wyjść inicjatywa przygotowania listy podstawowych 
i nienaruszalnych wymogów, którym będą podle-
gać wszelkie systemy informatyczne wykorzysty-
wane w firmach. To powinno wymusić również na 
działach biznesowych stosowanie konkretnych, 
znanych powszechnie zabezpieczeń w przypad-

ku zamawiania czy kupowania rozwiązań poza 
środowiskiem zarządzanym przez firmowy dział IT. 
Pełnej gwarancji bezpieczeństwa to zapewne nie 
da, ale przynajmniej ustali wspólny dla wszystkich 
systemów punkt odniesienia, co pozwoli wpływać 
na pożądany kierunek rozwoju systemów IT pod 
względem zabezpieczeń. 

Można też skorzystać z dostępnych na rynku roz-
wiązań technicznych. Wdrożenie w firmie specjali-
stycznego oprogramowania monitorującego sytuację 
w sieci pozwoli rozwiązać przynajmniej część pro-
blemów. Połączenie tego z zapewnieniem ludziom 
odpowiednich narzędzi do pracy oraz uświadomie-
nie im, jakie mogą być konsekwencje użytkowania 
nieautoryzowanych programów, pozwala ograniczyć 
ryzyko do akceptowanego poziomu. Stale aktualizo-
wana, jak najpełniejsza i najdokładniejsza wiedza 
na temat firmowego shadow IT może być przydat-
na również z biznesowego punktu widzenia. Często 
w wielu działach wykorzystywane są te same narzę-
dzia czy usługi osobno opłacane, a jedna licencja dla 
całej organizacji może przynieść wymierne korzyści 
finansowe. Warto więc, również z użyciem najnow-
szych technologii, sprawdzać, co faktycznie dzieje 
się w firmowym środowisku IT. Nie tylko po, by elimi-
nować niechciane, groźne rozwiązania, ale też dla-
tego, żeby optymalizować i usprawniać potrzebne 
do pracy narzędzia. 

Andrzej Gontarz

Jako firma audytorska i doradcza zalecamy naszym klien-

tom bezwzględnie utrzymanie białej listy oprogramowa-

nia biznesowego i narzędziowego, zaakceptowanego 

do użytkowania. Powinno być ono objęte nadzorem, 

w szczególności w zakresie podatności. 

To naturalne, że biznes wybiera sobie narzędzia do pracy 

i bardzo często są one potrzebne „na już”. Nie powinno 

to jednak wiązać się z kompromisami w zakresie bez-

pieczeństwa. Jeśli organizacja wypracuje sobie sprawną 

procedurę akceptacyjną – od kwestii prawnych, przez 

technologiczne, po wymagania w zakresie bezpieczeń-

stwa – unikniemy materializacji wielu istotnych ryzyk. 

Każde oprogramowanie, w szczególności biznesowe, 

powinno mieć swojego właściciela biznesowego, który 

będzie również właścicielem ryzyk powiązanych z jego 

użytkowaniem. Zawsze w tej kwestii będziemy zmuszeni 

polegać na zabezpieczeniach organizacyjnych, a za-

bezpieczenia techniczne będą o krok w tyle. W zabez-

pieczeniach organizacyjnych ciężar ich skuteczności 

przenosi się na użytkowników. W związku z tym wpro-

wadzenie do procedury akceptacyjnej analizy ryzyka, 

w którą będą obowiązkowo zaangażowani oprócz IT 

i IT security również właściciele biznesowi, wpłynie 

pozytywnie na identyfikację ryzyka oraz skuteczność 

zastosowanych zabezpieczeń. Ponadto analiza ryzyka 

nie powinna być czynnością jednorazową, ale cyklicznie 

powtarzaną.

Pełna kontrola nad sprzętem, oprogramowaniem i podat-

nościami technologicznymi to ABC cyberbezpieczeństwa. 

Mówią o tym standardy bezpieczeństwa czy takie opra-

cowania jak CIS 20 Controls. Dlatego stanowczo powin-

niśmy unikać kompromisów w tych obszarach. 

K O M E N T A R Z

Krzysztof Kłaczek,  
dyrektor zarządzający, IMNS Polska
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Niezbędna izolacja społeczna wymusiła na wielu pra-
codawcach konieczność przejścia do spotkań onli-
ne, z użyciem nowoczesnej technologii wideo. Sama 
technologia, choć wykorzystywana od dawna, tym 
razem została wdrożona w niespotykanej dotychczas 
skali. Obserwowane problemy z wydajnością i cią-
głością działania dotyczyły wielu platform i wynikały 
głównie z radykalnego wzrostu użycia tych usług. 
Problemy z dostępnością spotkań wideo zaczęły rzu-
tować na sprawność pracy biurowej. Z podobnym 
wyzwaniem musiały zmierzyć 
się także działy IT. W bardzo 
krótkim czasie musiały przesta-
wić swoje procedury i systemy 
do pracy zdalnej, zarówno pod 
względem metod dostępu, jak 
i skali ruchu. Razem z tymi zmia-
nami pojawiły się także nowe 
problemy i zagrożenia.

Ograniczone pasmo
Przejście na pracę zdalną zna-
cząco podwyższyło zapotrze-
bowanie na pasmo po stronie 
systemów zdalnego dostępu, 
takich jak koncentratory VPN. 
Część systemów biurowych 
korzysta intensywnie ze współ-
dzielenia plików z użyciem 
protokołów, które nie były pro-
jektowane pod kątem pracy 

w sieciach rozległych. Są to dość „gadatliwe” pro-
tokoły, zatem przeniesienie stacji roboczej z biura 
wyposażonego w szybką sieć lokalną do pracy zdal-
nej przez łącze o znacznie mniejszej przepustowo-
ści radykalnie spowalnia funkcjonowanie, wydłuża 
czas odpowiedzi i powoduje problemy z ciągłością 
działania. 

Obserwowane problemy wydajnościowe mogą być 
przyczyną przestojów w pracy także wtedy, gdy fir-

ma funkcjonuje nadal według 
starego modelu, który zakłada 
pracę z plikami składowanymi 
w zasobach sieciowych i edyto-
wanymi w miejscu. Gdy będą to 
dokumenty biurowe o rozmia-
rze kilkudziesięciu megabajtów 
(co nie jest niczym niezwykłym 
w przypadku prezentacji progra-
mu PowerPoint lub dokumen-
tów programu Word zawiera-
jących dużo zdjęć o dobrej 
jakości), proces pobierania 
oraz zapisu dokumentu na dysk 
sieciowy będzie długotrwały 
i o szybkiej współpracy użyt-
kowników nie będzie mowy. 

Jest to jeden z przykładów na 
to, że stary model pracy biu-
rowej nie bardzo przystaje do 

Razem ze zmianą modelu pracy, kiedy obecność w biurze musieliśmy 
zastąpić pracą zdalną, pojawiły się nowe problemy w zakresie cyber-
bezpieczeństwa. Ich przyczyną stała się skala migracji do nowego 
środowiska pracy oraz nowe zagrożenia, które w klasycznym modelu 
też były obecne, ale występowały znacznie rzadziej. Doświadczyliśmy 
również negatywnego wpływu pracy zdalnej na psychikę pracowników 
w nienotowanej dotąd skali, co również nie pozostaje bez wpływu na 
bezpieczeństwo pracy.

Firma w cieniu 
koronawirusa

Pandemia sprawiła, że 

firmy zostały zmuszone do 

wprowadzenia zdalnego 

dostępu także do wrażliwych 

elementów swojej infrastruk-

tury, wliczając infrastrukturę 

krytyczną. Jest to istotny 

czynnik ryzyka, gdyż wprowa-

dza połączenie do obszarów, 

które przedtem były odsepa-

rowane lub dostęp tam był 

ściśle kontrolowany.
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środowiska, w którym komputery są połączone 
z użyciem konsumenckich łączy. Niekiedy wąskim 
gardłem nie są łącza użytkowników, ale łącze firmo-
we i wydajność koncentratora VPN. Wprowadzenie 
programowej akceleracji WAN może ten transfer 
znacznie przyspieszyć, szczególnie w przypadku 
wspomnianych „gadatliwych” protokołów.

Wszystko jednym łączem
Przeniesienie pracy do domu sprawiło, że dotychcza-
sowy model łączy VPN (tunelowanie całego ruchu 
przez firmowy koncentrator) nie mógł być już zasto-
sowany w modelu, w którym większość pracowników 
biurowych znajduje się poza siedzibą firmy. Kumu-
lacja wielu strumieni danych, zawierających ruch 
wideo, pocztę elektroniczną, współdzielenie plików 
oraz pracę aplikacji biznesowych, spowodowała 
przeciążenie koncentratorów VPN i firmowych łączy. 

Ograniczenia techniczne wymusiły na działach IT 
zmianę modelu zarządzania ruchem. Znacząca część 
ruchu, zwłaszcza do usług wideo takich jak Zoom 
czy Webex, musiała być kierowana bezpośrednio od 
stacji roboczej w domach do serwerów danej usługi, 
by odciążyć firmowe zapory sieciowe i łącza. Przej-
ście do modelu split-tunnel, gdzie tylko część ruchu 
jest kierowana przez tunel do firmowych serwerów, 
niesie jednak ze sobą problemy w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa.

Zapora sieciowa już nie chroni
Kierowanie części ruchu bezpośrednio do internetu 
może odbywać się na dwa sposoby. W pierwszym 
z nich (split-exclude) wskazuje się ruch, który po-
winien wychodzić do internetu bezpośrednio. Za-
zwyczaj w tej grupie znajdują się chmurowe usługi 
wideo, które stanowią największe obciążenie dla fir-
mowej infrastruktury sieciowej z uwagi na największe 
pasmo. Drugi wariant (split-include) zakłada tunelo-
wanie połączeń do firmowej infrastruktury tylko wte-
dy, gdy dotyczy to ruchu do aplikacji biznesowych. 
Podział może odbywać się na podstawie adresacji 
docelowej, portów, charakterystyki ruchu, a nawet 
per aplikacja i adres URL. Pozostały ruch wychodzi 
bezpośrednio. 

W obu przypadkach przynajmniej część ruchu omija 
zaporę sieciową, a zatem przestają działać wdrożone 
tam zabezpieczenia, takie jak filtrowanie podejrzane-
go ruchu i inspekcja DLP. Jest to istotny czynnik ryzy-
ka, który należy uwzględnić przy podobnej migracji.

Więcej zagrożeń dla stacji roboczych
Przeniesienie stacji roboczych z bezpiecznej sie-
ci firmowej do innych sieci o nieznanym stopniu 
bezpieczeństwa sprawia, że zadania, które do-
tąd były proste i bezpieczne, przynoszą o wiele 
większe ryzyko. Zmiana miejsca i sposobu do-
łączenia do sieci oraz konieczność użycia inne-
go sprzętu (na przykład domowych drukarek) 
sprawiają, że firmowa stacja robocza przestaje 

być hermetycznym i dobrze zabezpieczonym 
elementem infrastruktury. 

Ochrona przy dołączaniu do różnych sieci stała się 
standardem, ale jest on o wiele trudniejszy do reali-
zacji, gdy mamy do czynienia z połączeniem do róż-
nych urządzeń, takich jak drukarki. Podobnie backup 
stacji roboczych – z uwagi na ograniczenie pasma 
i okresowe dołączenie do firmowej infrastruktury 
ochrona danych przed utratą staje się trudniejsza.

Powszechna praca zdalna 
a psychika ludzka
Choć wiele problemów związanych z pracą 
zdalną dotyczy infrastruktury i narzędzi tech-
nicznych, nie można pomijać aspektów psy-
chicznych. Odizolowanie ludzi, którzy jeszcze 
do niedawna tworzyli grupę o silnych więzach, 
przyczynia się do obniżenia sprawności pracy, 
spada też morale. Obecnie używana techno-
logia wideo nie zastąpi do końca współpracy 
osobistej, zwłaszcza przy wspólnym planowa-
niu złożonych działań, gdy korzystamy także 
z kontaktów niewerbalnych i ręcznych szkiców 
na tablicy. Niedostatki technologiczne oprogra-
mowania nadal utrudniają wspólne planowanie 
na wczesnych etapach projektów. 

Dodatkowo osoby pracujące w wirtualnym 
biurze mają tendencję do skupiania się na 
zadaniach, pomijając przy tym aspekt społeczny. 
Według badań prowadzonych przez Harvard 
Business Review, niemal co drugi zatrudniony 
pracujący zdalnie odczuwał brak zaufania, złe 
traktowanie i problemy grupowe. Odsetek ten 
jest znacznie wyższy przy pracy zdalnej niż przy 
pracy w biurze.

Wdrożenie technologii wideokonferencji niesie 
ze sobą dodatkowy stres związany z pokaza-
niem wideo prosto z domu, gdy z konieczności 
staje się widoczne prywatne otoczenie pracow-
nika. Jest to często pomijany czynnik streso-
genny, który nie występował w modelu pracy 
z biura.

Przeniesienie pracy do domu sprawia także, że 
ludzie mają problemy z zachowaniem równo-
wagi między pracą a czasem wolnym. Nadmiar 
pracy wymuszony problemami finansowymi lub 
organizacyjnymi (trudności w osiągnięciu celów 
biznesowych spowodowane sytuacją rynkową) 
w krótkim czasie doprowadzi do przemęczenia 
i wypalenia zawodowego, co jest niezwykle 
poważnym zagrożeniem dla zdrowia psychicz-
nego pracownika. W dojrzałych organizacjach 
kadra menedżerska powinna umieć wykrywać 
ten problem i odpowiednio wcześnie reagować. 
Fakt pracy z domu nie może się wiązać z nakła-
daniem dodatkowych obowiązków.
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Jeszcze gorzej pod względem 
bezpieczeństwa wygląda praca 
na prywatnych laptopach perso-
nelu firmy. Chociaż koncepcja 
BYOD w modelu pracy zdalnej 
jest znana od kilku lat, nadal 
wiąże się z dość dużym ryzy-
kiem w zakresie bezpieczeń-
stwa przetwarzania firmowych 
danych.

Cyberprzestępcy od dawna 
wykorzystują słabości związa-
ne z pracą zdalną. Ich działania 
bardzo się nasiliły wraz z roz-
wojem pandemii, gdyż mają 
świadomość niższego pozio-
mu bezpieczeństwa infrastruk-
tury, akceptowanego z konieczności, gdy nie ma 
innego wyboru. 

Oprócz nowych kampanii phishingowych, można 
również zaobserwować typowe działania i ataki, ta-
kie jak: fałszywe aplikacje z promującymi je stronami, 
wiadomości z załącznikami zawierającymi złośliwy 
skrypt lub wprost kierujące na strony, które instalują 
malware. Obecnie się one nasiliły, wykorzystują rów-
nież sam fakt pandemii do rozsiewania złośliwego 
oprogramowania pod przykrywką aplikacji pomaga-
jącej śledzić kontakty lub związanej ze szczepionką. 
Ataki te są kierowane do różnych organizacji, bada-
cze obserwują m.in. silny wzrost zainteresowania 
sektorem edukacyjnym i zdrowotnym. 

Szczególnego znaczenia nabiera dzisiaj kwestia 
świadomości zagrożenia klasycznymi atakami so-
cjotechnicznymi, gdyż praca zdalna ułatwia ich prze-
prowadzanie.

Kłopotliwe procedury
Przeniesienie pracy biurowej do domów niesie ze 
sobą poważne konsekwencje związane z procedu-
rami, które dotąd były wykonywane w biurze. Proce-
dury dotyczące zarządzania tożsamością i dostępem, 
które dotąd można było prosto 
zrealizować dzięki fizycznej 
obecności pracownika w biurze, 
będą musiały zadziałać zdalnie. 
Dotyczy to także tak ważnych 
z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa działań, jak: zmiana hasła, 
wdrażanie uprawnień użytkow-
ników oraz reakcja na incydenty 
bezpieczeństwa. 

Dział IT będzie musiał się zmie-
rzyć z problemem zdalnego 
zarządzania uwierzytelnieniem 
użytkowników, co ma szcze-
gólne znaczenie także wtedy, 
gdy nie da się z całą pewno-

ścią ustalić zdalnie tożsamości 
użytkownika, a monitoring ak-
tywności jest bardzo utrudniony, 
podobnie jak zapewnienie aktu-
alizacji i wsparcia technicznego. 
Nawet prosta operacja zmiany 
hasła staje się trudniejsza, gdy 
mamy do czynienia z pracą 
zdalną z użyciem wirtualnych 
sieci prywatnych.

Pomoc techniczna
Zmiana modelu pracy ze stacjo-
narnego na zdalny sprawia, że 
działania, które przedtem moż-
na było zrealizować w obrębie 
biurowej infrastruktury, teraz 
trzeba będzie zrealizować zdal-

nie. Dotyczy to na przykład wsparcia technicznego, 
które będzie wymagało działającego połączenia 
internetowego oraz sprawnego systemu operacyj-
nego. W ten sposób można rozwiązać wiele proble-
mów, ale te najpoważniejsze, w których konieczny 
jest dostęp na poziomie sprzętu, nadal będą wyma-
gały wizyty w siedzibie firmy. Zatem każda poważna 
awaria przedłuża czas rozwiązania problemu o do-
jazd pracownika razem z uszkodzonym sprzętem. Ta-
kim procesem trzeba dobrze zarządzać, by nie tracić 
czasu na przejazdy i zminimalizować przestoje. Z racji 
na ograniczenia techniczne, w zdalnym połączeniu 
nie zawsze uda się wykorzystać potencjał narzędzi 
zdalnego, sprzętowego zarządzania, gdyż wymaga 
ono osobnego połączenia.

Zarządzanie podatnościami
Przeniesienie komputerów do zdalnych lokalizacji 
stawia wyższe wymagania systemom zarządza-
nia podatnościami. Obecnie czas od wykrycia do 
wykorzystania podatności można liczyć w dniach, 
a komputery poza firmową siecią są o wiele bardziej 
zagrożone niż w biurze. Jeśli system operacyjny bę-
dzie zawierał krytyczną podatność, która umożliwia 
zdalne wykonanie kodu bez uwierzytelnienia, przy 
czym taka podatność jest już wykorzystywana do 

ataków, podatna stacja robo-
cza w niedostatecznie chronio-
nej sieci może być skutecznym 
wektorem ataku. Infekcja takiej 
stacji w połączeniu z podatno-
ścią w rodzaju CVE-2020-1472 
umożliwiła napastnikom zainfe-
kowanie całej domeny złośli-
wym oprogramowaniem Ryuk 
w zaledwie pięć godzin. 

W dobie pracy zdalnej, gdy 
maszyny bywają dołączone za 
pomocą łączy o różnej przepu-
stowości, wprowadzenie aktu-
alizacji na czas staje się jeszcze 
ważniejsze i jeszcze trudniejsze 

Przeniesienie pracy do domu 

sprawiło, że dotychczasowy 

model łączy VPN (tunelowa-

nie całego ruchu przez firmo-

wy koncentrator) nie mógł być 

już zastosowany w modelu, 

w którym większość perso-

nelu biurowego znajduje się 

poza siedzibą firmy.

Przeniesienie stacji roboczych 

z bezpiecznej sieci firmowej 

do innych sieci o nieznanym 

stopniu bezpieczeństwa spra-

wia, że zadania, które dotąd 

były proste i bezpieczne, 

przynoszą o wiele większe 

ryzyko.
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do przeprowadzenia niż w biurze, którego sieć jest 
chroniona. Podobnie trudne staje się rozpoznanie 
stanu aktualności poszczególnych komputerów. Nie 
wszystkie narzędzia do zarządzania podatnościami 
działają dobrze przy wąskopasmowych połącze-
niach i okresowej dostępności zdalnej maszyny.

Brak informacji, trudniejsze zarządzanie
Raportowanie zdarzeń jest jedną z podstaw do 
dalszych działań mających na celu wykrywanie 
zagrożeń i wypracowanie odpowiedzi na nie 
w organizacji. Stacja robocza, podobnie jak ser-
wer, generuje zapisy w logu (dzienniku zdarzeń), 
dostarczając przy tym wielu informacji, które mogą 
pomóc przy wykrywaniu ataków. Nie zawsze daje 
się te zapisy przesłać do centralnego narzędzia 
analizującego zdarzenia. Niewiele firm zbiera logi 
ze stacji roboczych, a jeszcze mniej będzie to robić 
także przy pracy zdalnej. Zatem migracja do pracy 
online sprawia, że informacja zawarta w dzienniku 
zdarzeń zdalnej stacji roboczej staje się trudniej 
dostępna dla systemów wykrywania podejrzanej 
aktywności. Nawet jeśli taka informacja jest zbie-
rana, będą występować opóźnienia i ograniczenia 
wynikające z przepustowości łączy.

Te same ograniczenia przyczyniają się także do 
utrudnień związanych z zarządzaniem stacjami ro-
boczymi w połączeniach zdalnych. Odświeżanie 
konfiguracji odbywa się zazwyczaj tylko w połącze-
niu VPN, a zatem będzie polegać na dostępnym 
paśmie. Jest ono ograniczone, a do tego już wyko-

rzystywane przez aplikacje biznesowe, pracujące 
w tym samym czasie.

Zdalny dostęp do krytycznej infrastruktury
Rozległa epidemia sprawiła, że firmy zostały zmu-
szone do wprowadzenia zdalnego dostępu także do 
wrażliwych elementów swojej infrastruktury, wliczając 
w to infrastrukturę krytyczną. Jest to istotny czynnik 
ryzyka, gdyż wprowadza połączenie do obszarów, 
które przedtem były odseparowane lub też dostęp 
tam był bardzo ściśle kontrolowany. Ryzyka i sposo-
by ich mitygacji są jednak dobrze znane, gdyż część 
z tych działań zrealizowano z powodzeniem jeszcze 
przed pandemią. Obecnie jednak proces zapewnie-
nia bezpieczeństwa jest trudniejszy, gdyż włamywa-
cze zaczęli opracowywać ataki także pod tym kątem.

Marcin Marciniak, jeden 
z niewielu inżynierów syste-
mowych, który jest jednocze-
śnie dziennikarzem. Autor 
wielu artykułów, badań  
i opracowań. Przez ponad 

dekadę prowadził dział technologii i bezpieczeń-
stwa w „Computerworld”. Był członkiem rady 
programowej kilku konferencji nt. bezpieczeństwa 
organizowanych we współpracy z ISSA Polska  
i ISACA Warsaw Chapter. Obecnie jest specjalistą 
Cyber Security Implementations w EY Business 
Consulting. Aktywnie działa na rzecz poprawy 
stanu bezpieczeństwa organizacji. Prywatnie 
radioamator - krótkofalowiec.

Praca w rozproszonych środowiskach wymusza koniecz-

ność stosowania procedur zdalnego dostępu do zaso-

bów firmy. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie uwie-

rzytelniania wieloskładnikowego, między innymi tokenów 

do generowania kodów do autoryzacji czy dodatkowych 

certyfikatów. 

Ponieważ przy pracy zdalnej większość stacji końcowych 

jest niedostępna fizycznie dla administratorów, muszą oni 

korzystać z alternatywnych narzędzi. W tym celu przy-

datne są systemy do kontroli urządzeń końcowych. Dają 

one możliwość zdalnej analizy występujących zdarzeń, 

wykrywania ataków i usuwania ich skutków. Pozwalają 

też na przeprowadzenie analizy w przypadku wystąpie-

nia incydentów. Stosowanie zdalnych połączeń VPN po-

winno odbywać się w architekturze Zero Trust, która ma 

na celu zabezpieczenie dostępu do aplikacji, urządzeń 

końcowych i lokalizacji poprzez minimalizację uprawnień 

użytkowników oraz przydzielanie wyłącznie tych, które są 

niezbędne do wykonywania zadań.

Nie można również zapominać o ochronie poczty elek-

tronicznej, zwłaszcza że użytkownicy pracujący zdalnie 

często nie pamiętają o zachowaniu czujności. Atakujący 

wykorzystują te sytuacje, podszywając się pod działy 

bezpieczeństwa i skłaniając użytkowników do kliknię-

cia w link czy do pobrania złośliwego oprogramowania. 

Bardzo ważne jest prowadzenie działań edukacyjnych 

dotyczących bezpieczeństwa oraz stosowanych przez 

cyberprzestępców sztuczek socjotechnicznych wyko-

rzystywanych w atakach phishingowych. 

K O M E N T A R Z

Maciej Gradzik,  
Systems Engineer w Dziale Wsparcia  
Technicznego DPS, Veracomp
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W cyberbezpieczeństwie liczy się nie tylko umie-
jętność wykrywania i zwalczania pojawiających się 
ataków, zdolność reagowania na incydenty i przy-
wracania funkcjonalności zainfekowanych syste-
mów. Kluczowe znaczenie dla skuteczności działań 
w zakresie cyberbezpieczeństwa ma zbudowanie 
odpowiedniej cyberodporności (Cyber Resilience). 
Podczas marcowego spotkania CSO Council zwra-
cał na to uwagę Francesco Chiarini, dyrektor ds. 
projektów międzynarodowych w ISSA. 

Jego zdaniem, cyberodporności nie można utożsa-
miać bezpośrednio z ochroną danych i systemów 
przed atakami. Chodzi bardziej o budowę odpo-
wiedniej architektury cyberbezpieczeństwa i funk-
cji pozwalających na ochronę 
kluczowych zasobów. Ważny 
jest odpowiedni stopień doj-
rzałości organizacji w zakresie 
cyberbezpieczeństwa. 

Francesco Chiarini użył porów-
nania do architektury zabezpie-
czeń stosowanych w dawnych 
zamkach. Stanowiły one spój-
ną, przemyślaną całość. Z po-
dobnych elementów składa 
się system cyberzabezpieczeń 
w organizacji. Zamkowe mury 
obronne to dzisiejszy firewall, 
most zwodzony przy bramie to 

punkt kontroli dostępu, fosa to strefa DMZ (demili-
tarized zone) itp. Podobne cele i właściwości mają 
również działania podejmowane w tych miejscach. 
Zadaniem strażników na wieży było obserwowa-
nie, kto się zbliża do zamku, i rozpoznawanie tych, 
którzy mają prawo wstępu oraz identyfikowanie 
obcych. Takie same funkcje mają firmowe systemy 
SOK i SIEM. 

We wdrażaniu skutecznych mechanizmów cybe-
rodporności mogą pomagać liczne, powszechnie 
dostępne przewodniki i modele (frameworki), takie 
jak: CMMI, SEI(CMU), CERT RMM, MITRE CREF czy 
NIST 800-160. Według autorów tej osatniej publi-
kacji, wydanej przez amerykański National Institute 

of Standard and Technology, 
system cyberodporności działa 
podobnie jak układ immunolo-
giczny człowieka, który absor-
buje zagrożenia z otoczenia 
i dostarcza ciału ludzkiemu 
odpowiednich mechanizmów 
obronnych celem zachowania 
zdrowia. Z kolei według defini-
cji Europejskiego Banku Cen-
tralnego (ECB), cyber resilience 
to zdolność do ochrony danych 
i systemów przed atakami tak 
dobrze jak i do przywracania 
działalności biznesowej w przy-
padku udanego ataku.   

W cyberbezpieczeństwie potrzebne są 
kompleksowe, całościowe rozwiązania. 
Chodzi nie tylko o zapewnienie możliwości 
odpierania poszczególnych ataków, lecz 
przede wszystkim o zapewnienie organizacji 
stanu stałej, wysokiej odporności na 
zagrożenia i mechanizmów zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się cyberinfekcji. 
Skuteczne na tym polu mogą okazać się 
doświadczenia z zakresu biologii, historii  
czy epidemiologii. Mówili o tym uczestnicy  
marcowego spotkania CSO Council.

Cyberodporność podstawą 
bezpieczeństwa systemów  
i informacji

Dobre poznanie wroga ma 

kluczowe znaczenie dla po-

dejmowanych w zakresie cy-

berbezpieczeństwa działań. 

Im mamy więcej wiedzy na 

temat konkretnych zagrożeń, 

tym bardziej możemy być na 

nie odporni.
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„Wdrożenie systemu cyber resilience nie jest trud-
ne, gdy się korzysta z gotowych wzorów. Każdy 
może wybrać najbardziej mu odpowiadający mo-
del i zaadaptować do swojej działalności” – mówił 
Francesco Chiarini. Jego zdaniem, ważne jest, by 
pracować w zespołach multidziedzinowych, skła-
dających się z przedstawicieli wielu różnych spe-
cjalności i obszarów działania. Wtedy łatwiej jest 
uzyskać szerszy, rozbudowany 
obraz sytuacji, który pozwoli 
zobaczyć więcej elementów 
i powiązań między nimi niż 
przy podejściu sprofilowanym 
pod określonym kątem. Sze-
roki punkt widzenia jest ważny 
m.in. dlatego, że przy budowie 
systemu cyberodporności jed-
nym z najważniejszych zadań 
jest wdrożenie funkcji skutecz-
nego rozpoznawania otocze-
nia i zapewnienie ochrony 
dróg podejścia do chronionej 
organizacji. 

„Problemem jest brak spe-
cjalistów od cyber resilience”  
– zwracał uwagę Francesco Chiarini. Ludzi mają-
cych szersze spojrzenie na kwestie cyberbezpie-
czeństwa potrzeba już teraz i będzie potrzeba coraz 
więcej, ale na rynku pracy nie ma ich dużo. To może 
utrudnić wdrażanie skutecznych mechanizmów cy-
berodporności w firmach. 

Od higieny do walki z wrogiem 
Dobra cyberodporność może być szczególnie 
ważna w przypadku zmasowanych, rozległych 
ataków, gdy będziemy mieć do czynienia z cyber-
pandemią. Zdaniem Joanny Dąbrowskiej, Sales 
Engineer w Trend Micro, jest to bardzo realny sce-
nariusz rozwoju wydarzeń związanych z atakami 
na systemy informatyczne. To, co na pierwszy rzut 
oka może wydawać się standardowym, poważnym 
incydentem, jest w stanie w określonych warunkach 
doprowadzić do masowego rozprzestrzeniania się 
cyberzagrożeń na wzór pandemii. Z takimi przypad-
kami już zresztą mieliśmy do czynienia. Przykładami 
cyberpandemii mogą być Eternal Blue czy Wanna-
Cry Ransomware. 

Jak zatem walczyć z cyberpandemią? Warto 
pamiętać, by postępować zgodnie z zasada-
mi wypracowanymi i sprawdzonymi w ramach 
przeciwdziałania pandemii w świecie biolo-
gicznym. Są one adekwatne do sytuacji, z jaką 
mamy do czynienia w cyberbezpieczeństwie, 
i mogą być użyteczne dla ludzi odpowiedzial-
nych za walkę ze zmasowanymi, rozprzestrze-
niającymi się cyberatakami w firmach. Bardziej 
szczegółowych, usystematyzowanych wskazó-
wek w tym zakresie dostarczają m.in. wytycz-
ne opracowane przez amerykańską Narodową 

Agencję Bezpieczeństwa (NSA – The National 
Security Agency).

Najważniejszym zadaniem jest wzmacnianie wła-
snej odporności. Trzeba przede wszystkim dbać 
o higienę i stosować odpowiednie szczepienia 
uodparniające. Niezbędne jest także monitorowa-
nie „stanu zdrowia”. W odniesieniu do firmowego 

cyberśrodowiska oznacza to 
sprawowanie stałego nad-
zoru nad tym, co się dzieje 
we wszystkich systemach in-
formatycznych – począwszy 
od urządzeń użytkowników 
końcowych, przez pocztę 
elektroniczną,  po serwery, 
sieć i usługi chmurowe. Nie-
zwykle ważna w tym kontek-
ście okazuje się umiejętność 
klasyfikowania zdarzeń. Od 
tego bowiem zależy decyzja 
o uruchomieniu właściwych 
procedur obronnych. 

Gdy już zostaniemy zaatakowa-
ni, niezwykle istotne staje się 

znalezienie „pacjenta zero”, czyli zidentyfikowanie 
miejsca i zdarzenia, od którego zaczął się atak. „To 
daje wyobrażenie o charakterze ataku, jego wadze 
i znaczeniu dla dalszego przebiegu wydarzeń. Jeże-
li mamy świadomość, od kiedy nasz system stał się 
podatny na zagrożenie, jesteśmy w stanie stosować 
skuteczniejsze, lepiej dopasowane do sytuacji środ-
ki zaradcze” – mówiła Joanna Dąbrowska. 

Dobre poznanie wroga ma kluczowe znaczenie dla 
podejmowanych w zakresie cyberbezpieczeństwa 
działań. Im mamy więcej wiedzy na temat konkret-
nych zagrożeń, tym bardziej możemy być na nie 
odporni. Jeżeli zdajemy sobie sprawę, jak atakujący 
działa i co jest celem jego ataków, tym skuteczniej-
sze możemy przygotować rozwiązania obronne, 
zastosować właściwą szczepionkę. 

Ważne jest także, by spojrzeć na zagrożenie 
z szerszej perspektywy, nie tylko przez pry-
zmat pojedynczego wydarzenia czy incydentu, 
lecz w sposób globalny. Na przykład nie można 
ograniczać się tylko do sprawdzenia, do kogo 
trafił zainfekowany plik, lecz trzeba także zba-
dać, czy znajduje się w innych wiadomościach 
lub skrzynkach pocztowych. Chodzi o to, by mieć 
jeden duży, ogólny obraz sytuacji. Łatwiej wtedy 
zobaczyć coś, co na pierwszy rzut oka wydaje 
się niegroźnym, standardowym wydarzeniem, 
a w gruncie rzeczy niesie z sobą poważne, dale-
kosiężne w skutkach zagrożenie.

Artykuł pochodzi z portalu Enterprise Software  
Review (www.e-s-r.pl).

Wdrożenie systemu cyber 

resilience nie jest trudne, 

gdy się korzysta z gotowych 

wzorów. Każdy może wybrać 

najbardziej mu odpowiadają-

cy model i zaadaptować do 

swojej działalności.
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Architektura bezpieczeństwa, pokrewna architekturze 
IT, to oznaka poważnego podejścia do budowania 
cyberbezpieczeństwa w organizacji – zapisano w wyj-
ściowych założeniach do programu majowego spo-
tkania CSO Council. Obejmuje 
relacje między różnymi elemen-
tami cyberochrony, strukturę 
systemu cyberbezzpieczeństwa 
i wbudowane w nią elementy 
kontrolne. Przynosi korzyści 
uzyskane dzięki standaryzacji 
i namysłowi nad funkcjonowa-
niem całości, z uwzględnieniem 
zarządzania ryzykiem, bench-
marków i najlepszych praktyk 
w kontekście regulacyjnym oraz 
budżetowym. Stworzenie archi-
tektury cyberbezpieczeństwa 
wymaga doświadczenia, wizji 
i konsekwencji. Kto podejmie 
się tego wyzwania? Sprawa nie 
jest prosta – problemy zaczynają 
się już na etapie definiowania, czym jest architektura 
bezpieczeństwa systemów cyberochrony.

Znajomość korelacji i powiązań 
„Trudno jednoznacznie i precyzyjnie zdefiniować, 
czym jest architektura cyberbezpieczeństwa. To ze-
staw różnych elementów i powiązań. Ważny jest cel, 
jakiemu ma służyć. Chodzi przede wszystkim o mini-
malizowanie ryzyka zagrożeń i zwiększenie odporno-
ści organizacji w zakresie ochrony systemów, aplika-
cji, informacji, infrastruktury” – mówiła uczestnicząca 
w panelu dyskusyjnym Ewa Piłat, Global CISO w Willis 
Towers Watson. 

Jej zdaniem, mamy do czynienia z trzema poziomami 
kontroli związanymi z zapewnieniem cyberbezpie-
czeństwa. Pierwszy ma charakter prewencyjny – żeby 
nie dopuścić do pojawienia się niepożądanych zda-
rzeń. Drugi dotyczy detekcji – chodzi o wykrycie in-
cydentów, które już się wydarzyły. I trzeci to kontrola 

korekcyjna umożliwiająca przywrócenie systemów 
czy infrastruktury do stanu sprzed ataku. Te wszyst-
kie działania są ważne, ale nie wystarczające. Muszą 
być ściśle powiązane z celami biznesowymi zarówno 

w kontekście technologicznym, 
procesowym, jak i ludzkim. W tej 
perspektywie trzeba patrzeć  
na architekturę cyberbezpie-
czeństwa.

Kto się powinien zajmować 
tworzeniem i rozwojem archi-
tektury cyberbezpieczeństwa? 
Jakub Teska, Director of Cyber-
security Architecture and Servi-
ces Bureau w PKO BP, uważa, 
że to zadanie dla specjalnej 
jednostki organizacyjnej, która 
projektuje architekturę cyber-
bezpieczeństwa, nadzoruje jej 
realizację oraz sprawdza zgod-
ność działania firmy ze zdefi-

niowanymi przez architektów wytycznymi i standar-
dami. „Trudne do osiągnięcia byłoby dysponowanie 
przez jedną osobę kompletną, całościową wiedzą 
na temat całego środowiska cyberbezpieczeństwa, 
tak więc nasi architekci odpowiadają za poszczegól-
ne konkretne obszary. Znają istniejące powiązania, 
jak również posiadają wiedzę technologiczną z da-
nego zakresu. To pozwala im skuteczniej działać” 
– tłumaczył Jakub Teska.  

Z kolei w opinii Wojciecha Kamińskiego, CISO w firmie 
Skanska, rolą architekta cyberbezpieczeństwa jest 
szerokie identyfikowanie ryzyk i zagrożeń. Potrzebne 
jest podejście zarządcze, wymagające szerokiego 
spojrzenia i wiedzy, ale na niższym poziomie szcze-
gółowości. Architekt bezpieczeństwa nie musi się 
znać dokładnie na chmurze czy rozwiązaniach on 
premise, ale powinien umieć przewidzieć i ocenić 
skutki połączenia tych dwóch środowisk dla syste-
mu bezpieczeństwa w organizacji. Ponieważ takich 

Majowe spotkanie CSO Council poświęcone było architekturze 
bezpieczeństwa jako ważnej i wciąż niedocenianej dziedzinie 
cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy spotkania zastanawiali się, czym 
powinna być architektura cyberbezpieczeństwa i kto ma zajmować się jej 
tworzeniem oraz utrzymaniem. Jakie kompetencje są do tego potrzebne  
i czy zapotrzebowanie na architektów cyberbezpieczeństwa będzie rosło?

Architekt 
cyberbezpieczeństwa  
pilnie poszukiwany

Nie ma dwóch takich samych 

architektur bezpieczeństwa. 

Każda firma ma swoją specy-

fikę biznesową, technologicz-

ną, ludzką itp. To wszystko 

wpływa na ostateczny kształt 

przyjętych rozwiązań. 
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ludzi dzisiaj brakuje na rynku pracy, często tworzy się 
zespoły eksperckie o charakterze technologicznym, 
które odpowiadają za poszczególne obszary czy 
aspekty bezpieczeństwa (np. osobno za sieci, osobno 
za aplikacje itd.). „Architekt z podejściem technolo-
gicznym, dziedzinowym, nie jest 
jednak w stanie zidentyfikować 
wszystkich powiązań, korelacji, 
uwarunkowań wpływających na 
kształt całego systemu bezpie-
czeństwa” – przekonywał Woj-
ciech Kamiński.   

Pod presją zmian
Podczas dyskusji nie zabrakło 
również odniesienia do obec-
nej sytuacji wywołanej pande-
mią koronawirusa. Pojawiło się 
pytanie, jak pogodzić strategicz-
ne, perspektywiczne myślenie 
o architekturze bezpieczeństwa 
z coraz większą zmiennością 
środowiska biznesowego i niepewnością wynikającą 
z nieprzewidywalnych, niespodziewanych wydarzeń. 
Jak budować architekturę bezpieczeństwa w niepew-
nych czasach, gdy zaskakują nas ciągłe zmiany, a pla-
nowanie długofalowe zawodzi?

Zdaniem Ewy Piłat, architekt cyberbezpieczeństwa 
musi się dostosować do wykorzystywanej w organiza-
cji metody wdrożeń. A metoda może być tradycyjna 
albo agile’owa. „Ochrona musi być zawsze zapew-
niona. Systemy muszą być zaprojektowane tak, by 
chroniły organizację. Architekt cyberbezpieczeństwa 
powinien dostosować się do metody, przy użyciu któ-
rej akurat pracuje firma” – przekonywała Ewa Piłat. 

W ostatnim czasie jednym z najważniejszych wyzwań 
w zakresie cyberbezpieczeństwa było zapewnienie 
odpowiedniego poziomu ochrony w trybie pracy 
zdalnej. Firmy nie miały z tym wcześniej do czynie-
nia, bo nawet tam gdzie telepraca była już wcześniej 
stosowana, to nie na taką skalę jak w warunkach pan-
demii. Tutaj na tryb home office trzeba było od razu 
przestawić całe organizacje. „Ze zmianami będziemy 
teraz mieli cały czas do czynienia. Musimy się nauczyć 
sprostać wynikającym z nich wyzwaniom” – oceniał 
Jakub Teska. Według niego, jednym z najbliższych 
zadań będzie dostosowanie organizacji do czekają-
cego ją wzrostu zastosowań rozwiązań chmurowych. 

Wojciech Kamiński zwracał uwagę, że w warunkach 
zwinnych sposobów działania architekt cyberbezpie-
czeństwa powinien ściśle współpracować z działami 
biznesowymi i zarządem. Jego rolą jest wskazywać, 
co z perspektywy ochrony kluczowych zasobów firm 
jest dopuszczalne, a czego absolutnie robić nie wol-
no. Bo każdy wybór, każda decyzja, każde działanie 
mają swoje konsekwencje. Bez dobrego architekta 
bezpieczeństwa nie da się zapewnić odpowiedniego 
poziomu odporności na zagrożenia. 

Konsekwencją takiego podejścia może być jednak to, że 
liczba architektów bezpieczeństwa w organizacji będzie 
rosnąć. Każdy nowy projekt biznesowy będzie bowiem 
wymagał przydzielenia własnego architekta. Jednak jed-
na osoba nie będzie w stanie obsłużyć wszystkich pro-

jektów, maksymalnie od sześciu 
do siedmiu w roku. Rozwiązaniem 
może być korzystanie z usług 
freelancerów, którzy chętnie po-
dejmują się wyzwań związanych 
z realizacją nowych projektów. 

Rośnie skala wyzwań
„Każdy system cyberbezpie-
czeństwa ma swoją architekturę. 
Problem w tym, że czasami jest 
zgodna z projektem architekta, 
a czasami zupełnie przypad-
kowa. Na dodatek cały czas 
się zmienia, bo gdy kończymy 
jeden projekt, to zaraz zaczyna-
my następny” – zwracała uwagę 

Jolanta Malak, Regional Sales Director w Fortinet. 

Jej zdaniem, przyczyn zmian architektury cyberbezpie-
czeństwa może być dużo. Na przykład przechodzenie 
do chmury zmienia model referencyjny zabezpieczeń 
środowiska firmowego. Zmieniają się rodzaje i wekto-
ry ataków – w ślad za tym powinien się zmienić system 
zabezpieczeń. Układ architektoniczny może też zale-
żeć od stosowanych technologii i narzędzi. 

„Nie ma dwóch takich samych architektur bezpie-
czeństwa. Każda firma ma swoją specyfikę bizneso-
wą, technologiczną, ludzką itp. To wszystko wpływa 
na obowiązujący model referencyjny i zastosowane 
w projektowaniu systemu rozwiązania” – podkreślała 
Jolanta Malak.
 
W jej opinii, coraz trudniej projektować architekturę 
cyberbezpieczeństwa, bo coraz więcej kwestii trzeba 
brać pod uwagę, coraz więcej elementów i powiązań 
między nimi trzeba uwzględniać. Skala wyzwań się 
powiększa, a architekt musi jeszcze umieć dogadać 
się z ludźmi od biznesu. Jeśli takiego porozumienia nie 
uda się osiągnąć, trudno będzie skutecznie zabezpie-
czyć firmę. A ludzi specjalizujących się w architekturze 
cyberbezpieczeństwa na rynku pracy brakuje. To do-
datkowo nie służy budowie odpowiednich systemów 
zabezpieczeń, które stają się coraz bardziej złożone, 
skomplikowane i rozrastają się do coraz większych 
rozmiarów. Jednocześnie rośnie skala i intensywność 
korzystania z internetu. To wszystko wymaga umiejęt-
ności wyboru i zastosowania środków adekwatnych 
do istniejących uwarunkowań, oszacowanych ryzyk 
i zagrożeń. W innym wypadku możemy być komplet-
nie zaskoczeni zmianą sytuacji z dnia na dzień. 

Artykuł pochodzi z portalu Enterprise Software  
Review (www.e-s-r.pl)

Architekt cyberbezpieczeń-

stwa powinien dostosować 

się do metody, przy użyciu 

której akurat pracuje firma. 

Systemy muszą być projekto-

wane tak, aby chroniły organi-

zację w każdych warunkach. 
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O sile wyższej warto pamiętać, zanim podpisze się umowę 
z kontrahentem. Dobre, umowne opisanie tej instytucji prawnej może 
dla przedsiębiorcy okazać się kwestią: być albo nie być. Umowa 
powinna zawierać odpowiednio zredagowaną definicję tego, co strony 
będą uważać za siłę wyższą. W polskim prawie nie ma bowiem jej 
precyzyjnego określenia. Nie oznacza to jednak, że pojęciem tym można 
się posługiwać w sposób dowolny.

Czarne łabędzie  
a siła wyższa

Kolejna, jesienna fala pandemii wywołanej wirusem 
Covid-19 zapewne znowu wywoła dyskusje, do ja-
kiego stopnia obecna sytuacja może wpłynąć na zo-
bowiązania dostawców produktów i usług IT wobec 
swoich kontrahentów. Czy stan pandemii albo wystą-
pienie innego nagłego zdarzenia, takiego jak atak 
na infrastrukturę informacyjną, pozwala na skuteczne 
powołanie się na fakt wystąpienia siły wyższej? Czy 
istnieją inne przesłanki pozwalające na uchylenie się 
od realizacji umowy lub dokonania jej modyfikacji? 
Jakie prawa przysługują klientom? 

Po 13 marca br., kiedy to ogłoszono stan zagrożenia 
epidemicznego, a potem stan epidemii, powstało na 
tym tle wiele sporów. Większość z nich pozostaje na-
dal nierozwiązana. W związku z tym warto zastanowić 
się, czym jest siła wyższa oraz czy można w związku 
z nią uchylić się od odpowiedzialności kontraktowej.

Polityka bezpieczeństwa informacji, a w zasadzie 
system zarządzania bezpieczeństwem informacji, jest 
zagadnieniem, którego popularność, ale i praktyczna 
rola rosną z dnia na dzień. Bardzo często i słusznie 
łączy się ten temat z procesem transformacji cyfrowej 
danego przedsiębiorstwa, chociaż ma on swoją rację 
bytu niezależenie od tego, na ja-
kim etapie transformacji znajduje 
się akurat firma. Niestety, olbrzy-
mia większość polskich przed-
siębiorstw nie do końca dostrze-
ga jeszcze rolę tego elementu 
swojej działalności, traktując go 
niejednokrotnie jako wymóg 
regulacyjny, który należy odha-
czyć w tabelce przygotowanej 
przez osobę odpowiedzialną za 
zapewnienie zgodności w firmie 
– zakładając optymistycznie, że 
jest taka osoba.

Pandemia wywołana wirusem 
Covid-19 pokazała, że otocze-
nie biznesowe może się zmienić 
w błyskawicznym tempie, sta-
wiając nas przed koniecznością 

dostosowania działalności do nowych warunków. 
Niektórzy widzą w tym książkowy wypadek pojawienia 
się czarnego łabędzia, opisywanego przez Nassima 
Taleba. Inni patrzą na to zjawisko jak na nowy paradyg-
mat prowadzenia przedsiębiorstwa, wymagający umie-
jętności utrzymania konkurencyjności i zapewnienia 
ciągłości jego działania także w czasach narastającej 
niepewności. 

Covid-19 to wydarzenie bez precedensu, ale nie jest 
ani pierwszym, ani zapewne ostatnim z wyzwań, na 
które wszyscy, a w szczególności przedsiębiorcy, 
jesteśmy narażeni w czasach rewolucji cyfrowej, 
postępującej klęski ekologicznej i narastającego 
kryzysu społeczno-politycznego w wymiarze glo-
balnym. To, w jakim stopniu wystąpienie podobnych 
wyzwań wpływa na zaciągnięte przez nas wcześniej 
zobowiązania, stanowi w dużej mierze odpowiedź na 
pytanie, czy wydarzenia takie mogą być uznane za 
wystąpienie siły wyższej. A jeśli tak, to jakie byłyby 
tego konsekwencje?

Problemy interpretacyjne 
Chociaż „siła wyższa” to określenie, którego często uży-
wamy w języku potocznym, nie doczekało się ono pre-

cyzyjnej definicji w polskim prawie. 
Nie odnajdziemy tego określenia 
ani w przepisach prawa cywilne-
go, ani w przepisach innych ustaw, 
co jest o tyle dziwne, że może ono 
wywierać ogromny wpływ na rela-
cje umowne. 

Brak definicji nie oznacza jednak, 
że strony umowy mogą się tym 
określeniem posługiwać dowol-
nie. Kwestie skutków prawnych 
umownego zastrzeżenia możli-
wości wystąpienia siły wyższej 
i sytuacji, w których można się 
na nią powoływać, są przedmio-
tem licznych prac naukowych 
oraz bogatego zbioru wyroków, 
w szczególności wyroków Sądu 
Najwyższego. Ponieważ nie jest 

Zgodnie z ogólną zasadą 

odpowiedzialności kontrakto-

wej, odpowiedzialność ponosi 

się w sytuacji niewykonania 

lub nienależytego wykona-

nia zobowiązania, chyba że 

niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie jest następstwem 

okoliczności, za które firma 

zobowiązana do określonego 

świadczenia nie ponosi odpo-

wiedzialności.
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to lektura, po którą w pierwszej kolejności sięgają przed-
siębiorcy w codziennej działalności, warto przybliżyć 
kilka głównych tez. 

Co do zasady, za siłę wyższą uważa się zdarzenie 
gwałtowne, zewnętrzne i nadzwyczajne, takie, które-
go skutkom nie można było zapobiec nawet przy do-
łożeniu najwyższej staranności działania. Uznaje się, 
że za zdarzenia będące przejawami zaistnienia siły 
wyższej można uznać:  działania sił przyrody (np. po-
wodzie, trzęsienia ziemi, susze, epidemie), działania 
społeczne (m.in. strajki, zamieszki), czy też działania 
władzy publicznej (np. wprowadzanie zmian legisla-
cyjnych lub podjęcie decyzji administracyjnych, które 
uniemożliwiają wykonanie zobowiązania). 

Jeżeli chodzi o wnioski płynące z obecnego stanu 
prawnego, to należy zwrócić uwagę, że w myśl Roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii, na terytorium Polski nadal 
występuje stan epidemii. Potwierdzenie takiego sta-
nu aktem prawnym jest dobrą 
pozycją startową do uznania 
obecnie panującej sytuacji za 
siłę wyższą w danym stosunku 
umownym. Dużo trudniej byłoby 
uznać, że siłą wyższą jest atak 
na infrastrukturę informacyjną. 
Nie mamy tu bowiem do czynie-
nia ani z działaniem sił przyrody, 
ani z działaniami władz publicz-
nych, ani z działaniami społecz-
nymi – nawet w sytuacjach, gdy 
ataki takie są ściśle powiązane 
z tymi wydarzeniami. 

Z tego punktu widzenia cyber-
bezpieczeństwo może mieć 
dość dużo wspólnego z… ma-
słem. Dlaczego akurat z masłem? Otóż w sprawie 
niemieckiego eksportera masła, przedsiębiorstwa 
Eierkontor, Trybunał Sprawiedliwości zastosował 
definicję siły wyższej na zasadzie przeciwieństwa. 
Eksporter Eierkontor był zobowiązany do eksportu 
masła z zapasów publicznych, odsprzedał je innemu 
niemieckiemu przedsiębiorstwu, którego przedsta-
wiciel przywłaszczył towar, a następnie sprzedał go 
na rynku niemieckim. Trybunał orzekł jednak, że na 
przedsiębiorstwie Eierkontor ciąży ryzyko wszelkich 
zdarzeń, jakie staranny przedsiębiorca może i powi-
nien rozsądnie przewidzieć, włącznie z uwzględnie-
niem przywłaszczenia towaru przez nieuczciwego kon-
trahenta, któremu odsprzedał towar. Korzystając z tego 
przykładu, można założyć, że staranny przedsiębiorca 
korzystający z systemów informacyjnych może i powi-
nien rozsądnie rozważać, że jego systemy staną się 
prędzej czy później przedmiotem ataków hakerskich.

Okoliczności wyłączające odpowiedzialność 
Problemów interpretacyjnych można by uniknąć, jeże-

li w umowie umieścimy klauzulę siły wyższej. Niestety, 
praktyka w tej mierze bywa różna.  Bardzo często 
wpisuje się taką klauzulę, ale definicja siły wyższej 
pozostawia wiele do życzenia. Zdarzają się sytuacje, 
że definicji takiej w ogóle w umowie nie odnajdziemy. 
Czy to oznacza bezwzględny obowiązek realizacji 
zobowiązania?

Przepisy kodeksu cywilnego stwarzają i tu pewne 
możliwości. Zgodnie z ogólną zasadą odpowiedzial-
ności kontraktowej odpowiedzialność ponosi się 
w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależy-
te wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 
firma zobowiązana do określonego świadczenia nie 
ponosi odpowiedzialności. Co to oznacza? Otóż, je-
śli na skutek wprowadzenia odpowiednich regulacji 
związanych z pandemią – przykładowo obowiązek 
zamknięcia restauracji – firma prowadząca taką re-
staurację nie jest w stanie przygotować zamówionego 
przyjęcia, to nie będzie ona ponosić odpowiedzial-
ności za powstałe z tego tytułu szkody. Nawet jeśli 

w umowie nie było zapisu o sile 
wyższej. 

Przenosząc to na grunt umów 
związanych z IT, można wyobra-
zić sobie szereg sytuacji, w któ-
rych niewykonanie lub niewła-
ściwe wykonanie zobowiązania 
nie będzie prowadzić w prostej 
drodze do odpowiedzialności. 
Na przykład w przypadku braku 
możliwości dojazdu do klienta 
wskutek wprowadzenia ogra-
niczeń w przemieszczaniu się. 
Z drugiej strony spustoszenie 
w gronie zatrudnianych progra-
mistów, nawet jeżeli dotknęło 
dużą część zespołu, może być 

niewystarczającym argumentem, a to z uwagi na 
opcję takiego zorganizowania pracy, aby zapewnić 
niezbędną redundancję w zespole. Podobnie przed-
stawiać się będzie sytuacja, w której do ataku haker-
skiego dojdzie na skutek korzystania przez firmę 
z niewspieranego już przez producenta oprogramo-
wania, o którym wiemy, że ma szereg stwierdzonych 
podatności. 

Nadzieja w umowie 
Bazowanie wyłącznie na przepisach kodeksu cy-
wilnego nie jest jednak, jak się wydaje, najlepszym 
pomysłem. Może się okazać, że sąd rozpatrujący 
dany spór może mieć kiepskie wyobrażenie, czy 
ograniczenia wynikające z przepisów regulujących 
stan epidemii faktycznie nie pozwalają na realizację 
konkretnych zobowiązań. Nie mówiąc już o niuansach 
związanych z zagadnieniami cyberbezpieczeństwa. 
To wprowadza element dodatkowego ryzyka, które-
go uda się uniknąć, formułując w sposób odpowiedni 
zawieraną pomiędzy stronami umowę.

Warto pamiętać, że na mocy 

kodeksu cywilnego istnieje 

możliwość dokonania mody-

fikacji umowy łączącej strony 

w związku z nadzwyczajną 

zmianą stosunków gospodar-

czych lub społecznych.
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Umowa taka musi posiadać odpowiednio zredago-
waną definicję tego, co strony na potrzeby umowy 
będą uważać za siłę wyższą. Zgodnie z obowiązującą 
w Polsce zasadą swobody umów, możliwości w tej 
mierze są bardzo szerokie, a ograniczają je wyłącznie 
przepisy ustaw oraz zasady współżycia społecznego. 
Ta ostatnia kategoria jest jednak bardzo istotna na 
wypadek, gdyby ktoś, korzystając ze swojej mocnej 
pozycji na rynku IT, chciał pójść zbyt daleko w wy-
łączeniu swojej odpowiedzialności. Choć nie jest to 
zasada stricte kodeksowa, zalecanym podejściem 
jest „umiar przede wszystkim”. 

Po zdefiniowaniu pojęcia siły wyższej warto opisać, 
jak wyglądać będzie współpraca stron umowy w przy-
padku jej wystąpienia. Kto, kogo i o czym powiadamia, 
do czego każda strona będzie zobowiązana i kiedy 
strony umowy ponownie przystąpią do jej wykony-
wania. To ważne, bo samo wystąpienie siły wyższej 
i zwolnienie z odpowiedzialności nie oznacza jesz-
cze rozwiązania umowy. Oczywiście, w niektórych 
sytuacjach, gdy późniejsze wykonanie umowy nie 
będzie już miało dla klienta znaczenia, rozwiązanie 
umowy (lub odstąpienie od tej umowy) może okazać 
się jedynym rozsądnym rozwiązaniem. To wszystko 
jednak wymaga dokładnego i starannego opisania 
w umowie. A jeśli tego nie zrobimy?

No cóż, umów trzeba dotrzymywać. Warto jednak 
pamiętać, że istnieje także możliwość dokonania 
modyfikacji umowy łączącej strony w związku z nad-
zwyczajną zmianą stosunków gospodarczych lub 
społecznych (art. 3571 §1 kodeksu cywilnego). Gdy 
sytuacja lokalna lub globalna zmieni się tak bardzo, 
że spełnienie zobowiązań przewidzianych w umo-
wie może skutkować dla jednej ze stron nadmiernymi 
trudnościami lub rażącą stratą, która niekiedy może 
zadecydować o dalszym istnieniu przedsiębiorstwa. 
Na podstawie tej klauzuli (tzw. rebus sic stantibus), sąd 
może, po rozważeniu interesów stron i zgodnie z za-
sadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób 
wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub 
nawet orzec o rozwiązaniu umowy.

Skorzystanie z możliwości zmiany umowy lub jej roz-
wiązania przez sąd na mocy wspomnianej podsta-
wy prawnej ma jednak wady i ograniczenia. Przede 
wszystkim należy zdążyć ze złożeniem powództwa 
przed datą, w której niewyegzekwowane roszczenie 
umowne stanie się wymagalne. Ponadto trzeba zgro-
madzić i przedstawić dowody na to, że niemożność 
spełnienia świadczenia wynika wprost z wystąpie-
nia nadzwyczajnej zmiany otoczenia biznesowego 
rozumianej jako zmiana sytuacji społecznej lub go-
spodarczej, np. w wyniku wystąpienia stanu pan-
demii. Postępowanie przed sądami powszechnymi 
może potrwać, i z reguły trwa, co stwarza ryzyko, 
że sytuacja się unormuje i przesłanki do zmiany lub 
rozwiązania umowy znikną, a strona powodowa bę-
dzie musiała dodatkowo liczyć się z poniesieniem 
kosztów postępowania. 

Czy klauzula rebus sic stantibus może okazać się po-
mocna w przypadku ataku hakerskiego? Raczej nie, 
aczkolwiek jeżeli atak spowodowałby paraliż syste-
mu płatności w całym kraju, to wtedy można byłoby 
podjąć ryzyko dowodzenia, że mamy do czynienia 
z nadzwyczajną zmianą stosunków gospodarczych.

Zarządzanie ryzykiem 
Warto przy tej okazji wspomnieć o nieco odmiennej 
regulacji kwestii zapłaty kar umownych za niewyko-
nanie zobowiązania umownego. Jeżeli kontrahent 
zwleka z wykonaniem zobowiązania, chociażby z po-
wodu wystąpienia siły wyższej, a strony zastrzegły 
w umowie klauzulę dotyczącą kary umownej, w tym 
przypadku za opóźnienie, strona będąca wierzycie-
lem nie musi wykazywać i udowadniać poniesionej 
szkody. Aby taka reguła mogła zadziałać, zgodnie 
z orzecznictwem Sądu Najwyższego, strony muszą 
w umowie wyraźnie zastrzec, że strona niewykonują-
ca zobowiązania będzie odpowiedzialna niezależnie 
od przyczyny jego niewykonania (w tym niezależnie 
od stanu pandemii).

Jak widać, o sile wyższej warto pamiętać, zanim pod-
pisze się umowę, a dobre opisanie tej instytucji praw-
nej w umowie może okazać się dla danego przed-
siębiorcy kwestią: być albo nie być. Warto pamiętać, 
że obecnie zarządzanie ryzykiem musi obejmować 
coraz więcej elementów, których wystąpienie nie za-
wsze będzie od nas zależeć. 

Pandemia to dziś najbardziej eksponowany przykład. 
Ale co się stanie, jeżeli przerażony pandemią pracow-
nik naszej firmy kliknie na link w e-mailu oferującym 
skuteczną szczepionkę na Covid-19 i padnie ofiarą 
phishingu? Co się stanie, jeżeli na skutek tegoż klik-
nięcia nasze systemy zostaną zainfekowane złośli-
wym oprogramowaniem typu ransomware, a nasze 
dyski zaszyfrowane? Czy brak świadczenia usług 
wywołany takim atakiem też będzie można uważać 
za wystąpienie siły wyższej? 

Warto upewnić się, że zawierane przez nas umowy 
zawierają odpowiedź na takie pytania. Nie mamy 
bowiem wpływu na to, kiedy pojawiają się czarne 
łabędzie. Możemy jednak i powinniśmy mieć wpływ 
na to, co się stanie, jak się pojawią.

Ireneusz Piecuch,  
starszy partner  
w DGTL Kibil Piecuch  
i Wspólnicy S.K.A.

Sara Synowiec,  
aplikantka adwokacka  
w DGTL Kibil Piecuch  
i Wspólnicy S.K.A.
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www.atsummit.pl

AGILE  
CYBERSECURITY
CZAS NA NOWE PODEJŚCIE

EDYCJA 2020

www.kscforum.pl


WEŹ UDZIAŁ W WYDARZENIACH DLA 

MANAGERÓW CYBERBEZPIECZEŃSTWA, 

BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ 

ZARZĄDZANIA RYZYKIEM TECHNOLOGICZNYM!

CDO Forum 2021

RIBA Forum 2021 

Advanced Threat Summit 2021

InfraSEC Forum 2021

Strategiczna rola danych w cyfrowej transformacji i obszarze Digital

Nowe technologie i wyzwania ochrony danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo Twardej Infrastruktury

CDO Forum to miejsce wymiany doświadczeń dla profesjonalistów od danych, którzy muszą być  
w swoich organizacjach apostołami poważnego podejścia do tematu DATA.

Konferencja poświęcona bezpieczeństwu informacji oraz regulacyjnemu otoczeniu danych.

Advanced Threat Summit to jedna z największych i najważniejszych konferencji cybersecurity w Polsce. 
Program konferencji skupia się na aktualnych wyzwaniach, którymi żyje środowisko menedżerów cybersecurity.

Najbardziej praktyczna na polskim rynku konferencja poświęcona aspektom bezpieczeństwa systemów SCADA, 
rozwiązań klasy ICS oraz infrastruktury OT.

22-23.09.2021 

13-14.10.2021

Listopad 2021

18.02.2021

CyberGOV 2021

Technology Risk Management Forum 2021

KSC Forum 2021

Bezpieczeństwo ICT w sektorze publicznym

Zarządzanie Ryzykiem Technologicznym

Wdrażanie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa dla praktyków

Konferencja poświęcona potrzebom oraz uwarunkowaniom instytucji administracji publicznej. W programie znajdą się 
wystąpienia decydentów kształtujących politykę państwa w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Poruszane tematy to 
m.in. nowe regulacje, organizacja systemu cyberbezpieczeństwa, praktyka i realia funkcjonowania urzędów w Polsce.

Najważniejsze spotkanie dotyczące tematyki bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem technologicznym na 
Dolnym Śląsku.

Konferencja to szerokie spektrum tematów dotyczących ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa - od 
zagadnień prawnych, poprzez proces wdrożenia, współpracę, budowanie SOC, kontekst rozporządzeń i towarzyszących 
aktów regulacyjnych.

21.05.2021

17-18.06.2021

9-10.09.2021

ZAWSZE AKTULANE INFORMACJE:  

www.linkedin.com/showcase/cybersecurityprzezcalyrok/events

https://evention.pl/events

