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Bezpieczeństwo łańcucha dostaw (supply-chain cybersecurity) 
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Poleganie na podwykonawcach, dostawcach, usługach, komponentach stron trzecich do realizacji własnych procesów biznesowych, 
świadczenia usług, produkcji itp.

Aspekt cyber – przetwarzanie informacji (outsourcing, pozyskiwanie i transfer informacji), wykorzystywanie komponentów IT / OT 
(sprzęt, oprogramowanie)

Wytyczne i standardy (przykłady): Rekomendacja D / Wytyczne IT, ISO 27000, ISO 28000 (nie tylko IT), SOC, GDPR, NESAS itp.

„Towarzystwo powinno posiadać sformalizowane zasady współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług informatycznych, zapewniające 
bezpieczeństwo danych i poprawność działania środowiska teleinformatycznego, uwzględniające również usługi świadczone przez 
podmioty należące do ubezpieczeniowej grupy kapitałowej.”

Zarządzanie poddostawcami poddostawców

70%
Organizacji polega na zapisach 
umownych ze stroną trzecią w 
analizie/monitorowaniu „strony 
czwartej”

Źródło: EY FSO TPRM 2019 survey 
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Cyberbezpieczeństwo

38%
Organizacji doświadczyło 
wycieku danych 
spowodowanego przez 
poddostawcę w ciągu 
poprzednich dwóch lat

52%
Organizacji miało przerwę w 
procesach biznesowych 
spowodowanych przez 
poddostawcę w ciągu 
poprzednich dwóch lat

Ciągłość działania
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Łańcuch dostaw oraz operacji - model
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Ryzyko cyberbezpieczeństwa w łańcuchu dostaw
Czy organizacje w pełni rozumieją ryzyko cyberbezpieczeństwa w łańcuchu dostaw?
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Jak dobrze znasz 
elementy składające się 
na Twój produkt?

1

Jak dobrze znasz swoich 
dostawców?

2

Czy znasz wymagania 
regulacyjne dotyczące 
Twojego produktu?

3

Czy opracowałeś 
strategię testowania 
składników produktu?

4

Czy opracowałeś zasady 
monitorowania 
składników produktu?
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Cykl życia produktu organizacja -
dostawca

Wpływ materializacji ryzyka

• Luki w zabezpieczeniach wbudowanego 
urządzenia / komponentu produktu mogą 
prowadzić do ujawnienia poufnych danych

• Nieszyfrowana komunikacja mogą umożliwić 
hakerom przejęcie kontroli nad urządzeniami 
medycznymi pacjentów

• Infekowanie niechronionych urządzeń IoT przez 
złośliwe oprogramowanie

• Przejęcie zdalnej kontroli nad skuterami 
elektronicznymi

Przykłady ryzyk łańcucha dostaw:

• Nieujawnienie przez dostawcę luk 
w zabezpieczeniach wbudowanego urządzenia / 
komponentu produktu

• Nieszyfrowana komunikacja między zdalnym 
nadajnikiem a urządzeniami medycznymi

• Słabe lub zakodowane domyślne dane 
uwierzytelniające w oprogramowaniu do 
zarządzania urządzeniami IoT

• Podatności modułów Bluetooth elektrycznych 
skuterów

Każda organizacja powinna zadać odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:

Brak znajomości łańcucha dostaw Twojego produktu może potencjalnie prowadzić do materializacji ryzyk...

Organizacja

Dostawcy



Cyberbezpieczeństwo łańcucha dostaw na przykładzie branży przemysłowej i 
logistycznej
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Bezpieczeństwo urządzeń 
przemysłowych oraz systemów OT / IT 
/ IoT dostarczanych przez firmy 
trzecie

Bezpieczeństwo dostawców usług na 
terenie zakładu przemysłowego

Bezpieczeństwo dostawców 
półproduktów oraz usług 
dystrybucyjnych

• Brak zarządzania bezpieczeństwem produktu 
na etapie jego projektowania i wytwarzania

• Wykorzystywanie w produktach 
niebezpiecznego oprogramowania firm 
trzecich

• Wykorzystywanie protokołów o znanych 
podatnościach

• Znaczne zwiększenie kosztów wsparcia 
produktu na etapie użytkowania przez klienta 
w odpowiedzi na zakomunikowane 
oczekiwania obszarze bezpieczeństwa

• Instalowanie nieautoryzowanych 
„backdoor’ów”, np. w celu diagnostyki lub 
wsparcia zdalnego

• Niska świadomość bezpieczeństwa 
wykonawców – używanie niezabezpieczonych 
urządzeń, nieodpowiedzialne zachowania

• Dostęp do własności intelektualnej organizacji 
w miejscach sieci uniemożliwiających 
automatyczną rejestrację dostępu 
(bezpośrednio w urządzeniach 
produkcyjnych)

• Instalacja nieautoryzowanej własnej sieci 
dostawców na terenie obiektu (kontrakty 
długoterminowe)

• Możliwość zakłócenia dostaw półproduktów 
niezbędnych do realizacji produkcji w wyniku 
incydentu bezpieczeństwa u dostawcy

• Możliwość niezidentyfikowanego zaburzenia 
jakości półproduktów lub produktu 
końcowego. Przykłady zagrożeń:

− Nieautoryzowana zmiana parametrów 
procesu

− Nieautoryzowana zmiana warunków 
przechowywania



Przykład - Trisis/Triton incident (OT safety)
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Podsumowanie

• Triton doprowadził do obszernego zakłócenia infrastruktury krytycznej 
i jest jednym z najbardziej złośliwych ataków na obiekty przemysłowe.

• Atak miał na celu zaatakowanie systemu oferowanego przez firmę 
Schneider Electric, często wykorzystywanego w branży gazowej i 
petrochemicznej, a także w obiektach przemysłowych i jądrowych.

• Triton został opracowany w celu uniemożliwienia systemowi SIS 
bezpiecznego wyłączenia procesu przemysłowego. Może to być 
wykorzystane przy jednoczesnym ataku na sam proces. 

Możliwe, powiązane luki bezpieczeństwa

• Brak właściwej segmentacji sieci pomiędzy systemami OT oraz IT

• Wykorzystywanie stacji inżynierskich wyposażonych w więcej niż jeden 
interfejs sieciowy

• Luki w procesach utrzymania ruchu / zarządzania zmianą 

• Luki w konfiguracji firewalli i innej infrastruktury sieciowej

• Brak monitorowania ruchu  w sieci OT.



Podsumowanie

• Największy producent elektroniki na świecie, Foxconn (łącznie z Apple 
iPhone) stał się ofiarą złośliwego ataku. 
Atak został wymierzony w meksykański zakład firmy

• Gang ransomware przyznał się do zaszyfrowania około 1,200 
serwerów, kradzieży 100 GB niezaszyfrowanych plików oraz usunięcia 
20-30TB backup’u

• Grupa zażądała okupu w wysokości 1,804.0955 BTC lub 
odpowiadającej kwocie 34,686,000 $

• W grudniu DoppelPaymer opublikował pliki należące do Foxconn NA na
swojej stronie wycieku danych. Ujawnione dane obejmują dokumenty 
biznesowe oraz raporty

Przykład – Foxconn – Atak na dostawcę półproduktów urządzeń elektronicznych
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Możliwe, powiązane luki bezpieczeństwa

• Niewystarczająca ochrona plików na dysku, serwerach i brak ich 
szyfrowania



Service Organization Control (SOC) for Supply Chain i SOC 2
Czym raporty atestacyjne SOC?
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SOC for Supply Chain (SOC dla łańcucha dostaw) jest formą atestacji służącą do raportowania spełnienia celów kontrolnych dot. 
systemów wytwarzania, produkcji i dystrybucji. Koncentruje się na systemach produkcji dóbr i produktów.

Produkcja lub dystrybucja 
pojedynczego produktu 

fizycznego

Obsługa linii produkcyjnej Produkcja lub dystrybucja 
produktów wytwarzanych 

w określonym obiekcie 
lub zakładzie produkcyjnym

Produkcja i dystrybucja 
oprogramowania 

pudełkowego „off-the-shelf”

SOC 2 (Service Organization Controls) jest to ocena procedur kontrolnych w organizacji IT, która świadczy usługi, podsumowana w 
formie raportu atestacyjnego z opinią niezależnego audytora.

Dostarczanie 
oprogramowania w modelu 

SaaS



Korzyści wynikające z atestacji
Raporty SOC for Supply Chain i SOC 2

Porównanie korzyści zewnętrznych i wewnętrznych dla organizacji, które 
decydują się na atestację: 

Korzyści zewnętrzne Korzyści wewnętrzne

• Zapewnienie partnerów biznesowych o 
wysokim standardzie świadczonych 
usług (SOC 2) lub skuteczności 
systemów wytwarzania, produkcji i 
dystrybucji 
(SOC for SC)

• Zapewnienie partnerów biznesowych o 
prawidłowym działaniu środowiska 
kontroli wewnętrznej

• Uzyskanie przewagi konkurencyjnej

• Pozyskanie nowych klientów

• Wykorzystanie raportu na potrzeby 
innych audytów zewnętrznych

• Wzrost pewności kierownictwa co do 
poprawności realizowanych procesów

• Usprawnienie systemu kontroli 
wewnętrznej oraz uporządkowanie 
procesów

• Transfer wiedzy w zakresie systemu 
kontroli wewnętrznej od audytora do 
pracowników Organizacji

Firmy 
produkcyjne

Dostawca 
półproduktów

Dostawca 
usług IT

Raport SOC for SC Raport SOC 2

Weryfikacja 
wyników 
atestacji

Firmy 
produkcyjne

Firmy 
z sektora 

finansowego

Firmy 
z sektora 

finansowego

Jak to działa?



Service Organization Control (SOC) for Supply Chain i SOC 2
Na czym koncentruje się atestacja?
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Cele kontrolne dotyczące zabezpieczeń systemu w obszarze dostępu logicznego, fizycznego, w tym dot. 
ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem (SOC for SC i SOC 2)

Security

Dostępność produktu – ilość oraz terminowości dostarczenia produktu odbiorcom (SOC for SC)

Dostępność usługi, zgodnie z SLA (SOC 2)
Availability

Spełnienie wymagań dot. specyfikacji produktu (charakterystyka fizyczna i funkcjonalna) uzgodniona 
z odbiorcą (SOC for SC)

Zapewnienie integralności przetwarzanych danych (SOC 2)

Processing integrity

Spełnienie zobowiązań w odniesieniu do odbiorców dot. m.in. wykorzystania własności intelektualnej 
w trakcie procesu produkcji

Zapewnienie poufności przetwarzanych danych (SOC 2)

Confidentiality

Spełnienie wymagań dot. ochrony danych osobowych (SOC for SC i SOC 2)Privacy

Cele kontrolne przyjęte przez organizację mogą się różnić, w zależności od wybranych kategorii „Trust Service Categories” objętych 
raportem SOC for Supply Chain lub SOC 2. Cele kontrolne można określić jako odpowiedź na oczekiwania odbiorców raportu.



Współpraca w obszarze bezpieczeństwa pomiędzy organizacjami powiązanymi 
łańcuchem dostaw
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Wspólne warsztaty z odpowiedzi na 
incydenty

Określone procesy raportowania 
incydentów
i ich wpływu

Świadczenie usług monitorowania 
bezpieczeństwa przez bardziej dojrzałe 

organizacje

Szkolenia z podwyższania świadomości Współpraca przy opracowywaniu BCP Wspólne testy bezpieczeństwa

Ustalenie i weryfikacja minimalnych 
kryteriów

Mechanizmy prewencyjne,  detekcyjne 
i reagowania na incydenty w obszarze 

stron trzecich

Włączenie dostawców na jak 
najwcześniejszym etapie określania 

wymagań
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https://www.ey.com/pl_pl/webcasts/2021/05/ot-cybersecurity-trends-power-utilities
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