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Akcja rodzi reakcję

Czy obecnie zmieni się nasze myślenie 
o cyberbezpieczeństwie? 

Jak dalece aktualne wydarzenia na Wschodzie i 
ich echo w cyberprzestrzeni każą nam 
zrewidować podejście do organizacji funkcji 
cyberodporności, bezpieczeństwa i ciągłości 
działania?



Ewolucja myślenia o cyberbezpieczeństwie

„Każdy hakuje każdego”

z

Rozbieżne opinie

z

Niepewne czasy 
nie sprzyjają inwestycjom

z

Nowe podejście do 
rozwiązań chmurowych

Zjawiska występujące w ramach wojny



Komentarz:

„Nie byliśmy przygotowani na tak szybkie tempo zmian i ich skalę. Potrzebujemy zrewidować nasze podejście do zagrożeń w obszarze 
cyberbezpieczeństwa.”

„Każdy hakuje każdego”
• Wzmożona aktywność atakujących infrastrukturę informacyjną pod osłoną działania społeczności „Anonymous”
• Zwiększone ryzyko powodzenia ataków uporczywych => należy zwrócić uwagę na środki mitygujące skutki incydentów po ich 

wystąpieniu
• Szereg podmiotów w Polsce, przede wszystkim instytucje publiczne, zachęcone do podniesienia poziomu zabezpieczeń wskutek 

wprowadzenia przez rząd trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP (MFA, dyżury monitorujące systemy bezpieczeństwa, 
modyfikacja procedur)

• Russian Firewall: Podmioty międzynarodowe zmuszone do odcięcia sieci dla oddziałów działających na terenie Rosji

Niepewne czasy nie sprzyjają inwestycjom:
• Spodziewane spadki obrotów ograniczają budżety inwestycyjne, w tym nakłady na cyberbezpieczeństwo
• => nacisk na optymalizację istniejących procesów z wykorzystaniem istniejących zasobów

Nowe podejście do rozwiązań chmurowych:
• Potrzeba dywersyfikacji geograficznej centrów danych wobec zagrożenia stanem wojny w Polsce. Chmura zlokalizowana za granicą 

rozważana jako „zapasowe” centrum zapasowe nawet przez konserwatywne instytucje (np. podmioty działające na rynku 
finansowym)

• Lokalne centrum danych jako alternatywa dla chmury na wypadek odcięcia od usług chmurowych w wyniku sankcji lub ataku na 
globalną infrastrukturę



Jak przygotować się na wojnę?

Na co zwrócić uwagę w swojej organizacji?



Komentarz: 

Aktualizacja systemu zarządzania ciągłością działania
• Upewnienie się, że organizacja posiada wdrożony i działający system zarządzania ciągłością działania
• Przegląd procedur zarządzania kopiami zapasowymi 

w kontekście zagrożenia atakiem ransomware
• Chmura jako centrum zapasowe
• Ale z drugiej strony: lokalna serwerownia jako dodatkowy ekwipunek w plecaku ucieczkowym. To na wypadek 

konieczności odcięcia się od rozwiązań globalnych, tak jak preppers odcina się od powszechnie dostępnych 
zdobyczy cywilizacji.

• Przygotowanie się do usuwania skutków skutecznego ataku: wdrożenie technicznych i operacyjnych środków 
ograniczających skutki incydentów bezpieczeństwa

Testowanie planów i systemów zabezpieczeń
• Stworzenie nowych scenariuszy dla testów sztabowych oraz planów odtworzeniowych
• Upewnienie się, czy systemy typu IDS/IPS, VSS, AV są poprawnie skonfigurowane i aktualizowane na bieżąco
• Zweryfikowanie skuteczności procesów zarządzania podatnościami i reagowania na incydenty bezpieczeństwa

Bieżące monitorowanie nowych scenariuszy zagrożeń
• Wyznaczenie w organizacji roli odpowiedzialnej za monitorowanie ostrzeżeń o nowych zagrożeniach
• Zbudowanie procesu dostosowania systemów zarządzania cyberodpornością do zmieniających się okoliczności

Propagowanie wiedzy o nowych typach zagrożeń wśród pracowników
• Zaplanowanie szkoleń, ćwiczeń i testów
• Uczulić pracowników na podejrzane zdarzenia i wskazać procedury reagowania w razie wykrycia nietypowej 

aktywności



Pytania 
i komentarze



EY  |  Building a better working world

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez 
wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa 
w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach 
kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w 
ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz 
wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności 
operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i 
transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na 
złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi osobny 
podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do 
wysokości gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów. Informacje na temat 
sposobu gromadzenia przez EY i przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących osobom fizycznym 
w świetle przepisów o ochronie danych osobowych są dostępne na stronie ey.com/pl/pl/home/privacy. Firmy 
członkowskie EY nie prowadzą praktyki prawniczej, jeśli jest to zabronione przez prawo lokalne. 

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl
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Niniejsza publikacja została sporządzona z należytą starannością, jednak z konieczności pewne informacje 
zostały podane w skróconej formie. W związku z tym publikacja ma charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte 
w niej dane nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnego osądu. EY nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na 
podstawie niniejszej publikacji. Zalecamy, by wszelkie przedmiotowe kwestie były konsultowane z właściwym 
doradcą.


