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Vishing na instytucje finansowe
BIK ostrzega

1. Od 14 maja 2021 obserwujemy w BIK zgłoszenia
na naszej infolinii, około 30-40 przypadków
dziennie (jaki % nie zgłasza?)

2. Numery klientów pokrywają się z bazą
z wycieku Morele i FB, często nie nasi klienci

3. Dzwoniący przedstawia się jako BIK, i przestrzega ze wschodnim akcentem przed właśnie zaciąganym 
kredytem, wypytując o wrażliwe dane

4. Tydzień później scenariusz zmodyfikowano – po telefonie z BIK chwilę później drugi telefon, dzwoni 
BANK

5. Zgłoszone do NASK, FinCERT, CERT operatorów, policji + akcja prasowa i marketingowa, działania BOK

6. PLAY, T-Mobile, kilku małych ISP – wzorowa reakcja, ale niezupełnie szczelna

7. Równocześnie inne scenariusze – giełda, banki, itd

22 348 44 44



Częściowe zaćmienie słońca
1. W czwartek 10 czerwca 2021 będzie widoczne 

w Polsce częściowe zaćmienie słońca

2. Początek około 11:45

3. Maksimum 12:45-13:00

4. 16% okolice Świnoujścia, na pozostałym obszarze mniej,
ale widoczne w całym kraju

5. Zapowiada się dobra pogoda!

6. Uwaga! Nie patrzymy nigdy na słońce bezpośrednio bez filtrów! 
Ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia wzroku!

7. Uwaga! Nigdy nie kierujemy bezpośrednio na słońce lornetek 
czy teleskopów, ryzyko uszkodzenia sprzętu czy pożaru!

8. Ciekawostka – możecie to obserwować na swojej … fotowoltaice



Skrzynki pocztowe adwokatów
1. 27 maja w darknecie pojawiła się oferta haseł do skrzynek

mailowych Naczelnych Rad Adwokackich i osób układających
pytania na egzamin radcowski

2. Ceny 1.000 – 5.000 zł

3. NRA wydała komunikat w którym zaleciła zmianę haseł do wszystkich skrzynek

4. „nasi usługodawcy dokonują badania, czy wyciek faktycznie miał miejsce oraz jaka jest skala 
ewentualnego naruszenia danych". "Na chwilę obecną nie potwierdzono naruszeń czy 
wycieków danych. O sprawie będziemy informować„

5. Ale równocześnie nie działa portal wewnętrzny adwokatury, pojawia się komunikat „Przerwa 
techniczna. Przepraszamy za utrudnienia. Obecnie trwają prace administracyjne związane z 

aktualizacją serwisu, zapraszamy niebawem"



Pobór do cyber armii
Z powodu ataku na Polskę zostałeś powołany do cyberwojska. Proszę 
o potwierdzenie gotowości na stronie CYBER . MIL . EDU . PL lub usprawiedliwienie swojej 
niedyspozycyjności. Sytuacja jest dramatyczna, obecnie tylko dzięki dostawom prądu z 
Niemiec i Szwecji nasze państwo jest w stanie funkcjonować. Nie jesteśmy w stanie poradzić 
sobie sami, dlatego zdecydowałem się powołać specjalistów z sektora prywatnego, co do 
których posiadamy informacje, że są ekspertami w dziedzinie informatyki i 
cyberbezpieczeństwa

1. Około 20 maja pojawiły się maile o treści sugerującej wezwanie do cyber armii, 
podpisane rzekomo przez gen. Molendę

2. W wiadomościach znajdował się link, kierujący do formularza zbierającego dane 
osobowe

3. CSIRT MON wydał komunikat jednoznacznie odcinając się od tej akcji

4. Podobne komunikaty zostały opublikowane w prasie, w tym na portalach branżowych



Colonial Pipe
1. 7 maja 2021 zostają zaatakowane systemy Colonial Pipe

2. W praktyce oznacza to wstrzymanie działalności firmy

3. Pojawia się żądanie okupu, prasa spekuluje o wysokości nawet 
1 mld USD

4. Na stacjach w części USA brakuje paliwa, pojawiają się kolejki na stacjach, wahania cen

5. Punktem wejścia było stare konto administracyjne na VPN, w połączeniu z wyciekiem danych 
sprzed lat (brak recertyfikacji kont, dostęp administracyjny omijający oficjalne systemy)

6. Około 12 maja zostaje przywrócona sprawność operacyjna

7. Okup 75 BTC (2.5 mln USD)

8. 63.7 BTC udaje się odzyskać FBI



Zaszyfrowany schabowy
1. 1 czerwca 2021 brazylijski JBS pada ofiarą ransomware

2. To największy dostawca mięsa w USA (25% rynku)

3. Największy przetwórca mięsa na świecie

4. 150 tys pracowników, 150 zakładów na świecie

5. Przejściowe problemy z zaopatrzeniem w mięso (logistyka!)

6. Sprawcy są łączeni z Rosją

7. Dobrze opracowane i wcześniej ćwiczone plany BCP! Przywrócono sprawność 
operacyjną po kilkudziesięciu godzinach, nie zapłacili okupu!



BS Chmielnik
W toku śledztwa zebrano materiał dowodowy w postaci przede wszystkim dokumentacji bankowej i 
zeznań świadków, który pozwolił na ustalenie, iż jeden z pracowników Banku Spółdzielczego w 
Chmielniku wpływał na automatyczne przetwarzanie danych w systemach płatności bankowych i w 
ten sposób wyprowadził z tego Banku kwotę co najmniej 960.000 zł.

Wykorzystywał swoje uprawnienia i wiedzę, aby po przejęciu transzy pieniędzy, kasować z systemów 
ślady transakcji, tak by w pierwszej chwili nie zostały zauważone.

W śledztwie kompletowany jest materiał dowodowy niezbędny do ustalenia wszelkich okoliczności 
tej sprawy. Podejrzanemu grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Na poczet przyszłych kar 
prokurator zabezpieczył mienie podejrzanego o wartości blisko 90.000 zł.

1. Pracownik bezpieczeństwa banku dokonywał 
zmian w systemach banku

2. Pozostawał nieuchwytny, ponieważ miał dostęp do logów, mógł je czyścić

3. Wyprowadził z banku 960.000zł



Nekrolog
1. Pod koniec maja policja rozpoczęła akcję skierowaną do seniorów

2. Rozwieszane są ogłoszenia ostrzegające przed oszustwem, które wizualnie 
przypominają nekrologi



Netfliks zauważa problem wyłudzeń?
1. Mając konto na Netflix, w zależności od abonamentu możemy je 

współdzielić np. z 2 lub 4 osobami

2. Co ciekawe, w Polsce dobrze sprzedają się najwyższe pakiety

3. Mechanizm – składka na wspólne konto w celu zaoszczędzenia

4. Netflix nie był początkowo zainteresowany utrudnianiem życia użytkownikom i 
obserwował wzrost biznesu w Polsce

5. Teraz prawdopodobnie wzrost wyhamował (nasycenie rynku), i będą 
poszukiwane metody poprawienia wyniku poprzez m.in. doszczelenienie w 
zakresie bezpieczeństwa


