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W tak dużej firmie jak Grupa Allegro incydenty bezpieczeństwa zdarzają się non 
stop. O tym, ile osób czuwa nad bezpieczeństwem użytkowników, jak testuje się 
czujność pracowników, a także o specyfice pracy z incydentami rozmawiamy 
z Michałem Wieruckim, CSO Grupy Allegro.

PRACA Z INCYDENTAMI 
TO NIEUSTANNE ZASKOCZENIA 
I  NAUKA, KTÓRA PRZYCHODZI 
RAZEM Z NIMI

Mówi się, że dzień bez incydentu to dzień 
stracony (śmiech). Chciałbym podkreślić, że 
to nie jest tak, że wystarczy mieć dobry dział 
bezpieczeństwa, aby ich uniknąć. Pewne 
rzeczy i tak będą się działy, nie mamy wpływu 
na wszystko. Na co dzień nie zajmuję się 
już bezpośrednio incydentami, chyba że 
są naprawdę poważne. Poświęcam im 
za to dużo uwagi w szerszej perspektywie, 
m.in. podczas miesięcznych czy kwartalnych 
statusów, kiedy omawiamy trendy 
w zakresie zagrożeń.

MICHAŁ WIERUCKI
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        JAK WIELE OSÓB ZAJMUJE SIĘ INCYDENTAMI W TAK DUŻYM PODMIOCIE, 
JAKIM JEST ALLEGRO?

          W Grupie Allegro nie mamy jednego zespołu, który stricte zajmowałby się incy-
dentami bezpieczeństwa. Mamy dział IT Security który liczy kilkanaście osób i odpowia-
da za techniczne kwestie w zakresie incydentów. Osobno funkcjonują kilku osobowy 
zespół skupiony wokół ochrony danych osobowych oraz dodatkowy zespół specjalny, 
który zajmuje się fraudami, czyli incydentami dziejącymi się na platformie. W organiza-
cji działa również zespół CERT (Computer Emergency Response Team), współtworzony 
przez wytypowanych specjalistów z wymienionych wcześniej działów, który zajmuje się 
najbardziej złożonymi, połączonymi incydentami. 
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CHCIAŁEM ZAPYTAĆ CZY JAKO CSO 
W GRUPIE ALLEGRO ŻYJESZ INCYDENTAMI 
IT NA CO DZIEŃ, CZY TRAFIAJĄ DO CIEBIE 
TYLKO TE NAJPOWAŻNIEJSZE SPRAWY?

PRZEMYSŁAW GAMDZYK 
ORGANIZATOR CSO COUNCIL



        PATRZĄC NA TO JAK WIELE MACIE INCYDENTÓW, CZY MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE 
LICZBA INCYDENTÓW STALE, GLOBALNIE ROŚNIE?

          Dział bezpieczeństwa nie ma wpływu na pojawianie się incydentów - maili 
phishingowych, malware’u przychodzącego pocztą, fałszywych stron. To na co mamy 
wpływ to podnoszenie świadomości ludzi - klientów i naszych pracowników. Mając to 
na uwadze prowadzimy działania edukacyjne i budujemy odpowiednie narzędzia. 
Robimy wszystko, żeby te podejrzane treści wyłapać, tak by nie trafiały do użytkowni-
ków. Wiadomo jednak, że druga strona czasu nie marnuje, stale pojawiają się nowe 
zagrożenia, przed którymi szukamy ochrony i staramy się ją automatyzować - to ciągła, 
niekończąca się walka lub, jak kto woli “zabawa”. Z naszych obserwacji wynika jednak, 
że coraz mniej ludzi klika w dziwne maile, co z pewnością jest efektem tych edukacyj-
nych kampanii.
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         ZAUWAŻACIE INCYDENTY BARDZIEJ WYRAFINOWANE? 

           Zdarzają się superphishingi. Szczególnie w dziale finansów, który dostaje maile 
z prośbą o wykonanie przelewu w imieniu prezesa. Widać, że ktoś sobie zadaje dużo 
trudu, żeby zbadać nasza strukturę organizacyjną. Ostatnio zauważyliśmy, że na 
Linkedin zaczęły pojawiać się fałszywe profile związane z Grupą. Niestety część pracow-
ników przyjmowała zaproszenia do sieci znajomych, przez co je uwierzytelniała, jako 
osoby faktycznie będące w organizacji. Potem profile te wysyłały różne wiadomości
i informacje do naszych pracowników. Na szczęście udało nam się wyłapać i zgłosić 
wszystkie te profile do LI i zostały one usunięte. Widać jednak pewien trend. Pojawia 
się bardzo dużo działań phishingowych u naszych klientów, szczególnie w zakresie 
wyłudzania danych do logowania i przejmowania konta, w celu dokonania transakcji. 
Takie rzeczy cały czas się zdarzają, dlatego staramy się edukować użytkowników 
i zachęcać do stosowania dwuskładnikowego logowania. Jak mówiłem, to ciągła walka. 
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         WSPOMNIAŁEŚ, ŻE ŚWIADOMOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW ROŚNIE. JEŚLI TAK, CZEMU 
PHISHINGI NADAL SIĘ UDAJĄ?

           Obie strony się uczą i podnoszą 
swój poziom. Z jednej strony zespoły 
bezpieczeństwa prowadzą działania 
edukacyjne i pracują nad mechanizma-
mi, a z drugiej odpowiedzialni za ataki, 
doskonalą siebie i swoje działania. Zada-
jemy sobie pytanie nie czy, ale kiedy ktoś 
się złapie. Mi samemu też niestety kiedyś 
udało się być złapanym, bo wydawało mi 
się że wszystko jest ok. Czasami, szcze-
gólnie w pośpiechu, łatwo uśpić czuj-
ność. Przykład? Robiliśmy kiedyś testy 
wewnętrzne, dzień przed wejściem na 
giełdę. Część pracowników dostała maila, 
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MW: że może otrzymać bonifikatę na zakupy akcji. 
Kiedy w grę wchodzą emocje, człowiek jest 
między jednym a drugim spotkaniem, 
instynkt samozachowawczy się zagłusza, 
łatwiej wpaść w pułapkę. Natomiast to jest 
praca po stronie security - zabezpieczyć 
w taki sposób, żeby ten mail nie dotarł do 
odbiorcy. Co istotne, w Allegro staramy się 
nie karać za to, że ktoś kliknie niebezpieczny 
link, tylko nagradzać, kiedy tego nie zrobi. 
Doceniamy drobne kroki w zakresie rosnącej 
świadomości pracowników i motywujemy 
do dalszej uważności. 




