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Tysiące klientów biznesowych korzysta z usług cyberbezpieczeństwa Orange Polska. 
Wśród nich znajdują się największe polskie banki, firmy ubezpieczeniowe, uczelnie 
oraz samorządy i instytucje publiczne. Zespół cyberbezpieczeństwa Orange Polska 
odpowiedzialny jest zatem nie tylko za bezpieczeństwo organizacji, ale też dostar-
czanie usług bezpieczeństwa w kraju i na świecie. Ilu osób potrzeba do realizacji 
tych działań, kiedy warto pomyśleć o własnej komórce SOC oraz dlaczego maszyny 
jeszcze długo nie zastąpią ludzi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa informa-
tycznego - na te i inne pytania, w rozmowie z Przemysławem Gamdzykiem, 
Organizatorem CSO Council, odpowiada Przemysław Dęba, Dyrektor 
Cyberbezpieczeństwa Orange Polska.  

W BEZPIECZEŃSTWIE 
NIC NIE JEST WAŻNIEJSZE 
NIŻ CZŁOWIEK

Zacznijmy od tego, że mój zespół odpowiada 
nie tylko za bezpieczeństwo Orange Polska, 
ale też za dostarczanie usług do innych firm, 
także do  spółek Grupy poza Polską. Dużą 
jego część stanowi także rozbudowany CERT. 
To wszystko wpływa na sporą liczebność 
naszego teamu. Pracujemy w trybie hybrydo-
wym, co oznacza, że połowę zespołu stanowią 
etatowi pracownicy Orange Polska, a druga 
połowa to outsourcing i różnego rodzaju 
usługi. Łącznie to około stu osób. Jak na 
polskie realia to dużo, choć są u nas i więksi.

PRZEMYSŁAW DĘBA
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ZARZĄDZASZ JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH 
ORGANIZACJI CYBERSECURITY W POLSCE. 
ILE OSÓB LICZY TWÓJ ZESPÓŁ? 

PRZEMYSŁAW GAMDZYK 
ORGANIZATOR CSO COUNCIL



        A JEŻELI CHODZI O INCYDENTY - CZY SAMA ICH LICZBA COŚ OZNACZA? 
CZY JEST TO WSKAŹNIK, KTÓRY MOŻEMY OCENIAĆ SAM W SOBIE I NA JEGO 
PODSTAWIE MÓWIĆ O POZIOMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI?  
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PG:

         Sama liczba incydentów nie świadczy o niczym szczególnym. Może jedynie o tym, jak 
dużo pracy cała organizacja, nie tylko jednostka bezpieczeństwa, wkłada w ten proces. 
Nie jest to jednak żadna miara do wykonywania porównań między firmami. Liczba ta jest 
bowiem uzależniona od tego co chcemy monitorować (czyli od definicji incydentu) i na 
co chcemy reagować (na jakie zdarzenia, czy tylko zewnętrzne, czy również nieprawidłowe 
zachowania pracowników itp.).

Drugim czynnikiem jest to, co możemy monitorować - jakimi dysponujemy środkami 
technicznymi, możliwościami kreatywnego wykrywania incydentów, jaka jest dostępność 
logów czy systemów, które mogą te logi generować. Z mojego doświadczenia wynika, 
że organizacje operacji bezpieczeństwa dość intensywnie rozwijają swoje możliwości, 
co wpływa na generowanie większej liczby alertów, ale jednocześnie optymalizują, 
zmieniają zakres monitorowania. Reasumując - sama liczba incydentów nie jest dobrą 
miarą, jeżeli nie ma jakiejś formy klasyfikacji, czy sztywnego punktu odniesienia, na 
przykład porównania rok do roku. 

PD:

        PRZY ZARZĄDZANIU INCYDENTAMI BARDZO WAŻNE JEST SECURITY OPERATION 
CENTER. WIEMY JUŻ, ŻE MACIE JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH SOC W POLSCE. KIEDY 
ORGANIZACJA POTRZEBUJE SOC, A KIEDY MOŻE PORADZIĆ SOBIE BEZ NIEGO?
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         Warto w tym miejscu zarysować potencjalny zakres działania SOC. Przeważnie jest to 
proaktywne wykrywania zagrożeń, budowanie ich wewnętrznej i zewnętrznej świadomo-
ści, często również zarządzanie podatnościami. Działania te są silnie skorelowane ze 
świadomością posiadanych i chronionych środków, w zakresie infrastruktury i software 
oraz źródeł danych, czyli z log managementem (red: kolekcjonowanie i przetwarzanie 
logów z systemów). Warto zauważyć, że w zasadzie każda organizacja, która jakkolwiek 
zarządza swoją infrastrukturą i aplikacjami, również realizuje te funkcje. Przeważnie są to 
działania rozproszone, niewidoczne i nie współpracujące ze sobą w odpowiedni sposób.

Kluczowy jest moment, kiedy organizacja zaczyna być świadoma ryzyk związanych cyber-
bezpieczeństwem dla swojego biznesu. Jeśli chce nimi zarządzać w bardziej transparent-
ny sposób, poprzez scentralizowanie wiedzy i kompetencji oraz operacjonalizację proce-
sów, wówczas tworzy się odrębną, własną jednostkę operacji bezpieczeństwa SOC. Jest to 
kwestia decyzji biznesowej podejmowanej przez organizację.

PD:



        CZY SĄ JAKIEŚ DOBRE PRAKTYKI MÓWIĄCE O OPTYMALNYM POZIOMIE 
WIELKOŚCI ZESPOŁU?

         To jest bardzo dobre pytanie, bo nie 
chciałbym, żeby ktoś, kto nas czyta pomy-
ślał, że bez tylu osób nie ma co myśleć o 
cyberbezpieczeństwie. Wielkość zespołu 
nie może być absolutnie jedynym para-
metrem branym pod uwagę w procesie 
analizowania możliwości stworzenia 
zespołu operacji bezpieczeństwa. Równie 
ważne, a może nawet ważniejsze są 
systematycznie rozwijana wiedza i kompe-
tencje zespołu. Ani jedno ani drugie nie 
powinno powstrzymywać nas przed 
budową operacji bezpieczeństwa, jeżeli 
nasze analizy ryzyka pokazują, że ich 
potrzebujemy. W tej chwili dostępnych 
jest wiele niedrogich usług na rynku, 
z których taką funkcję możemy sobie 
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PG:

PD: złożyć, bez konieczności zatrudniania 
własnej, licznej grupy specjalistów. Takie 
zespoły są współdzielone, ich usługi są 
zestandaryzowane, ale nadal uważam, 
że lepiej sięgnąć po takie rozwiązanie, 
niż czekać na odpowiedni moment 
czy budżet w organizacji.  

Rozmiar zespołu nie jest wyznacznikiem, 
nie ma w tym zakresie dobrych bencha-
marków - ważne by działać w zakresie 
cyberbezpieczeństwa tu i teraz. 
W dzisiejszym świecie trudno wyobrazić 
sobie firmę, której funkcjonowanie nie 
wymaga zaangażowania osoby czy 
zespołu odpowiedzialnego za 
bezpieczeństwo informatyczne. 

        CZY ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI JEST WEDŁUG CIEBIE JEST DOBRĄ MIARĄ 
DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA?
PG:

         Oczywiście. Istnieją na rynku ogólnie dostępne modele oceny dojrzałości tego 
procesu, czyli incident handling, które oceniają poziom wdrożenia pewnych procesów 
na skali. Każdy więc może sobie odpowiednią checklistę pozyskać i sprawdzić, gdzie 
się znajduje. 

PD:
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         CZY TWOIM ZDANIEM SĄ JAKIEŚ KRYTERIA, PODPOWIEDZI POMOCNE 
W PODJĘCIU TAKIEJ DECYZJI? 

          Jedyne jasne kryterium to analiza ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem. Jeżeli 
firma ocenia, że ryzyka i zagrożenia płynące z tego obszaru, faktycznie zagrażają prowadze-
niu biznesu, wtedy powinna podjąć taką decyzję. Nie ma w tej sytuacji żadnego wzoru 
matematycznego.

PG:

         CHCIAŁBYM ZAPYTAĆ O NARZĘDZIA, KTÓRYMI WSPIERACIE SIĘ W ANALIZIE 
ZAGROŻEŃ. CZY SĄ ONE FAKTYCZNIE POMOCNE I SKUTECZNE? 

         Dotykamy tu kwestii efektywności 
biznesowej procesów bezpieczeństwa, czyli 
uzyskania maksymalnego efektu przy 
akceptowalnych nakładach. Nie jest to 
pewnie temat bliski sercu każdego 
bezpiecznika, bo ludzie zajmujący się 
cyberbezpieczeństwem są bowiem zwykle 
nastawieni bardziej projakościowo niż 
efektywnościowo. Najpierw, w kontekście 
operacji bezpieczeństwa, ocenie efektywno-
ści należy poddać use case’y, czyli reguły 
korelacyjne - te sytuacje, w których chcemy 
reagować. Często źle zdefiniowana reguła 
może generować mnóstwo alertów wyma-
gających reakcji człowieka. Ma to pewien 
walor związany ze świadomością, ale nie 

PG:

PD:

wiem czy jest to najlepsza metoda 
uczenia organizacji zasad bezpieczeń-
stwa. W drugiej kolejności są narzędzia, 
które wykorzystujemy, żeby te zagroże-
nia wykrywać, dostarczać dane do reguł 
korelacyjnych. Jak najbardziej trzeba je 
poddawać analizie pod kątem przydat-
ności i efektywności. Jest to dość trudne 
i żmudne zajęcie, biorąc pod uwagę ilość 
dostępnych idei, narzędzi, pomysłów. 
W naszej branży jest tego zatrzęsienie. 
Jest to kwestia optymalizacji, jeśli ktoś 
zaczyna o tym myśleć, to znaczy że 
wszedł na jeden z najwyższych pozio-
mów dojrzałości organizacji w tym 
zakresie. 

PD:



Bezpieczeństwo 
to jedna 
z najbardziej 
zhumanizowanych 
dziedzin 
technologii. 



ROZMOWĘ PRZEPROWADZIŁ  PRZEMYSŁAW GAMDZYK, 
      ORGANIZATOR, CSO COUNCIL 
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         CZY MOŻNA POSTAWIĆ DZIŚ TEZĘ, ŻE TE NARZĘDZIA SĄ DZIŚ WAŻNIEJSZE 
NIŻ LUDZIE W DZIALE BEZPIECZEŃSTWA? 

          Nie, to herezja, nic nie jest ważniejsze niż człowiek w bezpieczeństwie (śmiech). 
Bezpieczeństwo to jedna z najbardziej zhumanizowanych dziedzin technologii. Możesz 
mieć olbrzymią korporację, która dysponuje wieloma narzędziami, ogromnymi nakładami, 
potężnym centrum kompetencji, a jeden mądry człowiek z drugiego końca świata jest 
w stanie ją momentalnie skompromitować. Nie znam żadnej innej dziedziny, w której takie 
rzeczy są możliwe. W moim przekonaniu cyberbezpieczeństwo jeszcze bardzo długo 
będzie opierało się na mądrych ludziach. 

PG:

         RÓŻNE RAPORTY I STATYSTYKI EMANUJĄ LICZBAMI DOTYCZĄCYMI INCYDENTÓW. 
JEDNYM Z PARAMETRÓW, ZWYKLE SMUTNYCH W SWOJEJ WYMOWIE, JEST TEN 
MÓWIĄCY O CZASIE MIJAJĄCYM OD POJAWIENIA SIĘ INCYDENTU DO JEGO WYKRYCIA. 
JAK INTERPRETUJESZ TEN WSKAŹNIK? 

          Żyjemy w świecie, w którym wiele rzeczy dzieje się bardzo szybko i równocześnie. 
Obserwujemy coraz większą kompleksowość technologii i skomplikowanie modeli bizne-
sowych. To nam nie ułatwia panowania nad tym co się dzieje w infrastrukturze i procesach. 
Wielu potencjalnych incydentów nie mamy nawet szansy zobaczyć. Odpowiedzią branży 
jest coś, co nazywamy threat intelligence, czyli wiedza o tym, co może się wydarzyć 
w zakresie cyberbezpieczeństwa na świecie i w Polsce, jakiego rodzaju scenariusze są 
realizowane i jakie podatności są w nich wykorzystywane. Bezwzględnie trzeba być z tą 
wiedzą na bieżąco i sprawdzać czy u nas takiego rodzaje zdarzenie byłoby możliwe. 

Nie na wszystko można się jednak przygotować, bo istnieje inny rodzaj ataków, tych najbar-
dziej  bolesnych, celowanych w konkretne organizacje. Jeżeli atakujący włożył dużo wysiłku 
w rekonesans, poznanie naszej firmy, przygotowanie ataku, być może nawet współpracuje 
z kimś z naszej organizacji, to rzeczywiście taki incydent jest bardzo trudny do wykrycia. 
Myślę jednak, że świadomość organizacji stale wzrasta, mamy fantastyczną społeczność 
w kraju ludzi zajmujących się bezpieczeństwem, np. Skupioną w ramach CSO Council. 
Podejmowane są różne działania medialne, które tę świadomość zwiększają. Uważam, 
że jest coraz lepiej w tym zakresie.

PG:

PD:
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