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 U  warunkowania gospodarcze wy-
muszają na organizacjach działa-

nia zmniejszające koszty i zwiększające 
ich konkurencyjność. W związku z tym, 
aby zdobyć rynek, organizacja musi być 
elastyczna i  akceptować konieczność 
zmian w stylu działania. Nie może ba-
zować tylko na  dotychczasowych spo-
sobach funkcjonowania i  wychodzić 
z założenia, że ciągle będą one receptą 
na długotrwały i stabilny jej rozwój. Wy-
nika to głównie z faktu, że praktykowa-
ne dotąd rozwiązania są  dostosowane 
do minionych lub w najlepszym wypad-
ku do  teraźniejszych wymagań rynko-
wych. Zdecydowanie większą szansę 
na  rozwój mają przedsiębiorstwa, któ-
re wprowadzają zmiany i  innowacyjne 
rozwiązania.

Aby osiągnąć zysk, menedżerowie mu-
szą podejmować trafne decyzje o ekono-
micznym charakterze. Jednak spełnie-
nie tego warunku nie jest wystarczające. 
Pojawić się mogą zagrożenia, które zni-
weczą wysiłki nawet najlepszych pra-
cowników, jeżeli wcześniej nie  zostaną 
przygotowane metody oraz środki ich 
minimalizacji. Wspomniane zagrożenia 
pojawiające się w otoczeniu biznesowym 

organizacji powiązane są  często z  tren-
dami rynkowymi, finansowymi lub tech-
nicznymi, które niedostrzeżone w  porę 
mogą spowolnić lub zatrzymać rozwój 
firm. Zagrożeniem dla przedsiębiorstwa 
jest też kradzież firmowych zasobów 
i  informacji i ujawnienie ich nieupraw-
nionym podmiotom. Ważnym aspektem 
jest więc ochrona przed zagrożeniami 
zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrz-
nymi. Informacja o sposobach działania 
przedsiębiorstwa, kontaktach handlo-
wych, stosowanych technologiach de-
cyduje o  konkurencyjności organizacji. 
Jakakolwiek utrata tego typu danych jest 
stratą. Dlatego aby zapewnić skuteczną 
ochronę, ważne jest rozpoznawanie za-
grożeń w sposób ciągły, identyfikowanie, 
które z nich stanowią realne niebezpie-
czeństwo dla funkcjonowania organi-
zacji, a  także wdrażanie odpowiednich 
zabezpieczeń.

> SKUTECZNA OCHRONA 
INFORMACJI
Analizy rynku pokazują rosnące ocze-
kiwania w  stosunku do  dostawców 
w zakresie spełnienia określonych kry-
teriów dotyczących bezpieczeństwa 
przetwarzania danych. Bezpieczeństwo 
w  tym wypadku rozumiemy zgodnie 

z  modelem CIA – Confidentiality (po-
ufność), Integrity (integralność), Ava-
ilability (dostępność). Brak lub ograni-
czenie ciągłości w dostępie do zasobów 
(zbyt długi czas przywracania syste-
mów) może spowodować nałożenie kar 
finansowych, prawnych, strategicznych 
i utratę reputacji.

Największe wyzwania w  zakresie 
ochrony informacji to:
 � coraz częstsze oraz bardziej zaawan-
sowane ataki cybernetyczne;

 � duża i  dynamicznie rosnąca ilość 
informacji związanych z bezpieczeń-
stwem zasobów pochodzi z  różnych 
źródeł;

 � liczne rozwiązania ukierunkowane 
są  jedynie na  wybrane funkcje bez-
pieczeństwa;

 � brak odpowiednio kompetentnych kadr;
 � konieczność zgodności z regulacjami 
nakłada coraz większy ciężar zarów-
no na  technologię, jak i  administra-
torów systemów.
Zagrożenie wynikające z  ataków cy-

bernetycznych zwiększa się wraz z coraz 
większym uzależnieniem od  internetu 
i technologii cyfrowych. Co roku na ca-
łym świecie ofiary tego typu ataków tra-
cą około 290 mld euro, co czyni tę for-
mę przestępczości bardziej dochodową 

BEZPIECZEŃSTWO SIECI. 
CERT W ORGANIZACJI
       

Efektywne prowadzenie działalności w otoczeniu zmiennych warunków 
makroekonomicznych oraz silnej konkurencji nie jest łatwym zadaniem. Sprawdzone 
i dotąd skuteczne modele biznesowe dezaktualizują się z czasem, w związku z czym 
każda organizacja, chcąc się rozwijać i zdobywać przewagę rynkową, musi poszukiwać 
nowych rozwiązań i chronić firmowe zasoby. Pomagają w tym zespoły CERT.
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od  światowego handlu marihuaną, ko-
kainą i  heroiną łącznie. Zanotowane 
w Polsce w 2015 r. incydenty naruszenia 
informacji w 33% przełożyły się na stra-
ty finansowe, w 31% na ujawnienie lub 
modyfikację danych, a w 16% na utratę 
reputacji. Jak wynika z  danych zebra-
nych w  minionym roku,  4% polskich 
firm w wyniku cyberataków straciło po-
nad 1 mln zł, a 5% odnotowało przestój 
w działalności dłuższy niż 5 dni (bada-
nie PWC, „W  obronie cyfrowych gra-
nic”, styczeń 2016).

> KONSEKWENCJE 
WYSTĄPIENIA CYBERATAKÓW
Dzięki internetowi i  technologiom cy-
frowym funkcjonuje wiele kluczowych 
usług w  organizacjach. Jednak infra-
struktura i usługi IT, które odgrywają tak 
istotną rolę, narażone są na rosnące ry-
zyko ataków zagrażających poprawnemu 
ich funkcjonowaniu. Wykorzystywanie 
tylko narzędzi pasywnych nie  daje już 
wystarczającej gwarancji, że  chronione 
w ten sposób systemy nie zostaną naru-
szone. Dlatego silną bronią przeciwko 
potencjalnym atakom stała  się wymia-
na informacji na  temat zagrożeń, która 
może być realizowana dzięki tworzeniu 
zespołów CERT działających przy mię-
dzynarodowych organizacjach. Tu poja-
wia  się jednak problem braku zaufania 
i  ograniczona chęć do  kooperacji oraz 
obawy przed korzystaniem z  zewnętrz-
nych źródeł informacji, a  także przeko-
nanie, że tego rodzaju współpraca może 
wręcz stanowić zagrożenie dla bezpie-
czeństwa danych osobowych.

Dojrzałe zarządzanie organizacją 
powinno w  tym przypadku obejmować 
zapewnienie ciągłości biznesu i  reduk-
cję ewentualnych strat poprzez zapobie-
ganie i minimalizowanie częstotliwości 
pojawienia się takich sytuacji, jak:
 � przecieki chronionych informacji 
do konkurencji, prasy lub na rynek;

 � łamanie prawa z powodu niedozwo-
lonego wykorzystania informacji;

 � straty finansowe, utrata wiarygodno-
ści lub prestiżu powodowane niedba-
łością o  rzetelność przetwarzanych 
i posiadanych informacji;

 � działania, których celem jest szpie-
gostwo przemysłowe i  sabotaż infra-
struktury IT.
Podejmowane działania muszą zmie-

rzać do tworzenia organizacyjnej odpor-
ności przedsiębiorstwa na  negatywne 
zdarzenia poprzez: optymalizowanie 
liczby świadczonych usług, prowadze-
nie świadomej inwentaryzacji zasobów 
informatycznych, prowadzenie rozpo-
znania zagrożeń IT i  koordynowanie 
działań zapewniających bezpieczeń-
stwo organizacji.

Ochrona cyberprzestrzeni stała  się 
jednym z  najczęściej podejmowanych 
tematów dotyczących bezpieczeństwa. 
Na  bezpieczeństwo organizacji skła-
da  się efektywne zarządzanie ryzy-
kiem, zapewnienie rozliczalności pra-
cowników przy dostępie do  zasobów 
informacyjnych, stworzenie podstaw 
do  stabilnego środowiska procesów, 
zapewnienie zgodności z prawem oraz 
możliwości zarządzania w  przypadku 

niewłaściwego użycia zasobów, ich utra-
ty lub nieuprawnionego ujawnienia.

> REALNE STRATY I SZKODY
Każdy cyberatak może spowodować 
szkody. Cyberataki na  infrastrukturę 
IT przedsiębiorstwa powodują prze-
stoje w  pracy, a  tym samym generują 
straty. W niektórych przypadkach prze-
rwy w  funkcjonowaniu systemów tylko 
przez okres kilku godzin mogą genero-
wać straty nawet w wysokości 1 mln zł, 
nie  wliczając poniesionych kosztów 
z  tytułu obsługi tysięcy reklamacji, od-
szkodowań, odpływu klientów (analizy 
incydentów dowodzą, że  24-godzinna 
awaria może w  niektórych branżach 
doprowadzić do  odejścia na  stałe  5% 
klientów). Długo utrzymujące  się 
zmniejszenie wolumenu sprzedaży pro-
wadzi do  tego, że  popyt rynkowy jest 
zaspokajany przez innych dostawców, 
a utrata udziału w rynku ma charakter 
strategiczny. W  przypadku powodzenia 

•	 	Koszty pracowników (utrata produktywności) – atak uniemożliwiał przez 8 godzin 
pracę 300 pracowników, których godzina pracy kosztuje pracodawcę średnio 
112,5 zł (łącznie z ZUS i innymi kosztami pracy). Straty wynikające jedynie 
z niewykonywania zadań przez pracowników wyniosły 270 tys. zł.

•	  Ataki DDoS na zasoby organizacji – firma zatrudnia 10 pracowników, średni 
koszt godziny pracy pracownika to 112,5 zł, roczne przychody 10 mln zł, czas 
trwania ataku DDoS 48 godzin. Straty wyniosły 55 tys. zł (utrata przychodów) 
plus 18 tys. zł (koszt pracowników). Dodatkowo organizacja musiała zapłacić karę 
umowną klientom w wysokości 4 tys. zł. Łączna strata: 77 tys. zł.

•	  Kradzież danych osobowych – organizacja została oskarżona o złamanie prawa 
na skutek niedostatecznego zabezpieczenia danych dotyczących 2000 klientów. 
W wyniku przegranych procesów organizacja musi zapłacić za: 100 godzin pracy 
zarządu i prawników (przy stawce 500 zł/h daje to 50 tys. zł), odszkodowania dla 
klientów (średnio 1000 zł/osobę, czyli 2 mln zł) i koszty procesowe (20 tys. zł). 
Łącznie strata: 2,07 mln zł.

•	  Wysyłka nielegalnych treści, komputer „zombie” – w wyniku przeszukania 
przez CBŚ zarekwirowano (jako dowód w sprawie) komputery 3 pracowników 
i administratora. Pracownicy ci nie pracowali przez 8 h (koszt 2700 zł). Dodatkowo 
działania CBŚ spowodowały utratę wyników ich miesięcznej pracy (50 tys. zł) oraz 
konieczność zakupu trzech komputerów, które zastąpiły zarekwirowane maszyny 
i pozwalały na wykonywanie zadań służbowych (20 tys. zł). Publikacja informacji 
prasowej o rozsyłaniu treści przez organizację naraziła firmę na utratę reputacji 
oszacowaną na 50 000 zł. Łączna strata: 122,7 tys. zł.

ANALIZA STRAT SPOWODOWANYCH 
ATAKIEM INFORMATYCZNYM 
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+ ataków plany rozwoju organizacji mogą 
okazać się niemożliwe do zrealizowania, 
a ugruntowana pozycja na rynku może 
zostać zachwiana. Ponadto odzyska-
nie dotychczasowego udziału w  rynku 
będzie wymagać dużych nakładów fi-
nansowych na wzmocnienie sprzedaży. 
Następstwem ataku cybernetycznego 
będzie prawdopodobnie również niedo-
trzymanie zobowiązań umownych pod-
jętych wobec odbiorców. Takie kwestie 
jak konieczność naprawienia szkody, za-
płacenie kar umownych mogą wyniknąć 
z  wyroków sądowych. Główne źródła 
szkód związane są więc z: utratą ciągło-
ści produkcji i pracy pracowników, kosz-
tami procesowymi i sądowymi, kosztami 
napraw skutków awarii, utratą reputacji 
marki i wizerunku rynkowego. 

Oczywiście nie  każdy atak kosztu-
je zaatakowaną firmę tyle samo. Aby 
określić wielkość realnych strat, należy 
uwzględnić m.in.:
 � zasięg ataku (jakich działów organi-
zacji, lokalizacji, jednostek bizneso-
wych, procesów dotyczył), jakie czę-
ści organizacji zostały zaangażowane;

 � koszt pracy pracowników, zarówno 
tych, których produktywność została 
zmniejszona, jak i  tych, którzy mu-
sieli zostać zaangażowani do  mini-
malizowania skutków, naprawiania 
systemów, odtwarzania itp.;

 � wartość odtworzeniowa zniszczonych 
danych i urządzeń, jeśli takie były;

 � koszty pośrednie, narzuty itp.;
 � koszt utraty tajemnic organizacji 
(knowhow, tajemnice handlowe 
itp.);

 � wielkość odpowiedzialności prawnej 
lub kar umownych, których koniecz-
ność wypłaty spowodował incydent;

 � utracone przychody, zarówno 
od obecnych klientów, jak i utracone 
szanse pozyskania nowych, koszty 
utraty klientów lub ich wierności;

 � spadek reputacji, utrata wizerunku 
organizacji;

 � koszty alternatywne (utracone pie-
niądze, które organizacja mogłaby 
np. zainwestować).
W każdym z powyższych przykładów 

straty organizacji w wyniku wystąpienia 

ataku/incydentu często liczone są w set-
kach tysięcy złotych. Brak działań po ata-
ku może prowadzić do  dalszych szkód, 
także w odniesieniu do reputacji. Wystą-
pić mogą też implikacje prawne.

Mając świadomość negatywnych 
skutków oddziaływania na  infrastruk-
turę zagrożeń pochodzących ze  środo-
wiska zewnętrznego każdej organizacji, 
należy bezwzględnie ją chronić. Przez 
ochronę infrastruktury rozumiemy 
wszelkie działania zmierzające do  za-
pewnienia funkcjonalności, ciągłości 
działań i integralności infrastruktury IT 
w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzy-
kom lub słabym punktom oraz ograni-
czenia i neutralizacji ich skutków oraz 
szybkiego odtworzenia tej infrastruk-
tury na  wypadek awarii, ataków oraz 
innych zdarzeń zakłócających jej prawi-
dłowe funkcjonowanie.

Dlatego też ważną kwestią jest umie-
jętność monitorowania, a  w  tym prze-
widywania zagrożeń i  potencjalnych 
ataków.

> ANALIZA OTOCZENIA 
I MONITORING
Analiza czynników, które sprzyjają cy-
beratakom na systemy technologiczne, 
pomoże zaplanować strategię ochro-
ny przed tego typu zagrożeniami. Tym 
bardziej że  stają  się one powszechne. 
Istotnym czynnikiem jest możliwość 
zrozumienia i  kontrolowania poziomu 
bezpieczeństwa całej sieci oraz jedno-
czesna kontrola użytkownika. Dzięki 
monitorowaniu i analizie tego, co dzie-
je  się w  sieci, mamy możliwość reago-
wania na  zdarzenia i  podjęcia odpo-
wiednich czynności.

Ataki stają się coraz bardziej wyrafino-
wane, dlatego integracja bezpieczeństwa 
środowisk systemów jest kluczowa dla ich 
funkcjonowania w sposób, w jaki zostały 
zaprojektowane. Przewidywanie przy-
szłego poziomu zagrożeń dla infrastruk-
tury organizacji jest niezwykle trudne, 
ponieważ jej elementy są funkcjonalnie 
zależne, a możliwe scenariusze zagrożeń 
są  praktycznie niepoliczalne. Dodatko-
wo cyberatak ma wyjątkową cechę: może 
być  uruchomiony za pośrednictwem 

publicznej sieci z  odległych miejsc 
na świecie. Może mieć także formę sko-
ordynowanego ataku przeprowadzanego 
na różne miejsca jednocześnie.

Zespoły bezpieczeństwa powinny 
więc mieć możliwość kontroli sie-
ci, użytkowników i  aplikacji, a  przez 
to  zdolność do  zapewnienia cyber-
bezpieczeństwa dzięki dysponowaniu 
przygotowanym personelem, procedu-
rami, narzędziami i strategią. Na incy-
denty z zakresu bezpieczeństwa telein-
formatycznego należy reagować szybko 
i  efektywnie. Im szybciej nastąpi roz-
poznanie i  reakcja,  tym skuteczniej 
można ograniczać zakres szkód i kosz-
ty przywrócenia normalnej działalno-
ści firmy. Dobrym rozwiązaniem jest 
utworzenie własnego zespołu CERT 
w  celu zapewnienia jak najkrótszego 
czasu reakcji na  ataki i  zapobiegania 
incydentom w przyszłości.

> CZYM ZAJMUJĄ SIĘ  
ZESPOŁY CERT
Computer Emergency Response 
Team, w  skrócie CERT, to  zespół 
ekspertów ds. bezpieczeństwa infor-
matycznego, których głównym zada-
niem jest reagowanie na  incydenty 
z zakresu bezpieczeństwa komputero-
wego. Zespoły te często rozpoczynają 
swoją działalność wtedy, gdy dojdzie 
już do  skutecznego ataku teleinfor-
matycznego. Najważniejszymi usługa-
mi, jakie realizują CERTy, są  usługi 
reaktywne, rozpoznanie i  usuwanie 
słabości systemowych oraz analiza 
oprogramowania pod względem jego 
podatności na  różne ataki kompu-
terowe. Poza usługami reaktywnymi 
CERTy zajmują  się też działaniami 
proaktywnymi polegającymi na  wni-
kliwej obserwacji zagrożeń telein-
formatycznych, ostrzeganiu i  podej-
mowaniu akcji wynikających z  ich 
pojawienia się. Kolejną istotną usługą 
jest prowadzenie działań uświadamia-
jących i szkoleniowych. Doświadczeni 
specjaliści prowadzą konferencje i pu-
blikują materiały dotyczące zarówno 
podstawowych aspektów bezpieczeń-
stwa, jak i wyrafinowanych zagadnień 
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dotyczących działań z zakresu ochro-
ny IT.

Skala obecnych zagrożeń oraz ich 
potencjalny wpływ na  działalność biz-
nesową wymagają zmiany dotychcza-
sowego spojrzenia na  to, jak powinna 
wyglądać bezpieczna infrastruktura 
IT. Domena teleinformatycznej infra-
struktury każdej organizacji wymaga 
dobrze zorganizowanego procesu re-
agowania na  incydenty. Praktyka po-
kazuje, że  nadzorowanie i  sterowanie 
urządzeniami odpowiedzialnymi za 
utrzymanie tej infrastruktury narażone 
są  na  niemal wszystkie bezpośrednio 
przychodzące z  internetu zagrożenia. 
Seria poważnych naruszeń bezpieczeń-
stwa w systemach teleinformatycznych 
na  całym świecie udowodniła, że  pro-
blem jest realny, a  jego lekceważenie 
może być wyjątkowo niebezpieczne. 
Z raportu zespołu CERT.GOV.PL, dzia-
łającego w strukturach Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, za rok 2014 
wynika, że polskie instytucje zostały za-
atakowane ponad 5 tysięcy razy w ciągu 
analizowanego roku. Zapobieganie tego 
typu zagrożeniom stanowi obecnie bar-
dzo wysoki priorytet.

Jak już wspomniano, podstawowym 
celem CERTów jest gromadzenie in-
formacji o  zagrożeniach, wczesne re-
agowanie na  incydenty w  cyberprze-
strzeni oraz opracowywanie rozwiązań 
mających na celu zapobieganie atakom 
w przyszłości. Widoczny jest też trend, 
w  którym bezpieczeństwo informacji 
jest traktowane jako problem w  zasa-
dzie techniczny i  możliwy do  rozwią-
zania poprzez zakup właściwego opro-
gramowania lub kolejnego urządzenia. 
Bezpieczeństwo informacji dotyczy 
tymczasem współpracy ludzi, usług 
i  technologii. Dlatego też w  codzien-
nym działaniu ważnym aspektem jest 
nawiązywanie współpracy na szczeblu 
operacyjnym z krajowymi i międzyna-
rodowymi organizacjami zajmujący-
mi  się problematyką bezpieczeństwa 
IT. Taką możliwość daje własny ze-
spół CERT, a  temat powołania tego 
typu zespołu jest kwestią rozważaną 
przez wiele organizacji świadomych 

zagadnień bezpieczeństwa telein-
formatycznego. Tworzenie tego typu 
zespołów jest też odpowiedzią na  po-
jawianie i nasilanie się zagrożeń tele-
informatycznych, które stanowią dla 
organizacji realne niebezpieczeństwo 
dla funkcjonowania i spełniania celów 
biznesowych.

Działanie zespołów CERT w struk-
turach rozwiniętych organizacji po-
woli staje  się koniecznością. Każda 
organizacja powinna nie tylko zabez-
pieczać  się przed wystąpieniem za-
grożeń z sieci, ale również być przygo-
towana do radzenia sobie w sytuacji, 
gdy dojdzie do  incydentu. Internet 
jest bowiem środowiskiem aktywnej 
działalności zorganizowanych grup 
przestępczych. W ich skład wchodzą 
doświadczeni specjaliści mający świa-
domość szkód, jakie może przynieść 

ich działanie i niejednokrotnie czer-
piące duże korzyści finansowe z  do-
stępu do cennych danych korporacji 
i zwykłych użytkowników. Cyberprze-
stępcy działający globalnie stawiają 
na  profesjonalizm i  innowacyjność, 
a  ataki mogą być kierowane prze-
ciwko obiektom gospodarczym i uży-
teczności publicznej. Ich działania 
mogą być skutecznie wykorzystane 
zarówno do pozyskania pilnie strze-
żonych informacji, jak i do  zakłóce-
nia prawidłowego działania organi-
zacji. Zarówno skala, jak i charakter 
ataków świadczą o tym, że atakujący 
świadomie wykorzystują olbrzymią 
współzależność między organizacja-
mi, natomiast o  tym, kto lub co  jest 
celem ataku, coraz częściej decydu-
je interes polityczny, finansowy lub 
ideologia.

Tylko działanie proaktywne i  od-
powiednio wysokie nakłady finan-
sowe na  bezpieczeństwo pozwalają 
na  skuteczną reakcję w  obliczu ata-
ku na  infrastrukturę o  kluczowym 
znaczeniu. Równie ważne jest cało-
ściowe spojrzenie na  problem i  suk-
cesywne eliminowanie szkodliwego 
działania czynnika ludzkiego. Przy-
kładowo Narodowy Program Ochrony 
Infrastruktury Krytycznej zakłada, 
że  do  osiągnięcia celu – jakim jest 
ciągłe bezpieczeństwo RP w  cyber-
przestrzeni – niezbędne jest utwo-
rzenie ram o  charakterze organiza-
cyjnoprawnym, technologicznym 
i  edukacyjnym, które obejmą admi-
nistrację publiczną, przedsiębiorców 
i  użytkowników sieci. Wymiana infor-
macji na temat zagrożeń stała się więc 
silną bronią przeciwko potencjalnym 
atakom. I taką możliwość daje właśnie 
tworzenie zespołów CERT zrzeszanych 
w międzynarodowych organizacjach. 

Autor specjalizuje się w rozwiązaniach 
e-security. Aktywnie uczestniczy 
w budowaniu zespołów reagowania 
na incydenty komputerowe. Menedżer, trener 
i koordynator projektów, audytor systemów 
zarządzania bezpieczeństwem informacji.

•	 	Minimalizacja	zagrożenia	
wystąpienia poważnych 
incydentów, zapobieganie ich 
skutkom, ochrona aktywów firmy;

•	 	Scentralizowana	koordynacja	
działań związanych 
z bezpieczeństwem IT w ramach 
organizacji (Point of Contact, PoC);

•	 	Scentralizowana,	wyspecjalizowana	
obsługa i reagowanie na incydenty 
z zakresu bezpieczeństwa 
informatycznego;

•	 	Dostęp	do	wiedzy	specjalistycznej,	
niezbędnej, aby wspierać 
użytkowników i pomagać im 
w szybkim wznowieniu normalnej 
działalności po wystąpieniu 
incydentu;

•	 	Obsługa	kwestii	prawnych	
oraz zabezpieczanie dowodów 
na wypadek procesu sądowego;

•	 	Monitorowanie	sytuacji	
w dziedzinie bezpieczeństwa;

•	 	Budowanie	świadomości	
użytkowników.

KORZYŚCI Z POSIADANIA
 ZESPOŁU CERT
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