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1 Wstęp
Ćwiczenia są jedną z najskuteczniejszych form przygotowania organizacji do reakcji na zagrożenia. Umożliwiają uzyskanie 

i utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności. Służą wyrabianiu, utrwalaniu i doskonaleniu nawyków 

niezbędnych w procesie kierowania realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przez osoby funkcyjne i zespoły 

ludzkie wszystkich szczebli. Ponadto, stwarzają warunki do trafnego wyboru skutecznych form i metod działania w róż-

norodnych sytuacjach, głównie przy podejmowaniu i realizacji określonych decyzji oraz kierowaniu podległymi ogniwami. 

W raporcie znajdą Państwo odpowiedź na pytanie w jaki sposób praktycznie przygotowano i przeprowadzono ćwiczenia 

oraz, co najważniejsze, wnioski i rekomendacje, sformułowane na podstawie zaobserwowanych reakcji ćwiczących na zda-

rzenia zaplanowane w scenariuszu ćwiczeń.

Mimo, iż do tej pory w Polsce nie odnotowano przypadków zmasowanych, równolegle przeprowadzanych w tym sa-

mym czasie ataków na wielu operatorów, zagrożenia z cyberprzestrzeni nie są dla sektora telekomunikacyjnego nowością. 

Od wielu lat sektor ten jest liderem we wprowadzaniu w życie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które służą 

bezpieczeństwu klientów korzystających z usług operatorów. Doświadczenie to (także z rzeczywistych incydentów) po-

zwoliło na wypracowanie szeregu procedur oraz technicznych systemów zabezpieczeń.

W czasie ćwiczeń Cyber-EXE™ Polska 2014 stworzono środowisko zbliżone do realnych warunków zaistnienia incyden-

tów naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego organizacji. Dzięki czemu możliwe było:

• przetestowanie i ocena efektywności istniejących procedur i identyfikacja niepokrytych nimi obszarów,

• sprawdzenie istniejących kanałów i procedur komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, odgrywających istotną rolę 

w sytuacji wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa,

• sprawdzenie wiedzy pracowników,

• sprawdzenie zaangażowania pracowników, weryfikacja zdolności do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji,

• sprawdzenie zachowań w sytuacjach kryzysowych,

• sprawdzenie współdziałania pomiędzy operatorami a administracją publiczną,

• weryfikacja relacji z podmiotami trzecimi,

• zdobycie doświadczenia w przejmowaniu kontroli nad sytuacją kryzysową,

• test współdziałania ze służbami prasowymi operatorów.
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2 Podsumowanie menadżerskie
Przeznaczone dla sektora telekomunikacyjnego ćwiczenia Cyber-EXE™ Polska 2014 są kontynuacją inicjatywy organizacji 

polskich ćwiczeń z ochrony w cyberprzestrzeni, które po raz pierwszy zorganizowane zostały w Polsce w 2012 roku. Ćwi-

czenia polegają na przetestowaniu w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku mechanizmów reakcji na złożony incydent 

bezpieczeństwa dotykający więcej niż jeden podmiot sektora. W trakcie całodniowych ćwiczeń symulowaliśmy skoor-

dynowany atak na firmy telekomunikacyjne oraz ich klientów przyglądając się podejmowanym przez nie działaniom oraz 

komunikacji z innymi uczestnikami rynku. W ćwiczeniach uczestniczyła reprezentatywna dla sektora grupa 7 kluczowych 

operatorów oraz 5 podmiotów administracji publicznej. 

Niniejszy raport stanowi sprawozdanie z ćwiczenia, a także zawiera podsumowanie kluczowych spostrzeżeń i rekomenda-

cji zarówno dla firm telekomunikacyjnych jak i innych podmiotów – służb dbających o bezpieczeństwo sektora telekomu-

nikacyjnego, regulatora rynku telekomunikacyjnego oraz podmiotów administracji publicznej. 

Polscy operatorzy skutecznie odpowiedzieli na złożony, skoordynowany atak teleinformatyczny. Atak został szybko ziden-

tyfikowany, a informacja o nim przekazana do odpowiednich zespołów odpowiedzialnych za ochronę kluczowych syste-

mów informatycznych w poszczególnych organizacjach. Operatorzy podjęli komunikację z administracją państwową oraz 

klientami w zakresie koniecznym do przekazania pełnego obrazu. Równolegle operatorzy prowadzili komunikację z media-

mi na bieżąco informując o incydencie bezpieczeństwa, jego skutkach oraz metodach przeciwdziałania. Zaobserwowaliśmy 

również aktywną komunikację między podmiotami sektora co miało pozytywny wpływ na rozwiązanie sytuacji kryzysowej. 

Warto podkreślić, że operatorzy, w sytuacjach kryzysowych, obciążeni są w dużym stopniu obowiązkiem informacyjnym. 

Realizować go muszą wobec różnych podmiotów (ABW, GIODO, UKE, RCB, KGP), z wykorzystaniem różnych kanałów 

informacyjnych i w oparciu o różne zasady (np.: różne formularze zgłoszeniowe). W praktyce powoduje to dodatkowe ob-

ciążenie dla osób uczestniczących w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej, które nie ma praktycznego pozytywnego wpływu 

na możliwość rozwiązania problemu.

W trakcie ćwiczenia operatorzy pracowali w oparciu o wewnętrzne regulacje każdej z organizacji dotyczące postępowania 

w sytuacjach kryzysowych. Nie we wszystkich przypadkach procedury te okazały się skuteczne i adekwatne do skompli-

kowanego charakteru incydentu. W ocenie uczestników ćwiczenia kluczowe okazały się sprawdzone ścieżki komunikacji 

wewnętrznej oraz doświadczony zespół odpowiedzialny za szybką reakcję na atak teleinformatyczny. Doświadczenie ze-

społu miało również wpływ na zdolność uczestników ćwiczenia do zrozumienia pełnego wpływu ataku – jednym z zadań 

ćwiczeniowych była analiza złośliwego oprogramowania, z którą poradziła sobie jedynie część operatorów. Bez pełnej 

analizy narzędzi wykorzystywanych przez atakujących operator może nie mieć możliwości oszacowania realnego wpływu 

incydentu na bezpieczeństwo oraz przygotowania metod przeciwdziałania.
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Wśród kluczowych rekomendacji wynikających z ćwiczenia warto zwrócić uwagę na:

• Konieczność budowania zespołów szybkiego reagowania u poszczególnych operatorów. Zespoły te powinny mieć 

bezpośredni dostęp do kluczowych przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej każdego z operatorów oraz szerokie 

uprawnienia do działania. Tam gdzie takie zespoły już istnieją warto zwrócić uwagę na posiadane przez nie kompetencje 

oraz ich adekwatność do typowych scenariuszy ataków. 

• Zapewnienie przejrzystego zakresu obowiązków informacyjnych wobec organów administracji publicznej. Optymal-

nym rozwiązaniem byłoby zbieranie przez administrację państwową informacji na temat incydentów bezpieczeństwa  

w sektorze w ramach jednego punktu informacyjnego w oparciu o jednolite formularze oraz kanały i metody komu-

nikacji. Taki jednolity punkt informacyjny powinien dystrybuować wiedzę o zdarzeniu w ramach struktur administracji 

publicznej oraz wśród innych uczestników rynku dotkniętych incydentem. 

•  Wzmocnienie roli administracji publicznej w koordynacji odpowiedzi na incydent bezpieczeństwa o dużej skali. Ope-

ratorzy powinni wywrzeć presję w celu zapewnienia centralnego punktu koordynacji działań oraz zbierania informa-

cji. Elementem budowy zdolności do cyberobrony powinno być uruchomienie przez administrację „usługi” e-SOS.  

W przypadku zgłoszenia ataku, podobnie jak w przypadku numerów alarmowych, administracja powinna być zobowią-

zana do udzielenia pomocy zaatakowanemu. 

 

W naszej ocenie kluczowym czynnikiem wpływającym na skuteczne wdrożenie wynikających z ćwiczenia rekomendacji 

będzie prowadzenie otwartego dialogu pomiędzy sektorem telekomunikacyjnym stanowiącym fundament działania usług 

informatycznych w niemal wszystkich sektorach gospodarki, a administracją państwową. Dialog ten powinien być ukierun-

kowany na zapewnienie przejrzystych i spójnych metod dystrybucji wiedzy o incydentach bezpieczeństwa oraz koordynacji 

reakcji na nie.
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3 Ćwiczenia ochrony w cyberprzestrzeni
3.1 Idea ćwiczenia ochrony w cyberprzestrzeni 
Ćwiczenia Cyber-EXE™ Polska 2014 są kontynuacją inicjatywy organizacji polskich ćwiczeń z ochrony w cyberprzestrzeni. 

Pierwsze ćwiczenia z cyklu Cyber-EXE™ Polska zorganizowane zostały w 2012 roku. 

Organizacja ćwiczeń, które mają podnosić zdolność organizacji i struktur publicznych do skutecznej ochrony przed atakiem 

z cyberprzestrzeni jest jednym z wyraźnych trendów w dziedzinie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Organizato-

rzy cyklu ćwiczeń Cyber-EXE™ Polska zdecydowali się w sposób aktywny włączyć się w ten nurt. Bezpośrednią zachętą 

i inspiracją do podjęcia się organizacji były rekomendacje Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), 

które zostały przygotowane po przeprowadzeniu ćwiczeń Cyber Europe 20101. Wśród tych rekomendacji znalazły się 

takie, które zachęcały do organizacji podobnych ćwiczeń na poziomie krajowym, jak również do działań na rzecz udziału  

w ćwiczeniach, obok przedstawicieli sektora publicznego, również podmiotów reprezentujących sektor prywatny. Dodat-

kową motywacją były udane dwie poprzednie edycje ćwiczeń, zorganizowane w latach 20122 i 20133.

3.2 Geneza ćwiczeń Cyber-EXE™ Polska 2014 
Po pozytywnych doświadczeniach związanych z ćwiczeniami Cyber-EXE™ Polska 2012 i 2013 w sposób oczywisty po-

wstała chęć kontynuacji tej inicjatywy. W związku z tym, że w poprzednie edycje ćwiczenia zaangażowane były podmioty  

z sektorów energetycznego oraz bankowego, a konieczność zaangażowania podmiotów z sektora telekomunikacyjnego 

była wskazywana jako jeden z wniosków, naturalnym kandydatem do edycji ćwiczeń w roku 2014 stał się właśnie ten sek-

tor. Uzasadnione było to także  żywym zainteresowaniem niektórych przedstawicieli tego sektora udziałem w ćwiczeniach  

z cyklu Cyber-EXE™ Polska.

Wsparcie organizatora ćwiczeń przez podmioty publiczne i prywatne, tj. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i firmę  

doradczą Deloitte, przy jednoczesnym zainteresowaniu operatorów uczestnictwem w tym przedsięwzięciu, sprawiło,  

że pomysł organizacji ćwiczeń mógł być zrealizowany.

3.3 Organizatorzy i partnerzy ćwiczenia
Organizatorem ćwiczeń Cyber-EXE™ Polska 2014 była Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Partnerami organizacyjny-

mi byli Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz firma doradcza Deloitte. 

1. „Cyber Europe 2010 – Evaluation Report”: http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/cyber-europe/ce2010/ce2010report 

2. Więcej o ćwiczeniach Cyber-EXE™ Polska 2012 można znaleźć w raporcie z ćwiczenia: https://www.cybsecurity.org/cyberexepolska/?page_id=121 

3. Więcej o ćwiczeniach Cyber-EXE™ Polska 2013 można znaleźć w raporcie z ćwiczenia: https://www.cybsecurity.org/cyberexepolska/?page_id=123
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3.4 Uczestnicy ćwiczenia
Do ćwiczeń przystąpiło 12 podmiotów. 7 z nich reprezentowało przedsiębiorców sektora telekomunikacyjnego,  

zaś 5 przedstawicieli podmiotów administracji publicznej. Udział tych drugich był jak do tej pory najbardziej znaczący spo-

śród wszystkich dotychczasowych edycji. W ćwiczeniu aktywnie wzięło udział około 200 osób. Choć należy zwrócić uwagę, 

że w praktyce w tego typu działaniach bierze udział więcej osób.

Wśród operatorów ćwiczyły następujące podmioty:

• Cyfrowy Polsat SA

• Exatel SA

• Multimedia Polska SA

• Orange Polska SA

• Polkomtel Sp. z o.o.

• TK Telekom Sp. z o.o.

• T-Mobile Polska SA

 

Wśród podmiotów administracji publicznej w ćwiczeniach wzięły udział następujące podmioty:

• Biuro Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

• Komenda Główna Policji

• Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

• Urząd Komunikacji Elektronicznej

• Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy wzięli udział w ćwiczeniach stanowili dominującą większość wśród podmiotów, które 

tworzą rynek telekomunikacyjny w Polsce. Reprezentanci administracji publicznej są praktycznie wszystkimi najważniejszy-

mi podmiotami, które zgodnie z istniejącymi w Polsce regulacjami odgrywają istotną rolę w systemie cyberbezpieczeństwa.  

Z tej perspektywy w ćwiczeniach zabrakło jedynie rządowego zespołu reagowania na incydenty – CERT.GOV.PL, działają-

cego w strukturach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego4. Z racji tego, że ćwiczenia odbywały się w sferze cywilnej, do 

ćwiczeń nie został  zapraszony wojskowy zespół reagowania na incydenty, działający w strukturach Ministerstwa Obrony 

Narodowej.
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3.5 Zespół projektowy
Zespół projektowy stanowili przedstawiciele wszystkich podmiotów zaangażowanych w organizację ćwiczeń oraz podmio-

tów ćwiczących. Zespół projektowy miał przed sobą zadania związane z przygotowaniami w czterech istotnych obszarach 

projektowych: 

•  Scenariusz – działania związane z przygotowaniem szczegółowego scenariusza ćwiczeń. Te zadania stanowiły najważ-

niejszy i najtrudniejszy element przygotowań;

• Działania medialne – działania związane z koordynacją informowania o ćwiczeniu na zewnątrz zespołu projektowego 

oraz przygotowanie warstwy medialnej ćwiczeń;

• Technika – działania związane z przygotowaniem warstwy technicznej ćwiczeń, w tym systemu raportowania, wizu-

alizacji przebiegu ćwiczeń oraz próbki złośliwego oprogramowania, która została wykorzystana w trakcie ćwiczeń.  

W roku 2014 po raz pierwszy do ćwiczeń wykorzystano system EXITO5 (EXercise event Injection TOolkit) wyprodu-

kowany przez Joint Reaserch Centre – komórkę badawczo-rozwojową Komisji Europejskiej;

• Logistyka – działania związane z przygotowaniem zaplecza logistycznego do przeprowadzenia ćwiczeń.

4. Działania tego podmiotu były symulowane. Symulacja ograniczona została do podstawowych działań związanych z reakcją na pojawiające się zgłoszenia, dlatego na 

podstawie przebiegu ćwiczenia nie jest możliwe ustalenie faktycznej reakcji  zespołu CERT.GOV.PL na zdarzenia przewidziane w scenariuszu ćwiczenia. 

5. https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/exito-exercise-event-injection-toolkit?search
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4 Cele ćwiczeń Cyber-EXE™ Polska 2014
Głównym celem ćwiczeń było zbadanie zdolności i przygotowanie organizacji do identyfikacji zagrożeń w obszarze bezpie-

czeństwa teleinformatycznego, odpowiedzi na nie oraz współpracy w ramach sektora telekomunikacyjnego. Poza celem 

ogólnym konieczne stało się sformułowanie celów szczegółowych. Cele szczegółowe obejmowały:

A. Sprawdzenie zdolności do reakcji organizacji na atak teleinformatyczny:

• sprawdzenie istniejących planów i procedur zarządzania, 

•  identyfikacja potrzeb uzupełnienia planów i procedur zarządzania, ich aktualizacji lub stworzenia nowych,

•  sprawdzenie współpracy i komunikacji wewnątrz organizacji,

•  sprawdzenie poziomu świadomości oraz skuteczności działania pracowników w zakresie reagowania na nietypowe 

zdarzenia, w szczególności zagrożenia z cyberprzestrzeni.

B.  Zidentyfikowanie zależności i współzależności pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz regulatorem 

rynku telekomunikacyjnego i innymi podmiotami administracji publicznej, które uczestniczą w rozwiązywaniu 

sytuacji kryzysowej związanej z atakami sieciowymi.

C.  Sprawdzenie komunikacji między operatorami oraz podmiotami administracji publicznej:

•  sprawdzenie czy występuje wymiana informacji o zagrożeniach,

• sprawdzenie jakości i przydatności wymienianych informacji,

• sprawdzenie przydatności wymienianej informacji w kontekście zadań związanych z rozwiązaniem sytuacji kryzysowej.

D.  Sprawdzenie komunikacji pomiędzy operatorami a dostawcami sprzętu i oprogramowania.

Fot. 1: Zespoł koordynujący ćwiczenia CEP14. Od lewej Cezary Piekarski (Deloitte), Mirosław Maj (FBC), Maciej Pyznar (RCB), Michał Grzybowski (RCB).
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5 Proces organizacji ćwiczeń
5.1 Faza identyfikacji
W tej fazie zostały ustalone podstawowe cele ćwiczeń oraz lista jego uczestników. W sformułowaniu celów ćwiczeń 

bardzo pomocne okazały się regulacje, którym podlegają uczestnicy, np.: „Prawo Telekomunikacyjne”6 oraz inne prze-

pisy, które kształtują zasady cyberbezpieczeństwa w Polsce, np.: „Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej 

Polskiej”7. W naturalny sposób pomogły one wyznaczyć ramy i zakres tematyczny Cyber-EXE™ Polska 2014. Faza ta obej-

mowała również określenie przybliżonego obszaru tematycznego ćwiczeń.  

5.2 Faza planowania
W trakcie fazy planowania doprecyzowano obszar tematyczny ćwiczeń, który następnie został opisany szczegółowo  

w postaci scenariusza. W tej fazie został wybrany przez uczestników ostateczny model przeprowadzenia ćwiczeń i lista 

uczestniczących wewnętrznie komórek organizacyjnych i stanowisk. Bardzo ważnym elementem fazy planowania było 

ustalenie organizacyjnych i technicznych zasad przeprowadzenia ćwiczeń, w tym przydzielenia ról związanych z zarządza-

niem ćwiczeniem oraz opracowanie instrukcji ćwiczeń, a także ustalenie sposobu komunikacji pomiędzy moderatorem, 

zespołem koordynującym ćwiczenia a moderatorami organizacyjnymi, jak również pomiędzy tymi ostatnimi a komórkami 

i pojedynczymi osobami wewnątrz ćwiczących organizacji. 

5.3 Faza przeprowadzenia
W trakcie tej fazy przeprowadzono zasadnicze ćwiczenia. Były one poprzedzone próbą generalną ćwiczeń (tzw. dry run), 

podczas której zespół planistyczny „przeszedł” przez scenariusz, dokonując ostatnich korekt. Na tydzień przed rozpoczę-

ciem ćwiczeń przekazano jego uczestnikom instrukcję.

Wspomniana próba generalna miała bardzo istotny wpływ na końcowy kształt ćwiczeń i sprawność ich przeprowadzenia.

Próba „dry run” odbyła się w dniu 27 października 2014. W jej trakcie wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie 

ćwiczeń zasymulowały jego przebieg, odgrywając według swojej najlepszej wiedzy potencjalne zachowania poszczególnych 

osób i komórek organizacyjnych, których uczestnictwo było przewidziane w ćwiczeniu. Dodatkowo wnioski z próby ge-

neralnej miały istotny wpływ na ostateczne decyzje dotyczące scenariusza ćwiczeń i pozwoliły na przygotowanie korekt.

Celem próby było również sprawdzenie wszystkich aspektów organizacyjnych planowanego wydarzenia. Ćwiczono ko-

munikację pomiędzy moderatorami organizacyjnymi i moderatorem głównym, sposób wypracowywania decyzji dotyczą-

cych przebiegu ćwiczeń, udziału zespołu technicznego ze szczególnym obowiązkiem dokumentacji przebiegu ćwiczeń, 

wykorzystania narzędzia EXITO jako głównej platformy uruchamiania zdarzeń przygotowanych w scenariuszu oraz wizu-

alizacji ćwiczeń.

6. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041711800 

7. http://www.cert.gov.pl/cer/publikacje/polityka-ochrony-cyber/639,Polityka-Ochrony-Cyberprzestrzeni-Rzeczypospolitej-Polskiej.html
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5.4 Faza oceny
W trakcie tej fazy dokonano podsumowania ćwiczeń i przygotowano końcowy raport. Istotnym elementem tej pracy było 

przygotowanie i przekazanie uczestnikom ćwiczeń ankiety ewaluacyjnej. Stały się one podstawą do opracowania wniosków 

i wynikających z nich rekomendacji. Oprócz ankiety zorganizowano dwa spotkania podsumowujące, w trakcie których 

przedyskutowane zostały wszystkie zgłaszane przez uczestników oraz proponowane przez organizatora i partnerów or-

ganizacyjnych wnioski. Materiał dotyczący sporządzenia raportu końcowego został przygotowany przede wszystkim przez 

organizatora i partnerów organizacyjnych. Niektórzy z uczestników ćwiczeń zgłosili swoje wnioski. Wszyscy uczestnicy, 

mieli prawo zgłaszać swoje uwagi jak i zatwierdzać całość dokumentacji końcowej.

Fot. 2: Centrum Koordynacji Ćwiczeń CEP1. Zespół techniczny oraz koordynatorzy organizacyjni.
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6 Scenariusz ćwiczeń
Scenariusz ćwiczeń został oparty na aktualnych i przewidywanych trendach dotyczących złożonych ataków teleinforma-

tycznych. Uwzględniał on również ataki o podobnej skali złożoności, które były prowadzone na podmioty w innych krajach 

(np. w Korei Południowej, Estonii czy Gruzji). W jego stworzeniu brali udział przedstawiciele organizacji uczestniczących  

w ćwiczeniu oraz eksperci merytoryczni specjalizujący się w bezpieczeństwie firm z sektora telekomunikacyjnego. 

Podobnie do ćwiczeń realizowanych w latach ubiegłych, trzecia edycja ćwiczeń Cyber-EXE™ Polska składała się z dwóch 

realizowanych równolegle strumieni ataku: zagrożenia dla klientów uczestnika ćwiczeń oraz dla samego uczestnika – czyli 

operatora. 

Warto podkreślić, że z racji zróżnicowania produktów oferowanych przez poszczególnych uczestników ćwiczeń (np. nie 

wszyscy świadczą usługi telefonii komórkowej) scenariusz był modyfikowany tak, aby dostosować go do potrzeb konkret-

nego uczestnika ćwiczeń. Niezależnie od wprowadzonych modyfikacji o charakterze technicznym scenariusz uwzględniał 

wszystkie istotne punkty kontrolne i zdarzenia opisane poniżej.

6.1 Faza I – „Groźby”
W pierwszej fazie ćwiczeń w Internecie pojawił się manifest hacktywistów opisany jako „Operacja Wielka Bolandia” (#OpWiel-

kaBolandia). Zawierał on groźby ataku na polskie firmy z sektora telekomunikacyjnego oraz wskazywał na bezpośrednią moty-

wację polityczną podejmowanych działań. Jednocześnie uczestnicy ćwiczeń otrzymywali informacje o pierwszych niepokojących 

alarmach pochodzących z urządzeń monitorujących stan obsługiwanej przez nich sieci.
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6.2 Faza II – „Poszkodowani klienci”
Kolejna faza ćwiczeń rozpoczęła się od informacji o wzrastającym obciążeniu wybranych elementów infrastruktury siecio-

wej. Analiza ruchu sieciowego wskazywała na rosnącą ilość połączeń klientów uczestnika z jednym z popularnych portali 

służących do udostępniania treści wideo. Jednocześnie gwałtownie rosła liczba skarg klientów uczestników na problemy 

techniczne z dostępem do Internetu, wyczerpywanie się wykupionych pakietów danych oraz trudnościach z wykorzysta-

niem urządzeń (m.in. wyjątkowo szybkiego wyczerpywania się baterii). Liczba skarg i negatywnych opinii rosła skokowo 

obejmując różne grupy klientów w tym klientów kluczowych. Uczestnicy ćwiczeń otrzymali również próbkę złośliwego 

oprogramowania, które potencjalnie mogło mieć związek ze zgłaszanymi problemami.

Powyższy wykres pokazuje skuteczność analiz złośliwego oprogramowania w trakcie ćwiczeń CEP14. Jak widać z wykre-

su czterech operatorów podjęło zadanie analizy złośliwego oprogramowania. Wśród nich dwóch wykonało to ze 100% 

skutecznością, a dwóch następnych z 70%. Uzyskane punkty odpowiadały skuteczności analizy. Warto zwrócić uwagę,  

że przeprowadzenie analizy złośliwego oprogramowania przez niektórych z operatorów w niewielkim stopniu wpływało 

na możliwość rozwiązania problemu, dlatego ich determinacja związana z tym działaniem była niewielka.

6.3 Faza III – „Eskalacja”
W wyniku przeciążenia sieci awarii ulegają kluczowe urządzenia poszczególnych uczestników, co wymusza uruchomienie 

procedur awaryjnych oraz uzyskanie dostępu administracyjnego do kluczowych systemów informatycznych. Administrato-

rzy próbujący uzyskać dostęp do kluczowych elementów infrastruktury sieciowej otrzymują informacje o błędzie uwierzy-

telnienia. Standardowe procedury działania w takich sytuacjach, takie jak wykorzystanie fizycznego dostępu do urządzenia 

lub odtworzenie jego konfiguracji z kopii zapasowej, nie przynoszą spodziewanych rezultatów. Potencjalną przyczyną tego 

zjawiska jest wykorzystany przez atakującego nieznany błąd w oprogramowaniu wspierającym kluczowe elementy infra-

struktury sieciowej użytkownika. 

Rysunek 1. 
Skuteczność analizy złośliwego oprogramowania w trakcie CEP14
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Jednocześnie media masowo donoszą o problemach z dostępem do usług świadczonych przez uczestników ćwiczeń. Ana-

liza danych umieszczanych w jednym z popularnych portali umożliwiających udostępnianie filmów wskazuje, że telefony 

użytkowników udostępniają w portalu losowe zapisy dźwięku oraz obrazu rejestrowane przez telefony. 

Niedostępność usług oraz przeciążenie infolinii wielokrotnie przekraczało limity określone jako graniczne w poszczegól-

nych organizacjach uczestniczących.

6.4 Faza IV – „Wygaszenie”
Uczestnicy ćwiczeń, którzy prawidłowo wykonali analizę złośliwego oprogramowania otrzymali informację na temat 

możliwości jego dezaktywacji na urządzeniach wykorzystywanych przez klientów uczestnika. Jednocześnie możliwe było 

uzyskanie wsparcia od producenta kluczowych urządzeń w infrastrukturze sieciowej uczestnika ćwiczeń, które pozwo-

liło na wyeliminowanie nieznanego błędu w aplikacji wspierającej kluczowe elementy infrastruktury. Zależnie od zacho-

wania uczestnika ćwiczeń ataki mogły ustać i mogła zostać odzyskana zdolność do zarządzania własną infrastrukturą. 

 

Powyższy rysunek przedstawia czas (w minutach) jaki spędzili poszczególni operatorzy w odpowiednich fazach opisujących 

stan kontaktu z producentem sprzętu i oprogramowania (vendorem). Kolorem szarym przedstawiona jest faza braku 

kontaktu z vendorem. Kolorem niebieskim przedstawiona jest faza kontaktu z vendorem, ale kontaktu nieskutecznego,  

w trakcie którego operator jasno nie przedstawił swojego problemu i tym samym nie otrzymał oczekiwanego wsparcia. 

Kolor zielony oznacza fazę, w której operator, po prawidłowym przedstawieniu problemu, przekazał sposób jego rozwią-

zania. Po 3h i 20 minutach (tj. po 200 minutach), jeśli operator sam nie doprowadził do pozyskania rozwiązania, vendor 

przekazywał taką informację operatorowi. Jak wynika z wykresu trzej operatorzy skutecznie sami pozyskali taką informację.

Rysunek 2. 
Czas (w minutach) w trakcie ćwiczeń spędzony w poszczególnych stanach opisujących kontakt 
z producentem sprzętu i oprogramowania (vendorem)
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6.5 Dodatkowe informacje
Poza powyższymi elementami scenariusza równolegle miało miejsce wiele zdarzeń wpływających na działania uczestników, 

w szczególności, skargi użytkowników do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz zgłoszenia na Policję  

o naruszeniu prawa. Ponadto, równolegle realizowane były działania w strumieniu komunikacji medialnej (patrz: 6.6 Prze-

bieg ćwiczeń w warstwie komunikacji medialnej), które wpływały na interpretację przez uczestników poszczególnych zda-

rzeń w scenariuszu i/lub na nadawanie im poszczególnych priorytetów działania.

Rysunek 3. 
Mapa relacji jakie zaszły pomiędzy uczestnikami ćwiczeń
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W trakcie ćwiczeń doszło nawiązania do wielu relacji pomiędzy jego uczestnikami. Kontaktowali się ze sobą zarówno  

operatorzy jak i instytucje administracji publicznej. Niemniej jednak podstawowe kontakty odbyły się na linii operatorzy 

– podmioty administracji publicznej. Analizując relacje przedstawione na powyższym schemacie należy wziąć pod uwagę 

następujące uwagi:

• Podmioty „VENDOR” oraz ABW (CERT.GOV.PL) były podmiotami podgrywanymi w czasie ćwiczeń.

• Oznaczenie zwrotu strzałek świadczy o kierunku wymiany informacji. Jeśli oznaczenie jest obustronne to wymiana 

następowała w obydwu kierunkach.

• Strzałki oznaczone kolorem czarnym oznaczają nawiązanie „sztucznej” relacji, tzn. relacji nawiązanej przez podmiot 

podgrywany.

6.6 Przebieg ćwiczeń w warstwie komunikacji medialnej
Ćwiczenia Cyber-EXE™ Polska 2014 miały również za zadanie sprawdzić reakcje zespołów prasowych (zespołów PR) firm 

ćwiczących w zakresie działań komunikacyjnych rzeczników z klientami i mediami.

Przeprowadzenie ćwiczeń w warstwie medialnej jest niezwykle istotne, zazwyczaj bowiem w dużym stopniu odbiór sytu-

acji kryzysowej poprzez klientów kształtowany jest właśnie w warstwie medialnej, która w największym stopniu wpływa 

na ich reakcje.

Warstwa komunikacji medialnej ćwiczenia Cyber-EXE™ Polska 2014 przeprowadzona została za pomocą internetowej 

strony komunikacji medialnej (CISKOM), do której dostęp w postaci loginu i hasła miały służby prasowe/PR firm ćwiczących.

Strona składała się z dwóch części. Na pierwszej ukazywały się komunikaty, które były symulacją komunikatów medial-

nych (TV, radio, prasa, agencje informacyjne, portale internetowe i portale społecznościowe, itp.). Takie komunikaty były 

tworzone przez grupę symulującą pracę mediów - grupa ta - osoby, które w trakcie ćwiczeń odgrywały rolę dziennikarzy 

- ściśle współpracowała z moderatorem głównym.

Druga część strony CISKOM zarządzana była przez zespoły prasowe (zespoły PR) firm ćwiczących. Mogły one prezentować 

tam swoje komunikaty oraz wszelką inną aktywność medialną, na którą się decydowały w związku z sytuacją kryzysową. 

Strona była skonstruowana w sposób umożliwiający firmom rozróżnienie komunikatów, tzn. pozwalała na zaznaczenie czy 

dany komunikat jest symulacją oświadczenia, komunikatu prasowego czy też np. odpowiedzią na skargi klientów na portalu 

społecznościowym firmy.

Dodatkowo grupa symulująca pracę mediów telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail mogła zadawać pytania rzecznikom 

poszczególnych firm i prosić ich o uzupełnienie komunikatów czy udzielenie dodatkowego komentarza.
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7 Przebieg ćwiczeń
7.1 Informacje podstawowe
Ćwiczenia CYBER-EXE™ Polska 2014 zostały przeprowadzone w dniu 29 października 2014 r. w godzinach 10:00 – 

17:00. Cyber-EXE™ Polska 2014 było rozproszonym ćwiczeniem sztabowym z elementami ćwiczenia warstwy technicz-

nej. Uczestnicy ćwiczeń podzieleni byli na dwie grupy. Pierwsza grupa znajdowała się w Centrum Kontroli Ćwiczeń (CKC). 

Druga pozostawała we własnych lokalizacjach. 

7.2 Modele przeprowadzenia ćwiczeń
W fazie planowania ćwiczeń Cyber-EXE™ Polska 2014 uczestnicy zdecydowali się na przeprowadzenie go wg  trzech modeli:

1.  Zespołowe ćwiczenia sztabowe – w ramach, którego uczestnicy byli zorganizowani w zespół uprzednio powiadomiony 

o terminie, ogólnym zakresie oraz planowanym czasie trwania ćwiczeń. Zespół przebywał w jednym pomieszczeniu, 

a komunikacja między członkami zespołu miała charakter otwarty. 

2.  Model częściowej symulacji – w którym uczestnicy otrzymali informację o zbliżającym się ćwiczeniu, swoim udziale  

w nim, ale nie otrzymali dodatkowych informacji o samym scenariuszu, przedmiocie ćwiczeń czy oczekiwanej roli.  

Ćwiczący przebywali przy swoich stanowiskach pracy realizując również inne, codziennie obowiązki służbowe. 

3.  Model pełnej symulacji – w którym uczestnicy otrzymali informacje o ćwiczeniach już w trakcie samego wydarzenia 

(np. w formie informacji dołączonych do zdarzeń – „UWAGA TO TYLKO ĆWICZENIA”). Grupa uczestników nie była 

zdefiniowana i mogła się dynamicznie rozszerzać zależnie od przebiegu ćwiczeń w danej organizacji. 

 

Wybór konkretnego modelu był zależny od wewnętrznych oczekiwań uczestników w stosunku do ćwiczeń. Wpływał 

również na zasady postępowania oraz przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń w organizacji.

W grupie pierwszej znalazły się osoby, które 

odgrywały następujące role:

•  moderator główny,

• wspierający moderatora głównego (2 osoby),

•  koordynator oceny,

• moderatorzy organizacyjni,

•  zespół techniczny,

• zespół medialny.

Druga grupa obejmowała:

•  ćwiczących,

•  służby prasowe,

•  inne podmioty.
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7.3 Struktura organizacyjna ćwiczeń 

Rysunek 3. 
Struktura organizacyjna ćwiczeń Cyber-EXE™ Polska 2014
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7.3.1 Moderator główny
Moderatorem głównym CEP14 był przedstawiciel FBC. Osobie moderatora przypisane zostały następujące zadania:

• koordynacja całości przebiegu CEP14,

• podejmowanie decyzji o uruchamianiu kolejnych zdarzeń scenariusza,

• współpraca z  moderatorami organizacyjnymi poszczególnych uczestników w celu przekazywania informacji o przebie-

gu zdarzeń oraz reakcjach na nie, w oparciu o ustalony zakres informacji,

• rozstrzyganie wątpliwości dotyczących przebiegu CEP14,

•  podgrywanie działań podmiotów nieuczestniczących w ćwiczeniu oraz zewnętrznych systemów teleinformatycznych.

 

Moderatorowi głównemu w jego zadaniach pomagało dwóch moderatorów wspierających, którzy byli przedstawicielami 

RCB i firmy Deloitte.
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7.3.2 Ewaluator
Ewaluatorem CEP14 był przedstawiciel RCB. Osobie ewaluatora przypisane zostały następujące zadania:

• stała obserwacja przebiegu ćwiczeń,

• rejestracja przebiegu zdarzeń służących przyszłej ocenie ćwiczeń,

• współpraca z moderatorami organizacyjnymi w celu zebrania obserwacji związanych z oceną przebiegu CEP14.

7.3.3 Moderatorzy organizacyjni
Moderatorzy organizacyjni byli wyznaczeni przez poszczególnych uczestników biorących udział w ćwiczeniu CEP14. Oso-

bie moderatora organizacyjnego przypisane zostały następujące zadania:

• koordynacja ćwiczeń CEP14 w danej organizacji, a w szczególności:

•  organizacji i przeszkolenia zespołu uczestniczącego w ćwiczeniu ze strony organizacji, w tym przygotowania  

wewnętrznych instrukcji dla uczestników ćwiczeń w przypadku jeśli przygotowanie takowych uznano za celowe,

• koordynacji ćwiczeń z kierownictwem,

• przekazywania wprowadzeń ze scenariusza ćwiczeń uruchamianych przez moderatora głównego,

• symulowania działania wewnętrznych systemów teleinformatycznych danej organizacji,

• monitorowania przebiegu ćwiczeń w danej organizacji oraz reakcja na ewentualne zakłócenia jego przebiegu,

• przekazywania informacji o przebiegu ćwiczeń w danej organizacji w oparciu o ustalony zakres informacji,

• współpraca z moderatorem głównym oraz ewaluatorem ćwiczeń CEP14,

•  opcjonalnie – współpraca z ewaluatorem organizacyjnym, w sytuacji jego wyznaczenia.

7.3.4 Zespół techniczny
Zespół techniczny składał się z przedstawicieli FBC, RCB i Deloitte. Zadaniem zespołu technicznego było przygotowanie 

techniczne i logistyczne ćwiczeń. W szczególności zespół techniczny  był odpowiedzialny za:

•  organizację logistyczną ćwiczeń (przygotowanie sali i urządzeń koniecznych do przeprowadzenia ćwiczeń),

• przygotowanie i obsługę systemu wizualizacji CEP14,

• przygotowanie i obsługę systemu zarządzania zdarzeniami EXITO,

• stałą współpracę z moderatorem głównym i ewaluatorem CEP14, w celu prezentowania w systemie wizualizacji CEP14 

bieżącego przebiegu CEP14 dla poszczególnych organizacji,

• wsparcie dla zespołu medialnego przy technicznym utrzymaniu systemu CISKOM.
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7.3.5 Zespół medialny
Zespół medialny składał się z przedstawicieli Deloitte, FBC, RCB i T-Mobile Polska. Był on odpowiedzialny za:

•  przygotowanie artykułów symulujących materiały medialne na podstawie informacji przekazywanych przez modera-

tora ćwiczenia,  komunikatów wydawanych przez organizacje ćwiczące, a także na podstawie rozmów telefonicznych 

oraz informacji mailowych od ćwiczących rzeczników prasowych,

• współpracę z moderatorem głównym w celu publikowania komunikatów medialnych w systemie CISKOM, zgodnie  

z przebiegiem zdarzeń,

• reagowanie na komunikaty publikowane przez służby PR organizacji biorących udział w ćwiczeniu.

7.3.6 Ćwiczący
W zależności od przyjętego modelu przeprowadzenia ćwiczeń, ćwiczącymi byli przedstawiciele wyznaczonych komórek 

organizacyjnych, wchodzący w skład zespołu ćwiczeniowego lub pracownicy poszczególnych organizacji, którzy byli zaanga-

żowani w realizację działań przewidzianych w scenariuszu CEP14.

7.3.7 Zespoły prasowe
Zespoły prasowe (zespoły PR) stanowiły szczególny typ uczestników ćwiczeń CEP148. W realizacji swoich zadań korzystały 

z dostępu do systemu CISKOM, przez co informacje o zdarzeniach przewidzianych w scenariuszu i ich konsekwencjach, 

docierały do nich za pomocą symulowanych materiałów medialnych, niezależnie od informacji, które przekazywać im mogli 

uczestnicy ćwiczeń oraz moderatorzy organizacyjni w ich organizacjach. Jednocześnie służby PR operatorów mogły publi-

kować w systemie CISKOM komunikaty, odpowiedzi, zaproszenia na konferencje prasowe,  a także przekazywać informacje 

o swoich decyzjach do innych uczestników ćwiczeń oraz własnych moderatorów organizacyjnych. 

7.3.8 Inne podmioty
Innymi podmiotami były organizacje niebiorące aktywnego  udziału w ćwiczeniach, a które zdaniem danej organizacji, 

mogły wziąć udział w rozwiązaniu problemu zarysowanego w scenariuszu ćwiczeń. Komunikacja z tymi organizacjami była 

realizowana z udziałem moderatora głównego ćwiczeń, którego zadaniem było podgrywanie działań innych podmiotów. 

Podmiotami podgrywanymi byli dostawca urządzeń teleinformatycznych oraz rządowy zespół CERT.GOV.PL. 

8. Uczestnicy wywodzący się z sektora administracji państwowej nie wystawiały w ćwiczeniach swoich zespołów prasowych.
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7.4 Zarządzanie zdarzeniami i komunikacja w trakcie ćwiczeń
Ćwiczenia przebiegały zgodnie z wcześniej przygotowanym fikcyjnym scenariuszem. Zaplanowane w scenariuszu zdarzenia 

wraz z rozwojem ćwiczenia były systematycznie uruchamiane przez moderatora głównego z wykorzystaniem narzędzia 

EXITO. 

Zdarzenia przewidziane w scenariuszu podzielone były na dwie grupy:

• inicjujące – zdarzenia mające wywołać określoną reakcję ćwiczących,

• warunkowe – zdarzenia proceduralne uruchamiane w sytuacji, kiedy ćwiczący nie podejmowali sami akcji, które były 

przewidziane lub których uruchomienie zależało od reakcji uczestnika.

 

W trakcie ćwiczenia przewidziano, że uczestnicy będą wykorzystywać standardowe, na co dzień stosowane w ich organi-

zacjach środki komunikacji.

Fot. 3: Zespół medialny ćwiczeń CEP. Katarzyna Madej (RCB) i Ewa Suszek (Deloitte).
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7.4.1 Komunikacja pomiędzy moderatorem głównym a moderatorami 
organizacyjnymi
Komunikacja pomiędzy moderatorem głównym a moderatorami organizacyjnymi prowadzona była dla każdej z organizacji 

oddzielnie. Przybierała ona następujące formy:

 

Forma komunikacji Kierunek komunikacji Opis

Wprowadzenie  

(z ang. inject)

Moderator główny

Moderator organizacyjny

Podstawowa informacja dotycząca zdarzeń  przewidzianych 

w scenariuszu. Stanowiła podstawę do dalszego postępowa-

nia moderatora organizacyjnego wobec innych uczestników 

ćwiczenia z organizacji, którą reprezentował. Dalszy sposób 

procedowania zdarzenia realizowany był metodami przyjętymi 

przez każdą z ćwiczących organizacji.

Konsultacja Moderator główny 

  

Moderator organizacyjny

Komunikacja mająca na celu rozwiewanie wątpliwości dotyczą-

cej przebiegu ćwiczenia i odpowiedzi na szczegółowe pytania 

dotyczące przebiegu ćwiczenia.

Komunikat Moderator organizacyjny  

 

Moderator główny

Przekazywany w sytuacji, kiedy moderator organizacyjny uzna, 

że dana informacja dotycząca przebiegu ćwiczenia  

w danej organizacji może mieć istotny wpływ na dalszy 

przebieg ćwiczenia, a jej przekazanie w postaci raportu może 

negatywnie wpłynąć na przebieg ćwiczenia, głównie ze wzglę-

du na opóźnienie przekazania tej informacji.

Raport Moderator organizacyjny 

  

Moderator główny

Podstawowy sposób komunikacji pomiędzy moderatorem 

głównym i moderatorem organizacyjnym. Wzór raportu 

stanowił formularz dostępny w systemie EXITO. 
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7.4.2 Komunikacja pomiędzy ćwiczącymi organizacjami
W trakcie ćwiczenia dopuszczona była komunikacja bezpośrednia pomiędzy ćwiczącymi. Odbywała się ona poprzez mo-

deratorów organizacyjnych. W sytuacji kiedy uczestnik ćwiczenia z organizacji A chciał skontaktować się z uczestnikiem 

ćwiczenia z organizacji B to informację tę przekazywał do swojego moderatora organizacyjnego (moderator organizacyjny 

organizacji A). W informacji wskazywał dane dotyczące konkretnego adresata (organizacja, stanowisko lub podmiot we-

wnątrz struktury organizacyjnej) oraz treść komunikatu. Moderator organizacyjny organizacji A przekazywał tę informację 

do moderatora organizacyjnego organizacji B, a ten z kolei do uczestnika ćwiczenia w swojej organizacji (moderator 

główny był informowany o wystąpieniu takiej komunikacji poprzez obserwacje faktu korespondencji pomiędzy moderato-

rami organizacyjnymi). Przyjęcie takiej zasady komunikacji, choć odbiegające od zwyczajowo przyjętej, było niezbędne ze 

względu na konieczność jej dokumentacji na potrzeby ćwiczenia. W sytuacji, kiedy wskazana do komunikacji organizacja 

nie był uczestnikiem ćwiczenia CEP14, moderator organizacyjny organizacji A postępował zgodnie z zasadami komunikacji 

przewidzianymi dla komunikacji z podmiotami nieuczestniczącymi w ćwiczeniu.

Rysunek 4. 
Zasady komunikacji pomiędzy organizacjami.

Moderator
główny

Moderator 
organizacyjny

Organizacja A Organizacja B

Moderator 
organizacyjny
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7.4.3 Komunikacja z innymi podmiotami
W trakcie ćwiczeń dopuszczona była komunikacja pomiędzy organizacjami a innymi podmiotami zewnętrznymi, które nie 

były uczestnikami ćwiczeń CEP14. Podmioty te były podgrywane przez moderatora głównego. Komunikacja odbywała się 

za pośrednictwem moderatorów organizacyjnych. W sytuacji kiedy uczestnik ćwiczeń z organizacji A chciał skomunikować 

się z podmiotem X, to informację tę przekazywał do swojego moderatora organizacyjnego (moderator organizacyjny 

organizacji A). W informacji zawierał dane dotyczące konkretnego adresata (nazwa podmiotu X, stanowisko lub podmiot 

wewnątrz struktury organizacyjnej) oraz treść komunikatu. Moderator organizacyjny organizacji A przekazywał tę infor-

mację do moderatora głównego. Moderator główny przekazywał informację zwrotną, która następnie trafiała do nadawcy 

informacji pierwotnej.

Rysunek 5. 
Zasady komunikacji pomiędzy uczestnikiem ćwiczeń
a podmiotem niebiorącym udziału w ćwiczeniach.

Moderator
główny

Moderator 
organizacyjny

Organizacja A Inny 
podmiot
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7.4.4 Wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych systemów  
teleinformatycznych
W związku z tym, że CEP14 nie odbywało się w warstwie technicznej9 interakcja z wewnętrznymi i zewnętrznymi  

systemami teleinformatycznymi była symulowana przez moderatora – odpowiednio organizacyjnego lub głównego.  

Interakcja z systemem była inicjowana przez jego użytkownika wysłaniem emaila na adres moderatora organizacyjne-

go. W treści wiadomości użytkownik wpisywał nazwę systemu oraz zakres czynności, które chciałby wykonać. Jeśli ope-

ratorem systemu była organizacja ćwicząca odpowiedź systemu była symulowana przez  moderatora organizacyjnego  

w wiadomości zwrotnej. Należało ją traktować jako komunikat z systemu, który w normalnych warunkach mógł-

by pojawić się na ekranie monitora. W przypadku, gdy operatorem systemu teleinformatycznego była organizacja  

zewnętrzna komunikacja z tym systemem odbywała się zgodnie z zasadami komunikacji przewidzianymi dla komunikacji  

z podmiotami nieuczestniczącymi w ćwiczeniu (patrz rozdział 7.4.3 Komunikacja z innymi podmiotami).

7.5 Dokumentacja i monitoring przebiegu ćwiczeń
Podstawową formę dokumentacji i monitoringu przebiegu ćwiczeń stanowiły raporty sytuacyjne oraz monitoring kontak-

tów pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Począwszy od godziny 11:00 wszyscy moderatorzy organizacyjni co godzinę 

przekazywali swoje raporty sytuacyjne do moderatora głównego. Zawierały one między innymi następujące informacje:

•  wewnętrzne komórki organizacyjne uczestniczące w reagowaniu na dane zdarzenie i dystrybucja informacji o zdarzeniu,

• informacje ogólne o podjętych działaniach,

• przewidywany rozwój wydarzeń,

• wykorzystanie zewnętrznych klas rozwiązań systemów teleinformatycznych,

• opis komunikacji na zewnątrz organizacji.

 

W przypadku wyboru modelu symulacji, moderatorzy organizacyjni mieli zapewnioną kontrolę nad przebiegiem ćwiczeń 

poprzez możliwość obserwacji całości korespondencji wymienianej pomiędzy uczestnikami. Zostało to osiągnięte poprzez 

automatyczne przesyłanie kopii każdej wiadomości poczty elektronicznej. Ponadto, w związku z możliwością użycia w ko-

munikacji wewnętrznej komunikacji telefonicznej, szczególne znaczenie miało informowanie moderatora organizacyjnego 

o jej wykorzystaniu. Rozmowa telefoniczna pomiędzy uczestnikami ćwiczeń wewnątrz organizacji była udokumentowana 

poprzez wiadomość e-mail do moderatora organizacyjnego. W wiadomości uczestnik podawał następujące informacje:

•  Do kogo został wykonany telefon.

•  W jakiej sprawie (np. przekazanie polecenia, informacja, pytanie, prośba o wsparcie).

 

Dodatkowo, dla zobrazowania przebiegu ćwiczeń w trakcie jego trwania przygotowano wizualizację, na której były prezen-

towane, w uproszczonej formie, raporty sytuacyjne, przekazywane moderatorowi głównemu ćwiczeń.

9. Jedynym elementem technicznym była analiza złośliwego oprogramowania wykonywana przez zespoły bezpieczeństwa (w tym zespoły typu CERT) operatorów.
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Komunikacja pomiędzy poszczególnymi podmiotami, a  w szczególności komunikacja pomiędzy operatorami a podmiotami 

administracji publicznej, mogła być obserwowana dzięki monitoringowi korespondencji pomiędzy moderatorami repre-

zentującymi te organizacje. Specjalny skrypt odnotowywał wszystkie fakty połączeń pomiędzy tymi podmiotami, co skutko-

wało pojawieniem się tej relacji na mapie je przedstawiającej.

8 Wnioski
Wnioski przedstawione w raporcie powstały na podstawie zebranych materiałów w czasie ćwiczeń, dwóch kilkugodzin-

nych sesji z udziałem uczestników ćwiczeń, na których podsumowane zostaly ćwiczenia oraz anonimowego badania ankie-

towego dla uczestników ćwiczeń. Wszystkie wnioski uzyskały akceptację uczestników.

8.1 Wnioski ogólne
1. Zdaniem uczestników ćwiczeń, zarówno w zakresie liczby ćwiczących podmiotów jak i w zakresie typów podmio-

tów reprezentowanych na rynku, w ćwiczeniu w wystarczający sposób reprezentowany był sektor telekomunikacyjny. 

Wskazano jedynie kilka podmiotów, które zdaniem uczestników również powinny wziąć udział tak, aby reprezentacja 

była pełna10.

2.  Bardzo pozytywną informacją jest fakt, że udział podmiotów uzyskał mocne poparcie kierownictwa w sprawie decyzji 

o udziale w ćwiczeniach (wartość 5,611).

3. Najważniejszy element ćwiczeń, czyli jego scenariusz uzyskał bardzo wysoka ocenę. Był realistyczny i wzbogacony  

w warstwie medialnej, dzięki czemu stworzył środowisko zbliżone do realnych warunków zaistnienia incydentów naru-

szenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Pozwoliło to także osiągnąć zakładane cele ćwiczeń. Wszystkie cechy, które 

zgodnie z przyjętą metodyką są istotne dla jego poprawności i przydatności zostały ocenione na co najmniej 5 punktów 

(w 6-cio stopniowej skali):

• odniesienie do celów ćwiczeń – 5,1

• realizm – 5,1

• szczegółowość – 5,1

• łatwość zastosowania – 5,0

10. Wskazano na brak następujących podmiotów: Netia SA, P4 Sp. z o.o., Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (zespół CERT.GOV.PL), Naukowa i Akademicka Sieć 

Komputerowa (zespół CERT Polska). 

11. Wszystkie wartości przedstawiają ocenę w skali 1-6 jako średnią arytmetyczną ocen uczestników.
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4. Uczestnicy ćwiczeń zgodnie stwierdzili, że jego cele zostały przez ich organizacje w pełni osiągnięte. Zdaniem ćwi-

czących ćwiczenia były bardzo przydatne i pomogły im w osiągnięciu wszystkich zakładanych celów wewnętrznych. 

Najczęściej wskazywano na następujące korzyści wynikające z jego organizacji:

• przetestowanie i ocena efektywności istniejących procedur i identyfikacja niepokrytych nimi obszarów,

• sprawdzenie istniejących kanałów i procedur komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, które w sytuacji wystąpienia 

naruszenia bezpieczeństwa odgrywają istotną role,

• sprawdzenie wiedzy pracowników,

• sprawdzenie zaangażowania pracowników, weryfikacja zdolności do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji,

• sprawdzenie zachowań w sytuacjach kryzysowych,

• sprawdzenie współdziałania pomiędzy operatorami a administracją publiczną,

• weryfikacja relacji z podmiotami trzecimi,

• zdobycie doświadczenia w przejmowaniu kontroli nad sytuacją kryzysową,

• test współdziałania ze służbami prasowymi operatorów.

5. W zakresie osiągania celów, jedyna uwaga dotyczyła wykorzystania realnych danych teleadresowych, co nie było 

standardem stosowanym przez wszystkich ćwiczących. Z opinii niektórych uczestników wynika, że lepsze efekty 

przyniosłoby wykorzystanie przez wszystkie ćwiczące podmioty rzeczywistych, uzgodnionych z innymi pomiotami  

(np. w ramach planów działań w sytuacjach szczególnego zagrożenia) i wykorzystywanych w bieżącej działalności da-

nych teleadresowych – umożliwiłoby to w pełni  realne sprawdzenie:

• kanałów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

• funkcjonowania zespołów reagowania.

Fot. 5: Centrum Koordynacji Ćwiczeń CEP14.
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12. Niewykluczone, że fakt ten spowodowany był szczególnym uczuleniem służb PR na pojawiające się informacje, co oczywiście wynikało z uczestnictwa w ćwiczeniu  

i szczegółowego monitorowania pojawiających się informacji medialnych na platformie CISKOM.

8.2 Wnioski dotyczące działań wewnętrznych przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych
Operatorzy bardzo aktywnie i skutecznie wykonywali diagnostykę systemów teleinformacyjnych w celu ustalenia przyczyn 

pojawiających się problemów.

1. Służby techniczne działały w ścisłej współpracy ze służbami PR-owymi swoich organizacji, które to aktywnie informowały 

ich o informacjach pojawiających się w Internecie, które odnosiły się do kłopotów z działaniem sieci operatorów12.

2. U większości operatorów klasyfikacja przypadku jako poważnego incydentu odbywała się w oparciu o korporacyjne 

kryteria klasyfikacji ataków. W niektórych przypadkach kryteria te przygotowane są wg zaleceń ENISA.

3. Praktycznie wszyscy operatorzy zdecydowali się na powołanie sztabu kryzysowego.

4. Nie wszyscy operatorzy byli przygotowani na analizę złośliwego oprogramowania adekwatnego dla specyfiki funkcjo-

nowania operatora, dlatego ten element scenariusza został odebrany jako cenne sprawdzenie organizacji pod kątem 

działania w nowej sytuacji. Analizę wykonało czterech operatorów, z czego dwóch uzyskało maksymalną ocenę za war-

tość przygotowanego raportu z analizy. Część uczestników (38 %) wyraziło potrzebę przygotowania w przyszłości (tj. 

w kolejnych edycjach ćwiczeń) bardziej zaawansowanej i trudniejszej do analizy próbki. Warto zwrócić jednak uwagę, 

że przeprowadzenie analizy złośliwego oprogramowania przez niektórych z operatorów w niewielkim stopniu wpły-

wało na możliwość rozwiązania problemu, dlatego ich determinacja związana z tym działaniem była niewielka.

5. Działania, które miały miejsce w czasie ćwiczeń w większości przypadków miały swoje odniesienia do istniejących  

w organizacjach procedur (4,6), choć tylko jedna organizacja miała przygotowane procedury na wszystkie zaistniałe 

sytuacje.

6.  Adekwatność istniejących procedur w odniesieniu do zdarzeń przewidzianych w scenariuszu została oceniona nierów-

nomiernie np. 38% uczestników oceniło ją na 3,00 i tyle samo na 5,00.

7. Uczestnicy ćwiczeń postępowali zgodnie z przyjętymi w organizacjach procedurami (5,1).

8. Stosowanie procedur pozwalało na skuteczne rozwiązywanie problemów w sytuacjach kiedy zaistniały problem objęty 

był odpowiednią procedurą (5,0).
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9. Uczestnicy ćwiczeń byli wysoko ocenieni w następujących cechach swojego działania:

• kompetencje decyzyjne (5,5),

• zrozumienie specyfiki ataku teleinformatycznego (5,4),

• znajomość procedur (5,1),

• znajomość przepisów (5,1).

10. Poziom zaangażowania ćwiczących w szkolenie był bardzo wysoki (5,9).

11. Na zaangażowanie ćwiczących w największym stopniu miały wpływ:

• chęć sprawdzenia się (5,4),

• scenariusz ćwiczeń (4,5).

12. W ćwiczeniach nie wystąpił element rywalizacji wewnątrz organizacji (1,6).

13. Zaobserwowano dwa ciekawe przypadki działań ćwiczących:

• prewencyjne zablokowanie dostępu do bankowości internetowej – wątpliwości w tym przypadku budzi przede 

wszystkim legalność takich działań,

• zablokowanie dostępu do strony umożliwiającej oglądanie filmów – potencjalne roszczenia właściciela serwisu. 

14. Nie wszyscy operatorzy skutecznie nawiązali kontakt z vendorem, który umożliwiał im szybkie rozwiązanie problemu 

utraty kontroli nad kluczowymi urządzeniami.

Fot. 6: Zespół medialny ćwiczeń CEP. Izabella Laskowska (RCB) i Adrianna Maj (FBC).
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8.3 Wnioski dotyczące całości sektora telekomunikacyjnego  
i działań podmiotów administracji publicznej

8.3.1 Wymiana informacji
1.  W reakcji na incydenty wystąpiła współpraca z innymi uczestnikami ćwiczeń. Niemalże wszystkie podmioty (88%) 

kontaktowały się z innymi uczestnikami ćwiczeń.

2.  Wymiana informacji pomiędzy uczestnikami dotyczyła następujących aspektów:

• informowania innego podmiotu o występującym zdarzeniu, co dotyczyło głównie podmiotów administracji publicznej (100%),

• zasięganie opinii odnośnie sposobu rozwiązania problemu (83%). 

3.  Wymiana informacji w niewielkim stopniu dotyczyła:

• przekazywania ostrzeżeń (33%),

• koordynacji wspólnych działań (33%).

4.  W przypadku podjęcia współpracy z innymi podmiotami miało to pozytywny wpływ na „neutralizację” zagrożenia (4,3).

5. W przypadku wymiany niektórych informacji  zachodzi obawa, że ich wykorzystanie spowoduje powstanie przewagi 

konkurencyjnej jednego lub kilku operatorów.

6. Wymiana informacji między operatorami odbywa się w dużym stopniu na bazie relacji osobistych. Są one skuteczną i war-

tościową formą współpracy, ale nie powinny zastępować jasnych i precyzyjnych mechanizmów opisujących taką wymianę.

8.3.2 Koordynacja
1. Funkcja koordynatora krajowego systemu reagowania przypisana MAiC, rozumiana i realizowana była jako funkcja 

doradcza a nie związana z kierowaniem działaniami. Wewnątrz MAiC wystąpił problem z określeniem wiodących 

komórek, które powinny się podjąć działań koordynacyjnych. W praktyce oznaczało to, że w trakcie ćwiczeń nie było 

podmiotu, który wziąłby na siebie operacyjną koordynację związaną z zarządzaniem incydentem. Nie jest jasne, któ-

ry z podmiotów administracji w najbardziej skuteczny sposób, mógłby spełniać tę funkcję. Niewykluczone, że wraz  

z rozwojem sytuacji kryzysowej i konieczności jej koordynacji, operatorzy przejęliby samodzielnie funkcję koordynującą.

2. Po eskalacji problemów na najwyższy poziom wewnętrznie, dało się odczuć ze strony operatorów oczekiwanie dzia-

łania ze strony administracji związane z koordynacją i reakcją operacyjną na zdarzenia. Niektórzy z operatorów wnio-

skowali do MAiC o podjęcie się roli koordynacji komunikacji społecznej (ze względu na nieobecność CERT.GOV.PL 

potencjalna koordynacja przez ten podmiot nie była możliwa do zbadania).

3. Komunikacja pomiędzy podmiotami administracji miała charakter głównie informacyjny. Jednym z wyjątków była suge-

stia MAiC w stosunku do ABW (dla przypomnienia podmiot ten nie uczestniczył w ćwiczeniu i jego udział był biernie 

odgrywany) o wykorzystanie kontaktów operacyjnych w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
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4. Podmioty uczestniczące w ćwiczeniach uznały, że zapisy „Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni RP” w praktyce nie po-

zwalają na zastosowanie ich w sytuacjach kryzysowych. Przede wszystkim dotyczą jedynie podmiotów administra-

cji publicznej, a dodatkowo są niewystarczająco precyzyjne. Jako przykład potencjalnych wzorców do zastosowania,  

tzn. mechanizmów skutecznej realizacji funkcji koordynacyjnej, podawane były mechanizmy związane z wydawaniem 

decyzji administracyjnych z rygorem natychmiastowej wykonalności, w szczególnych sytuacjach wydawane ustnie.

8.3.3 Obowiązek informacyjny, kontakty z podmiotami administracji 
publicznej
1. Kontakty na linii operatorzy – UKE nawiązywane były głównie w celu realizacji zadania związanego z obowiązkiem 

informowania Prezesa UKE, w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu sieci i usług. Zadania te  

w dużej mierze realizowane są dla wypełnienia przez UKE obowiązku informacyjnego wobec Europejskiej Agencji Bez-

pieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Przypadek, który wystąpił w czasie ćwiczeń spełniał formalne kryteria związane 

z takim obowiązkiem.

2. UKE w ramach nałożonych na ten urząd obowiązków informował agencję ENISA o zdarzeniach kryzysowych.

3. UKE był aktywnym podmiotem, który w większości przypadków sam, bazując na doniesieniach medialnych, nawiązywał 

kontakty z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w celu wyjaśnienia sytuacji.

4. W czasie ćwiczeń wystąpiło zapotrzebowanie na  publikację przez UKE informacji medialnej o zagrożeniu. Dodatkowo 

o wsparcie medialne zabiegali niektórzy operatorzy. Taka publikacja została przygotowana, UKE próbował ją konsulto-

wać z MAiC, które zostało poinformowane, o tym że sytuacja nosi znamiona sytuacji kryzysowej na rynku telekomuni-

kacyjnym. Komunikat był również konsultowany z zainteresowanymi operatorami.

5. Operatorzy pozytywnie przyjęliby rolę UKE, jako pomiotu wspierającego działania medialne. Warto jednak zwrócić 

uwagę, że zestaw informacji przekazywanych przez operatorów do UKE w podobnych sytuacjach jest niewystarczający 

do pełnienia takiej funkcji (znamienne jest to, że media, powołując się na operatorów informowały o zakresie, przyczy-

nach i skali incydentu, o zalecanych dodatkowych środkach bezpieczeństwa i podjętych przez nich działaniach zapobie-

gawczych i środkach naprawczych, a tak obszerne i dokładne informacje nie dochodziły do regulatora od operatorów).

6. Przypadki naruszenia danych osobowych, które wystąpiły w ćwiczeniach, uzasadniały zgłoszenia do GIODO – za,  

fizycznych (skargi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) jak i operatorów (zgłoszenia naruszeń danych 

osobowych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne). Obsługa tych zgłoszeń nie ma charakteru działań podej-

mowanych w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo, rozpatrywanie skarg osób fizycznych przez GIODO obarczone 

jest rygorem postanowień Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie chociażby ustawowych terminów 

ustalonych dla prowadzonych postepowań.
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7. W sytuacjach kryzysowych operatorzy w dużym stopniu są obciążeni  obowiązkiem informacyjnym. Realizować go 

musza wobec różnych podmiotów (ABW, GIODO, UKE), z wykorzystaniem różnych kanałów informacyjnych i w opar-

ciu o różne zasady (np.: różne formularze zgłoszeniowe). W praktyce powoduje to dodatkowe obciążenie dla osób 

uczestniczących w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej nie ma zaś praktycznego pozytywnego wpływu na możliwość 

rozwiązania problemu

8.4 Wnioski dotyczące warstwy komunikacji medialnej
1. Na podstawie działań jakie były prowadzone w czasie CEP14 można wnioskować, że we wszystkich organizacjach13, 

biorących udział w ćwiczeniu, istnieją procedury komunikacji na wypadek sytuacji kryzysowej. 

2. Wszystkie firmy wydawały komunikaty informacyjne, zawierające instrukcje działania w celu ochrony użytkowników  

w zaistniałej sytuacji kryzysowej. 

3. Pozytywnie należy ocenić fakt, że w większości organizacje bardzo szybko reagowały na komentarze pojawiające się 

w mediach i na portalach społecznościowych. Rzecznicy publikowali komunikaty na stronie internetowej i rozsyłali je 

do mediów. Publikowali także informacje w serwisach społecznościowych imitujących działanie popularnych serwisów 

społecznościowych oraz odpowiadali na bezpośrednie pytania mediów. 

4. Trzy z ćwiczących organizacji podały w swoich komunikatach prawdziwe przyczyny problemów, które zakłócają nor-

malne funkcjonowanie systemów informatycznych, co za tym idzie normalne świadczenie usług. Pozostałe organi-

zacje, odsyłały zainteresowanych klientów do biur obsługi abonentów lub przekazywały komunikaty zapewniające,  

że „specjaliści pracują nad tematem i trwają starania, by jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie systemów 

informatycznych“.

5. Rzecznicy firm, odpowiadając na pytania dziennikarzy, starali trzymać się zakresu informacji przedstawionego w usta-

lonych wcześniej komunikatach. Jeśli pytania wykraczały poza treść komunikatu, rzecznicy nie odpowiadali od razu na 

pytania, lecz oddzwaniali do dziennikarzy lub odpowiadali za pośrednictwem poczty e-mail, co miało miejsce raczej 

sporadycznie. Należy jednak pamiętać, że w realnej sytuacji kryzysowej często media mają ograniczony czas na przy-

gotowanie materiału, więc  wydłużenie czasu udzielenia odpowiedzi może spowodować, że dziennikarz nie  uwzględni 

stanowiska firmy w przygotowanym materiale.

6. Rzecznicy firm w większości reagowali na kontakt telefoniczny ze strony dziennikarzy. W przypadku braku możliwości 

odebrania połączenia oddzwaniali. 

7. Po zidentyfikowaniu problemu, z firm ćwiczących nastąpiła szybka komunikacja z użytkownikami i szybkie odblokowa-

nie usług wraz z przeprosinami za utrudnienia. 

13. Dla przypomnienia – w ćwiczeniach brały udział służby prasowe (zespoły PR) tylko operatorów.
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8. Dwie spośród zaproszonych organizacji przesłały swoim klientom program naprawczy dla zainfekowanych urządzeń 

jako antidotum.

9. W pojedynczym przypadku zaobserwowano niespójność komunikatów - pisemnego, w którym jest mowa o usterkach, 

z komunikatem przekazanym telefonicznie dziennikarzowi, w którym podana została prawdziwa przyczyna – czyli atak 

teleinformatyczny. W realnej sytuacji taka niespójność może być wykorzystana przez dziennikarzy do przedstawienia 

firmy jako instytucji, która nie panuje nad kryzysem i pogrąża się w chaosie.

10. Każda z organizacji prowadziła zupełnie niezależne działania komunikacyjne, mimo iż wiadomości w mediach wyraźnie 

mówiły o atakach na firmy telekomunikacyjne (atakach na wiele firm). Nic nie wskazuje na to, że ćwiczące zespoły 

prasowe współpracowały ze sobą. W większości uczestnicy ćwiczeń ocenili, że współpraca z rzecznikami innych uczest-

ników ćwiczeń nie była konieczna i zakres komunikacji ograniczył się do komunikacji wewnątrz firm. Ćwiczący ocenili,  

że „na dany moment nie była potrzebna współpraca między operatorami na poziomie działów komunikacji“.

11. W czasie ćwiczeń służby prasowe kontaktowały się (otrzymywały informacje o rozwoju sytuacji) przede wszystkim  

z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi merytorycznie za reakcję w sytuacji przewidzianej scenariuszem ćwi-

czeń (działy bezpieczeństwa teleinformatycznego, CERT-y). Przygotowując się do komunikacji w podobnej sytuacji na-

leży także zwrócić uwagę na zapewnienie szybkiego kontaktu pomiędzy służbami prasowymi a zarządem, tak aby mieć 

możliwość szybkiego uzgodnienia stanowiska firmy i jego bieżącej korekty w zależności od rozwoju sytuacji.

12. Jakość informacji niezbędnych do prowadzenia skutecznej komunikacji społecznej, przekazywanych przez merytorycz-

ne komórki organizacyjne, została przez służby prasowe oceniona pozytywnie.

13. Operatorzy nie zdecydowali się na przygotowanie dedykowanego komunikatu dla swoich klientów. Służby PR-owe 

odpowiadały na poszczególne, pojawiające się informacje medialne.

Uczestnicy ćwiczeń ocenili, że organizacja ćwiczeń w warstwie komunikacji medialnej i włączenie do nich służb  prasowych 

ma uzasadnienie. Prace grupy symulującej działania mediów urealniają sytuację ćwiczebną i wywierają presję, stymulują 

ćwiczących do działania. Pewnego rodzaju sytuacją, która mogła zaburzyć realny przebieg wydarzenia był fakt, że od samego 

początku ćwiczenia służby prasowe ze zrozumiałych względów bardzo wnikliwie obserwowały pojawiające się komunikaty 

prasowe. Trudno ocenić czy tak szczegółowy monitoring prowadzony jest w rzeczywistości i czy dzięki niemu możliwe 

byłoby wykrycie ataków teleinformatycznych w tak szybkim czasie.

Wyzwaniem, z jakim musiały się zmierzyć zespoły prasowe, był fakt, że zespół medialny odgrywający rolę dziennikarzy 

dokładnie znał scenariusz. Sprawiało to, że znając scenariusz wymuszał on pewne reakcje na uczestnikach. W rzeczywi-

stości, dziennikarze nawet ci „napastliwi” nie wiedzą, jaka jest przyczyna sytuacji kryzysowej - tworzą artykuły oparte na 

przypuszczeniach.
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8.5 Wnioski dotyczące warstwy komunikacji medialnej
1. Odbyła się wystarczająca liczba spotkań zespołu planistycznego (100% opinii).

2. Skład zespołu planistycznego, w którym pracowali moderatorzy organizacyjni, był odpowiedni. Potwierdza to słuszność 

stosowanej zasady udziału tych samych osób w zespole planistycznym, które pełnią w czasie ćwiczenia zadania mode-

ratora organizacyjnego. Również stosowane rozwiązanie, w którym osoba pełniąca tę funkcję jest jednocześnie osobą 

bezpośrednio zaangażowaną w reakcję na zdarzenia przewidziane w scenariuszu w ramach codziennych obowiązków, 

wydaje się rozwiązaniem najlepszym.

3. Zdaniem części uczestników (38%) instrukcja udziału w ćwiczeniu, choć w pełni zrozumiała (100%), powstała zbyt 

późno.

4. Przeprowadzenie szkolenia nie wymagało przeprowadzenia wewnętrznych szkoleń dla uczestników (62%).

5. Dominującym modelem udziału w ćwiczeniach był model częściowej symulacji. Skorzystała z niego zdecydowana więk-

szość uczestników ćwiczeń.

6. Uczestnicy pozytywnie ocenili wykorzystanie w ćwiczeniu narzędzia EXITO (4,8).

7. Praca moderatora głównego została wysoko oceniona:

• poprawność sekwencji przekazywania wprowadzeń (injectów) (5,5),

• zarządzanie odpowiedziami na pytania i wątpliwości (5,5),

• jakość podgrywania podmiotów nieuczestniczących w ćwiczeniu (5,2),

• jakość podgrywania zewnętrznych systemów teleinformatycznych (4,9).

8. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń określili sposób podgrywania podmiotów nieuczestniczących w ćwiczeniu jako właściwy 

(6,00).

9. Część uczestników (38%) wskazała na zbyt krótki czas ćwiczeń w kontekście zawartości scenariusza.

10. Zaobserwowano nieuprawnione samodzielne działania osób ćwiczących w zakresie scenariusza np. wprowadzanie 

dodatkowych założeń lub nawet wprowadzeń, jak i komunikacji (nie miało to wpływu na przebieg ćwiczeń w organizacji, 

wymagało jednak interwencji moderatora).
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9 Rekomendacje
9.1 Rekomendacje ogólne w tym rekomendacje dotyczące 
działań wewnątrz organizacji
1.  Poza procedurami reakcji na ataki teleinformatyczne zasadnym jest opracowanie przez podmioty biorące udział w ćwi-

czeniu dokumentu typu „najlepsze praktyki” opisującego zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych, w oparciu  

o własne spostrzeżenia, uwagi i pomysły jak eliminować, badać i zapobiegać incydentom.

2.  Utworzenie „Zespołu Szybkiego Reagowania” reprezentowanego przez ekspertów z zakresu bezpieczeństwa, po-

siadających bezpośredni kontakt z osobami decyzyjnymi wyższego szczebla w firmie, którzy w przypadku pojawienia 

się incydentu o charakterze sytuacji kryzysowej, na drodze tzw. szybkiej ścieżki, byliby w stanie podejmować szybkie 

reakcje. Działania te usprawniłyby proces decyzyjny, wymianę informacji oraz wypracowanie wspólnego rozwiązania.

3.  Organizacje chcące podnieść poziom własnych zdolności do reakcji na atak teleinformatyczny powinny przeprowadzać 

regularne ćwiczenia wewnętrzne w tym obszarze. Ćwiczenia pozwalają w najlepszy sposób zidentyfikować i usunąć 

luki w systemie ochrony oraz budować współpracę pomiędzy komórkami organizacyjnymi i pracownikami wewnątrz 

organizacji.

4.  Niezbędne jest wypracowanie zasad koordynacji współpracy z dostawcami sprzętu i oprogramowania. Zasady takiej 

współpracy powinny obejmować aspekty skutecznego i natychmiastowego przekazywania przez vendorów wszystkich 

informacji, które mogą wpłynąć na zaburzenie prawidłowego działania sprzętu i oprogramowania – np.: informacji nie 

tylko o metodach ataków, z którymi dostawca sobie poradził, ale również tymi, które mogą być groźne, a na daną 

chwilę możliwe jest zastosowanie tylko metody zastępczej (ang. workaround). 
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9.2 Rekomendacje dotyczące sektora telekomunikacyjnego 
oraz współpracy na styku operatorzy – administracja państwo-
wa
1. Niezbędne jest wprowadzenie rzeczywistej koordynacji działań w przypadku wielkoskalowego ataku teleinformatycz-

nego. Taka koordynacja wymaga wskazania podmiotu odpowiedzialnego za to zadanie. Przy czym biorąc pod uwa-

gę fakt, że każdy atak z cyberprzestrzeni jest inny, może mieć inne negatywne konsekwencje oraz dotyczyć innych 

podmiotów rola koordynatora za każdym razem może być przypisana innemu podmiotowi (w zależności od sytuacji  

np. pierwszemu zaatakowanemu, najbardziej dotkniętemu lub posiadającemu najlepsze zdolności do rozwiązania sytu-

acji). Konieczne jest wyłącznie skonstruowanie mechanizmu, w tym prawnego, pozwalającego na takie działanie - do-

precyzowanie zapisu w „Polityce Ochrony Cyberprzestrzeni RP”.

2. Jako, że wiedza jest kluczowym elementem skutecznej obrony, niezbędne jest utworzenie centrum  gromadzenia  

i wymiany informacji na temat zagrożeń, podatności i sposobach radzenia sobie w razie ewentualnego ataku. Najlepszym 

rozwiązaniem wydaje się utworzenie takiego centrum (centrów) przez samych zainteresowanych pod „parasolem” 

organu administracji rządowej lub zaufanej trzeciej strony, np. wspólnego przedsięwzięcia administracji i operatorów  

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Takie centrum mogłoby również świadczyć usługi doradcze oraz stanowić 

bazę dobrych praktyk do wykorzystania przez uczestników. Centrum stanowiłoby też w razie ataku punkt kontaktowy 

(single point of contact) dla operatorów oraz organów administracji, w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

3. Wobec zaobserwowanej ograniczonej współpracy pomiędzy operatorami w kwestii dzielenia się konkretnymi sposo-

bami radzenia sobie z zaistniałą w ćwiczeniu sytuacją zasadne jest stworzenie „Portalu/platformy Wymiany Informacji” 

lub „Forum dyskusyjnego”. – miejsca, gdzie specjaliści (osoby techniczne) z zakresu teleinformatyki dzielą się swoją wie-

dzą, doświadczeniami, a w razie potrzeby przedstawią problem do jego konsultacji i proponują sposoby rozwiązania.  

W inicjatywę tę powinny być zaangażowane zarówno podmioty sektora telekomunikacyjnego jak i podmioty admini-

stracji publicznej14. Prowadzenie takie portalu/forum powinno być powierzone centrum, o którym mowa w rekomen-

dacji 6.

4.  Współpraca pomiędzy zaatakowanymi jest jednym z najważniejszych elementów reakcji na zagrożenie. Rzeczywi-

sta współpraca buduje się poprzez wzajemne zaufanie, które oparte jest przede wszystkim na osobistych relacjach 

zaangażowanych osób. W związku z powyższym należy podjąć działania stymulujące oraz wspierające powstawanie 

osobistych relacji. Temu celowi mogłyby służyć cykliczne spotkania tzw. ”Zespołu roboczego” składającego się z przed-

stawicieli podmiotów ćwiczących pozwalających na wymianę informacji o incydentach w infrastrukturze i sposobach 

ich eliminowania. Do tej grupy z czasem mogłyby dołączać kolejne podmioty tworząc docelowo „społeczność” osób 

zaangażowanych w bezpieczeństwo teleinformatyczne. Składową prac „Zespołu roboczego” byłoby opracowanie 

„Bazy Kontaktowej”, zawierającej dane osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne, aktualizowanej  

i utrzymywanej na bieżąco wg przyjętych zasad i monitoringu ich przestrzegania.

14. W tym kontekście warto zweryfikować działalność Abuse-Forum, które częściowo pełni taką rolę.
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5.  Elementem budowy zdolności do cyberobrony powinno być uruchomienie przez administrację „usługi” e-SOS.  

W przypadku zgłoszenia ataku, podobnie jak w przypadku numerów alarmowych, administracja powinna być zobowią-

zana do udzielenia pomocy zaatakowanemu. Takie rozwiązanie mogłoby być zharmonizowane z obowiązkiem informo-

wania o naruszeniu bezpieczeństwa i integralności sieci.

6.  Powinien zostać skanalizowany i skoordynowany system raportowania o naruszeniu bezpieczeństwa i integralności 

sieci (informacji) do instytucji publicznych. Zgłoszenie takiego incydentu powinno być adresowane do pojedynczego 

punktu kontaktu. Taką rolę dla administracji mogłoby pełnić centrum, o którym mowa w rekomendacji 5 lub któryś  

z istniejących organów, po przypisaniu mu takiej roli.

7. Identyfikując kompetencje, jako kluczowy element skutecznej obrony przed atakiem teleinformatycznym oraz mając 

na uwadze fakt, że operatorzy w swoim działaniu kierują się przede wszystkim zasadami rentowności oraz rachunku 

ekonomicznego zasadnym jest, by administracja podjęła działania zmierzające do wsparcia operatorów w pozyskaniu 

środków finansowych. Działanie to powinno mieć przede wszystkim charakter doradczy we wskazaniu, w jaki sposób 

oraz gdzie można pozyskać dodatkowe środki finansowe na podnoszenie kwalifikacji personelu lub zakup niezbędnego 

sprzętu podnoszącego poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego.

8. Tam gdzie to możliwe należy podjąć działania mające na celu wprowadzenie klarownej granicy odpowiedzialności 

pomiędzy operatorami, a administracją zarówno w kwestii reakcji na atak teleinformatyczny jak i łagodzenia skutków 

takiego ataku. Pomogłoby to w znacznym stopniu zredukować bezwładność decyzyjną, powodowaną niepewnością,  

co do obszaru własnego zaangażowania.

9. Opracowywanie i wydawanie „Biuletynu Informacyjnego” przy współpracy podmiotów biorących udział w ćwiczeniu. 

Mógłby on zawierać analizy i wyniki osiągnięte przez ćwiczących w ramach przeprowadzonych ćwiczeń Cyber-EXE™ 

Polska oraz samoocenę wdrożonych polityk bezpieczeństwa lub algorytmów postępowania na podstawie przepro-

wadzonych ćwiczeń. Wydawanie takiego biuletynu mogłoby być jednym z zadań wspomnianego wcześniej centrum.

10. W przypadku wymiany niektórych informacji  zachodzi obawa, że ich wykorzystanie spowoduje powstanie przewagi 

konkurencyjnej  jednego lub kilku operatorów. W takich sytuacjach funkcję koordynującego wymianę informacji mógłby 

przejąć zaufany podmiot trzeci. Jako potencjalny podmiot do realizacji tego zadania wskazywany był UKE.

11. Walka z cyberprzestępczością oznacza także budowanie wśród grup operatorów wspólnego (jednolitego) pozio-

mu zdolności do reakcji na atak teleinformatyczny. Jednolity poziom zdolności oznacza zastosowanie (wprowadzenie) 

jednolitych standardów dotyczących procedur reagowania, wykorzystywanego sprzętu oraz kompetencji personelu. 

Należy podjąć działania mające na celu budowę krajowych (sektorowych) standardów zdolności do reakcji na atak 

teleinformatyczny. Standardy takie mogą mieć formę porozumień (umów) pomiędzy zainteresowanymi stronami.
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9.3 Rekomendacje dotyczące warstwy komunikacji medialnej
1.  Choć służby prasowe firm telekomunikacyjnych generalnie posiadają procedury komunikacji społecznej na wypadek 

sytuacji kryzysowej, powinny one przygotować również plan działania na wypadek wystąpienia zdarzeń podobnych do 

odegranych podczas ćwiczeń, tj. planów dedykowanych sytuacjom kryzysowym związanym z atakiem z cyberprzestrze-

ni. Oznacza to opracowanie materiału zawierającego potencjalne pytania i sugerowane odpowiedzi, kluczowe przesła-

nia, (ang. talking points) i projekty komunikatów prasowych. Posiadanie takich planów usprawni działanie rzeczników 

prasowych, skróci czas ich reakcji i pozwoli na sprawniejsze zarządzanie sytuacją kryzysową.

2.  Organizacje powinny posiadać z góry ustaloną ścieżkę komunikacji wewnątrz firmy, procedury obiegu informacji pod 

kątem dostosowania ich do prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej. W realnej sytuacji kryzysowej potrzebne są 

ustalone wcześniej szybkie ścieżki kontaktu z wybranymi komórkami organizacyjnymi lub podmiotami zewnętrznymi. 

Procedury obiegu informacji powinny uwzględniać zarówno działy bezpośrednio zaangażowane w szukanie źródła 

problemu i program naprawczy, zespoły techniczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo teleinformatyczne, zespoły 

odpowiedzialne za utrzymanie sieci, ale również te zespoły, które są odpowiedzialne za bezpośredni kontakt z klientem 

tj. Biuro Obsługi Klienta/Abonenta, Departamenty Reklamacji, itp.

3.  W trakcie rozwiązywania problemu, wewnątrz organizacji, rzecznik prasowy powinien mieć stały kontakt z osobami 

kierującymi akcją przywracania sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych lub wchodzić w skład sztabu 

kryzysowego.

4. Należy uważnie i rozsądnie wydawać komunikaty tak aby nie dochodziło do konieczności ich sprostowań. W realnej 

sytuacji tego typu działania mogą podważyć wiarygodność firmy w oczach klientów.

Fot. 5: Zespół koordynujący ćwiczenia CEP14. Od lewej: Cezary Piekarski (RCB), Dawid Osojca (FBC), Mirosław Maj (FBC), Maciej Pyznar i Michał Grzybowski (RCB).



42

CYBER-EXE POLSKA 2014

10 Opinie uczestników z administracji 
publicznej na temat ćwiczeń
Niektórzy z uczestników reprezentujących administrację publiczną wyrazili zainteresowanie umieszczeniem swojej opinii 

na temat ćwiczeń. Publikujemy je w wersji zgodnej z wolą autorów. Niektóre z nich zostały także wykorzystane w przygo-

towaniu raportu z ćwiczeń, a w szczególności wniosków i rekomendacji.

10.1 Opinia UKE

10.1.1 Organizacja:
Realistyczny scenariusz, wzbogacony w warstwie medialnej, stworzył środowisko zbliżone do realnych warunków zaist-

nienia incydentów naruszenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Pozwoliło to osiągnąć zakładane cele ćwiczenia, w tym:

•  ocenę efektywności procedur działania przygotowanych, uzgodnionych i zastosowanych przez uczestników ćwiczenia, 

• sprawdzenie kanałów komunikacji i weryfikację relacji pomiędzy podmiotami odgrywającymi istotną rolę w sytuacji 

wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa, 

• sprawdzenie roli i kompetencji posiadanych przez uczestników ćwiczenia zarówno po stronie przedsiębiorców teleko-

munikacyjnych, jak i organów administracji publicznej oraz ich współdziałania.

10.1.2 Komunikacja
UKE zdecydowało się na wybór realnego modelu przeprowadzenia ćwiczenia, tj. wykorzystanie personelu na co dzień 

zajmującego się przedmiotową tematyką, działającego w swoim miejscu pracy oraz komunikację z pozostałymi uczestnikami 

ćwiczenia z wykorzystaniem uzgodnionych w ramach planów działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sytuacjach 

szczególnych zagrożeń – danych teleadresowych. 

Ponieważ nie był to standard stosowany przez wszystkich ćwiczących, uważa się, że lepsze efekty przyniosłoby wykorzy-

stanie przez wszystkie ćwiczące podmioty rzeczywistych, uzgodnionych z innymi pomiotami (np. w ramach planów działań 

w sytuacjach szczególnego zagrożenia) i wykorzystywanych w bieżącej działalności danych teleadresowych – umożliwiłoby 

to w pełni  realne sprawdzenie:

•  kanałów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

• funkcjonowania zespołów reagowania.
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10.1.3 Przebieg
Z punktu widzenia UKE przebieg zdarzeń w symulowanym środowisku ćwiczebnym potwierdził doświadczenia zebrane 

przez Urząd w działaniu realnym, w którym dochodzi do praktycznego, codziennego wykorzystania norm prawnych zwią-

zanych z sytuacjami szczególnych zagrożeń, w tym  zasad, procedur, kompetencji i obowiązków określonych dla sytuacji 

wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług.

W szczególności dotyczy to następujących spostrzeżeń i tendencji:

• zwlekania z przesłaniem nawet wstępnej informacji o naruszeniach do UKE, w sytuacji, gdy przedsiębiorca obserwuje 

już zjawisko naruszenia i nie ma pełnych informacji o jego przyczynach, naturze, skutkach. Czasem trwa to aż do mo-

mentu gdy naruszenie jest już na etapie wprowadzania mechanizmów naprawczych i zaradczych, lub zagrożenie już 

całkowicie zostało opanowane; 

• przesłania informacji o naruszeniach do UKE dopiero wówczas, gdy pojawiają się informacje medialne na ten temat 

(powoduje to wystąpienie UKE o taką informację i było obserwowane w ćwiczeniu);

• wykorzystywania zapisanej w prawie ogólnej zasady, że zgłoszenie do UKE przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego 

naruszeń bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług (innych niż niedostępność numerów alarmowych) następuje 

po dokonaniu przez tego przedsiębiorcę własnej oceny, iż naruszenie to miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci 

i usług, do umniejszania wagi zaistniałych naruszeń (prawo nie określa obligatoryjnych progów dotyczących wielkości  

i czasu trwania incydentu po przekroczeniu których powstaje obowiązek raportowania do UKE - z 7 przedsiębiorców 

biorących udział w ćwiczeniu raport o dużym zdarzeniu o skali obejmującej cały kraj złożyło 3, we wszystkich przypad-

kach raport nie był pełny, a jego uzupełnienia dokonał tylko jeden przedsiębiorca); 

• nie wskazywania w przesłanych do UKE raportach szczegółów dotyczących podjętych działań zapobiegawczych i środ-

ków naprawczych (takich informacji nie przekazał żaden z przedsiębiorców);

• obawy przed raportowaniem szczegółów dotyczących incydentów do regulatora (spowodowana prawdopodobnie 

zagrożeniem potencjalnymi sankcjami administracyjnymi i odczuciem, iż takie raportowanie to tylko obowiązek nie 

dający żadnej wartości dodanej przedsiębiorcom);  

• oczekiwania wsparcia od UKE na płaszczyźnie medialnej, pomimo nie przekazania pełnych informacji dotyczących za-

kresu, przyczyn i skali incydentu oraz braku informacji o zalecanych dodatkowych środkach bezpieczeństwa i podjętych 

działaniach zapobiegawczych i środkach naprawczych (media powoływały się na takowe wskazując, że źródłem infor-

macji są przedsiębiorcy);
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• rozproszenia i niejednoznaczności kompetencji organów administracji publicznej w zakresie działań w sytuacji wystą-

pienia naruszeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni; brak przypisania jednoznacznej roli koordynatora po stronie admi-

nistracji publicznej; niesformalizowanie instytucji narodowego CERT;

• braku pochodzącej od przedsiębiorców zaktualizowanej (stosownie do dynamiki rozwoju skutków naruszenia i etapu 

reagowania przedsiębiorców) informacji uniemożliwia: wzajemne informowanie,  powiadamianie i ostrzeganie w ra-

mach współdziałania z Europejską Agencją do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) i regulatorami państw 

UE poprzez platformę zarządzaną przez ENISA. 

10.1.4 Podsumowanie
• Ustawodawca transponował przepisy Dyrektyw do ustawy Prawo telekomunikacyjne w zakresie naruszeń bezpie-

czeństwa i integralności sieci i usług w sposób ogólny, często wprowadzając zapisy fakultatywne. Przepisy prawa nie 

pozostawiają kompetencji Prezesowi UKE do władczego wkraczania w ocenę istotności naruszeń bezpieczeństwa lub 

integralności sieci lub usług sporządzaną przez przedsiębiorcę. Ustawodawca nie określił także przepisów pozwalają-

cych na obiektywną ocenę istotności naruszeń, co przejawia się brakiem szczegółowych norm prawnych w zakresie 

obligatoryjnych progów dotyczących wielkości i czasu trwania incydentu. W tym zakresie niezbędna jest zmiana prze-

pisów prawa;

• Oczekiwanie wsparcia od administracji publicznej, np. na płaszczyźnie medialnej, wymaga przekazywania pełnych infor-

macji dotyczących zakresu, przyczyn i skali incydentu, zalecanych dodatkowych środkach bezpieczeństwa i podjętych 

działaniach  zapobiegawczych i środkach naprawczych. Dynamiczne informowanie (nie tylko post factum) umożliwia 

skuteczną, międzynarodową wymianę informacji w ramach ENISA nie tylko dla potrzeb statystycznych, ale także dla 

potrzeb wzajemnego ostrzegania; 

• Brak spójnego systemu działania organów administracji publicznej dotyczący monitorowania i przeciwdziałania zagro-

żeniom w cyberprzestrzeni jest skutkiem rozproszenia kompetencji organów administracji publicznej w tym zakresie. 

Konieczne jest wprowadzenie regulacji ustawowych ustanawiających jednoznacznie organ koordynujący i kierujący dzia-

łaniami administracji w sytuacjach wystąpienia zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz określenie w sposób jednoznaczny 

kompetencji dla poszczególnych organów administracji. Brakuje również sformalizowania instytucji narodowego CERT, 

wraz z określeniem jego roli i kompetencji.
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11 Podziękowania
Ćwiczenia Cyber-EXE™ Polska 2014 nie mogłoby się odbyć bez dobrej woli i wyjątkowego zaangażowania wszystkich 

uczestniczących w nim instytucji, a zwłaszcza osób, które brały aktywny udział w jego organizacji. Fundacja Bezpieczna  

Cyberprzestrzeń, jako organizator ćwiczeń, dziękuje im wszystkim za odwagę w realizacji pionierskiego przedsięwzięcia dla 

sektora telekomunikacyjnego w Polsce, za wielkie zaangażowanie w czasie wielomiesięcznych przygotowań, samego dnia 

ćwiczeń oraz pracy włożonej w ocenę przedsięwzięcia, przygotowanie wniosków i rekomendacji.

Dziękujemy partnerom wydarzenia – Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa i firmie doradczej Deloitte za wszelkiego 

rodzaju wsparcie przy organizacji ćwiczeń oraz aktywny merytoryczny udział w jego przygotowaniu i przeprowadzeniu.  

Merytoryczne i organizacyjne doświadczenia obydwu partnerów  były wielkim wkładem w końcowy sukces przedsięwzięcia.

Dziękujemy także wszystkim uczestnikom, tj. operatorom telekomunikacyjnym oraz podmiotom administracji publicznej, 

które zdecydowały się na udział w ćwiczeniu. Odwaga, współdziałanie i otwartość reprezentantów tych organizacji pozwo-

liła na przygotowanie ciekawego scenariusza,  sprawnych ćwiczeń i wyciągnięcie pożytecznych wniosków.

Fot. 6: Uczestnicy ćwiczenia CEP14 pracujący w Centrum Koordynacji Ćwiczeń. W górnym rzędzie od lewej: Marek Gaczyński (Exatel), Robert Stańczyk (KG Policji), 

Aleksandra Neyder (T-Mobile), Grzegorz Mąkosa (TK Telekom), Katarzyna Madej (RCB), Piotr Skibiński (Polkomtel), Krzysztof Białek (Orange Polska), Janusz Kossowski 

(Cyfrowy Polsat), Arkadiusz Buczek (T-Mobile), Krystian Kochanowski (FBC), Marek Kołodziejski (TK Telekom), Dariusz Dąbek (MAiC), Michał Grzybowski (RCB), 

Cezary Piekarski (Deloitte). W dolnym rzędzie od lewej: Ewa Suszek (Deloitte), Marcin Szydłowski (Exatel), Izabella Laskowska (RCB), Mirosław Maj (FBC), Anna 

Adamkiewicz (RCB), Adrianna Maj (FBC), Maciej Pyznar (RCB), Dawid Osojca (FBC).
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FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ
Pozarządowa organizacja non-profit, której celem, jest działanie na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa w sieci Internet. Osiągnięcie tych celów fundacja realizuje poprzez działalność  
w trzech głównych obszarach: UŚWIADAMIANIA o zagrożeniach teleinformatycznych, REAGOWANIA  
na przypadki naruszania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, prowadzenia DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-
ROZWOJOWEJ w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
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