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TRANSFORMACJA CYFROWA W NIEPEWNYM CZASIE

On-premise CLOUD



Trends we’re seeing:

• The number and sophistication of 

cybercrime services is increasing.

• Homoglyph domain creation 

services are increasingly requiring 

payment in cryptocurrencies.

• Sellers of cybercrime services are 

increasingly offering compromised 

credentials for purchase.

• CaaS services and products with 

enhanced features for avoiding 

detection are emerging. 

• End-to-end cybercrime services are 

selling subscriptions to managed 

services.

This diagram illustrates the laundering routes used by AcendEX

hackers, uncovered by Microsoft’s Digital Crimes Unit.  

Cybercrime as a service (CaaS)

2,750,000
Site registrations successfully blocked by DCU this year 

to get ahead of criminal actors that planned to use 

them to engage in global cybercrime. 

The State of Cybercrime



The evolving threat landscape

Nation State Threats

Industry sectors targeted by nation state actors

Nation state targeting of 

critical infrastructure 

increased in the past year

Nation state actors’ geographic targeting



OBSZAR 
BEZPIECZEŃSTWA

RYZYKA PRZED 24.02 NOWE, DODATKOWE RYZYKA

FIZYCZNE

• Kradzieże / wandalizm
• Protesty ekologów
• Terroryzm

• Atak kinetyczny / zniszczenie infrastruktury
• Siłowe przejęcie / zniszczenie mienia
• Utrata kontroli nad częścią terytorium kraju

OSOBOWE

• Wyciek informacji
• Zemsta skonfliktowanego pracownika
• Radykalizacja / szantaż / zwerbowanie

pracownika

• Sabotaż od wewnątrz, w tym skierowany na IT
• Pozyskanie danych od kluczowego personelu
• Utrata kluczowego personelu (mobilizacja)

PRAWNE

• Wrogie przejęcie
• Utrudnianie działania na rynku
• Vendor lock

• Nacjonalizacja majątku
• Zrywanie kontraktów / sankcje
• Problemy z płatnościami

TECHNICZNE

• Pożary / klęski żywiołowe
• Awarie energetyczne
• Awarie techniczne

• Ograniczenia w dostawach prądu i paliw
• Niedostępność Internetu i GSM
• Reglamentacja paliw (agregaty prądotwórcze!)

TELEINFORMATYCZNE

• Podatności w systemach SCADA
• Braki w świadomości / cyberhigienie
• Architektura podatna na ataki

• Kampanie malware (ransomware, wiper, ataki na SCADA)
• Blokada usług kluczowych (energetyka, rejestry 

państwowe, usługi finansowe)
• Niedostępność sprzętu/części na rynku

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA

• Niska świadomość / dojrzałość
organizacji

• Błędne wdrożenie BCM

• Długotrwałe zerwanie łańcucha dostaw
• Brak lub nieadekwatność rozwiązań i zasobów 

pozwalających na utrzymanie RTO i RPO



Microsoft Security Signals

140+

40+

$20bn

Threat groups 

monitored

Nation state-groups 

tracked

Investing to improve 

and share knowledge 

on cybercrime in the 

next 5 years



NOWE ZAGROŻENIA: OSTATNIE KAMPANIE RANSOMWARE W PL



DOŚWIADCZENIA UKRAIŃSKIE

E-ambasada dla 
rejestrów

Ewakuacja danych do 
chmury 
(odmiejscowienie)

Budowanie 
odporności



#RESILIENCE



DUBLIN
DB3,4,5

DUB 07

DUB 06
DUB 08

Dalsze inwestycje



Globalna sieć Microsoft

71
Regionów 

Azure
200k+ km światłowodów 

i kabli podmorskich 252 Punktów 

edge
200+ Partnerów 

ExpressRoute



Microsoft’s centralized team focused on

identifying, tracking, and collecting

intelligence against the most sophisticated

and advanced adversaries impacting

Microsoft customers, including nation state

threats, malware, phishing, and more.

The threat intelligence analysts and

engineering teams in MSTIC work closely

with Microsoft security product teams to

both develop and refine high-quality

detections and defenses across our

security product portfolio.



Unikalny zasięg

telemetrii

Defender rozwijany

przez automaty

(Big Data, ML)

Infrastruktura

(Data centres, 

łącza)

Ludzie

(9 tys. specjalistów

od cyber)

Wymiana

informacji

w ramach GSP



Resilience success factors 

every organization should adopt

The cyber resilience 

bell curve





UWAGA: w erze postępującej 
cyfryzacji kolejnych dziedzin 

życia, do budowania odporności 
konieczne jest zaangażowanie 

TECHNOLOGII CYFROWEJ



+ ODPORNOŚĆ 
SPOŁECZNA



JAK MYŚLĄCA MASZYNA 
MOŻE NAM POMÓC 
W BEZPIECZEŃSTWIE?



KATEGORYZACJA

• fundament myślenia

• porządkowanie świata

• pojmowanie podobieństw/różnic

• myślenie przez analogie



Ludwig Wittgenstein: 
„Co jest wspólnego dla obiektów w danej kategorii? Nie ma jednej cechy 
wspólnej dla wszystkich - widzimy skomplikowaną siatkę zachodzących na 
siebie i krzyżujących się podobieństw; podobieństw w skali dużej i małej”.

ML & AI: GROMADZENIE WIEDZY I KATEGORYZACJA



wykrywanie intruza
w zapisie z kamer

automatyczne oznaczanie danych wrażliwych

optymalizacja procesu technologicznego

wyszukiwanie niebezpiecznych klauzul w kontraktach

ochrona danych, tożsamości, sieci, urządzeń, aplikacji I 
infrastruktury

testowanie planów
i automatyzacja obsługi incydentów



TECHNOLOGIA CYFROWA NA UCZELNIACH

MISJA PRZYKŁADY UŻYCIA TECHNOLOGII

BADANIA
• Moc obliczeniowa chmury przyspiesza badania
• Uczenie maszynowe / AI w służbie nauce
• Azure daje nowe możliwości analityczne

DYDAKTYKA • Chmura umożliwia zdalną naukę i wspiera proces dydaktyczny

MISJA SPOŁECZNA

• Uczelnia uczestnicząc w pomocy Ukrainie MUSI być zabezpieczona 
przed odwetem w cyberprzestrzeni

• Uczelnia wspiera budowanie odporności społecznej
• Wyniki badań umożliwią wzmocnienie odporności państwa

Zarządzanie i back-
office

• Przykład jednego z największych Uniwersytetów w Polsce- zajmuje 
ok. 160 budynków w Polsce. Jak tym zarządzić ręcznie? Zapewnić 
ochronę / obrót przepustkami itp.?



PYTANIE DLA KAŻDEGO

• Czy zachowałeś właściwe proporcje pomiędzy organizacją / ludźmi i techniką?

• Pomyśl: gdzie jeszcze mógłbyś użyć technologii, żeby zredukować ryzyko 
i wzmocnić odporność?

technologia cyfrowa wzmania odporność 
w każdym sektorze, nie tylko w IT

WNIOSKI
• odporność jest wielowymiarowa i skomplikowana

• trzy filary odporności to organizacja, ludzie, technologia

• wszystko zaczyna się od analizy ryzyka

• mapa ryzyka zmienia się dynamicznie

• w dobie działań hybrydowych potrzebujemy odpornego społeczeństwa



Dziękuję!

linkedin.com/in/


