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Aktualności 

Abuse Forum Polska 

Dnia 12 grudnia odbyło się spotkanie grupy Abuse Forum Polska, nieformalnej organizacji zrzeszają-

cej m.in.: przedstawicieli największych polskich operatorów telekomunikacyjnych, dostawców Inter-

netu, portali społecznościowych a także organów administracji publicznej, w tym ministerstw i urzę-

dów centralnych. Cykliczne spotkania oraz lista dyskusyjna służą poprawie komunikacji, dzięki czemu 

możliwa jest skuteczna prewencja oraz reagowanie na pojawiające się w sieci zagrożenia.  

Więcej na temat: Abuse Forum Polska 

„Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie” – konferencja  

w Zielonej Górze  

Dnia 11 grudnia 2017 roku w Zielonej Górze odbyła się konferencja zorganizowana przez Polskie 

Centrum Programu "Safer Internet", którą tworzy Państwowy Instytut Badawczy NASK i Fundacja 

Dajemy Dzieciom Siłę. Wydarzenie zorganizowano wspólnie z Lubuskim Ośrodkiem Doskonalenia 

Nauczycieli. Konferencja poświęcona była problematyce bezpieczeństwa w Internecie oraz podno-

szeniu kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. W wydarzeniu brało udział 200 osób z sektora edu-

kacyjnego.  

Zagadnienia bezpieczeństwa w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych internautów 

przedstawiały prelegentki: Martyna Różycka, Kierownik zespołu Dyżurnet.pl oraz Anna Rywczyńska, 

Koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet i Kierownik Zespołu Projektów Społecz-

nych w NASK PIB. 

Więcej na temat konferencji: Zielonogórskie Spotkania z Technologią Informacyjną  

 

 

 

 

 

 

http://www.abuse-forum.pl/
http://konferencja.ti.zgora.pl/
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Statystyki zarejestrowanych zagrożeń  

Statystyki zawarte w niniejszym rozdziale obejmują dane o ilości zarejestrowanych zgłoszeń1 oraz  

liczbie obsłużonych przez NC Cyber incydentów2 w analizowanym tygodniu. Oddzielną grupę stano-

wią incydenty związane z potencjalnie nielegalnymi treściami w Internecie, obsługiwane przez spe-

cjalnie do tego dedykowany zespół – Dyżurnet.pl. 

Zarejestrowane zgłoszenia i incydenty cyberbezpieczeństwa 

Zagrożenia cyberbezpieczeństwa  Liczba 

Zarejestrowane zgłoszenia  235 

w tym zarejestrowane incydenty  59 

Zarejestrowane incydenty w podziale na sektory występowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 

1 Zgłoszenia przesłane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.cert.pl lub są wysłane na 

adres zgłoszeniowy cert@cert.pl. Centrum Operacyjne NC Cyber rejestruje także powiadomienia otrzymywane 

bezpośrednio od przedstawicieli sektora publicznego oraz prywatnego. Otrzymane informacje o zagrożeniach 

cyberbezpieczeństwa stanowią podstawę rejestracji nowych zgłoszeń, incydentów lub są rejestrowane wyłącz-

nie do celów statystycznych, jako zgłoszenia nie mające charakteru realnego zagrożenia. 

 
2 Incydenty dotyczą konkretnej kategorii zagrożenia np. phishingu, spamu czy ataku z użyciem złośliwego opro-

gramowania. 

Bankowość 10

Infrastruktura rynków 
finansowych 3

Sektor publiczny 3

Służba zdrowia 2

Energetyka 1

Infrastruktura cyfrowa, 
telekomunikacja 1

Inne 39

http://www.cert.pl/
mailto:cert@cert.pl
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Rodzaje zagrożeń w podziale na sektory występowania  

Rodzaj incydentu Liczba Sektor3 

Phishing 

1 Energetyka 

1 Infrastruktura rynków finansowych 

2 Sektor publiczny 

6 Bankowość 

16 Inne4 

Złośliwe oprogramowanie 

1 Infrastruktura rynków finansowych 

1 Sektor Publiczny 

2 Bankowość 

7 Inne 

Spam 

1 Służba zdrowia 

1 Infrastruktura rynków finansowych 

3 Inne 

Skanowanie 

2 Bankowość 

5 Inne 

DDoS 

1 Infrastruktura cyfrowa, telekomunikacja 

3 Inne 

Włamanie 4 Inne 

                                                                 
 

3 Sektor określany jest na podstawie załącznika nr II Dyrektywy NIS (Dyrektywa Parlamentu i Rady UE w sprawie 

środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na teryto-

rium Unii). 
4 Sektor „Inne” obejmuje sektory różne od: bankowość; energetyka; infrastruktura rynków finansowych; infra-

struktura cyfrowa; telekomunikacja; transport; służba zdrowia; zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczysz-

czanie ścieków; sektor publiczny. 
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Inne 

1 Inne 

1 Służba zdrowia 

Pochodzenie atakującego według lokalizacji adresu IP 

Pochodzenie atakującego  Liczba 

Polska  4 

Zagranica 3 

Nieznane 49 

Typ poszkodowanego według lokalizacji adresu IP 

Typ poszkodowanego  Liczba 

Osoba prywatna  11 

Instytucja komercyjna 28 

Instytucja badawcza lub akademicka 2 

Inna niekomercyjna instytucja 4 

Nieznany 9 

Pochodzenie poszkodowanego według lokalizacji adresu IP 

Pochodzenie poszkodowanego  Liczba 

Polska  21 

Zagranica 31 

Nieznane 4 
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Analiza zaobserwowanych zagrożeń  

Największy udział w zarejestrowanych przez NC Cyber zagrożeniach minionego tygodnia miały incy-

denty phishingu, kampanii z użyciem złośliwego oprogramowania oraz skanowanie sieci komputero-

wych.  

Incydenty phishingu dotyczyły zdarzeń podszywania się pod znane marki. Za pomocą fałszywych stron 

logowania przestępcy próbowali wyłudzić od użytkowników Internetu wrażliwe dane. Najwięcej zgło-

szeń dotyczyło stron Netflixa oraz Amazon. Zarejestrowano również incydenty prób podszycia się pod 

instytucje finansowe, m.in. Alior Bank, HSBC Bank.  

Kampanie dotyczące złośliwego oprogramowania dotyczyły m.in.: ransomware typu Locky oraz  

Vortex, trojana bankowego Trickbot. W przypadku trojana, pobranie oprogramowania i infekcja kom-

putera poprzedzone były uruchomieniem makra jednego z plików, załączonych do e-maila. NC Cyber 

rekomenduje wyłączenie automatycznego uruchamiania makr. Przed pozwoleniem na wykonanie 

kodu przez program, należy upewnić się ,że plik pochodzi z zaufanego źródła. 

Wybrane incydenty minionego tygodnia 

Atak spamu 

Zespół NC Cyber otrzymał zgłoszenie od jednej z instytucji o zwiększonym napływie niechcianych wia-

domości e-mail. W ciągu 3 dni instytucja otrzymała ponad 7 tysięcy wiadomości typu spam, nakłania-

jącej do kliknięcia w nieznany link. Celem kampanii było wyłudzenie wrażliwych danych uwierzytelnia-

jących. 

Kampanie tego typu pojawiają się często i stale przybierają na sile. Niechciane wiadomości dystrybu-

owane są masowo, niejednokrotnie ze skompromitowanych serwerów i kont pocztowych, co unie-

możliwia śledzenie osób odpowiedzialnych. W przypadku otrzymywania niepożądanych wiadomości 

zaleca się zastosowanie odpowiednich reguł filtracji poczty e-mail. Analiza pełnych nagłówków wiado-

mości może pozwolić na zidentyfikowanie nadawcy. Posiadając takie informacje można skontaktować 

się z organizacją wysyłającą niechciane e-maile.  

Upublicznienie zbioru 1,4 miliarda wrażliwych danych  

W minionym tygodniu pojawiła się w Internecie baza zawierająca ponad 40 GB danych – adresów  

e-mail, nazw i haseł użytkowników sieci. Zespół NC Cyber pobrał bazę i aktualnie analizuje dane pod 

kątem polskich domen.  

Więcej na temat tego incydentu można przeczytać w artykule: Database of 1.4 Billion Credentials  

Found on Dark Web. 

http://www.securityweek.com/database-14-billion-credentials-found-dark-web
http://www.securityweek.com/database-14-billion-credentials-found-dark-web


Str. 6  Analiza zaobserwowanych zagrożeń  

 

Analiza niezależnych analityków wskazuje, że proste hasła, czy jednoskładnikowe uwierzytelnianie nie 

są dobrym zabezpieczeniem. Zespół NC Cyber rekomenduje stosowanie zabezpieczenia dwuskładni-

kowego. Więcej na ten temat można przeczytać w miesięczniku OUCH!: Dwuskładnikowe uwierzytel-

nianie. 

Zaatakowane aplikacje mobilne 14 polskich banków 

W bieżącym tygodniu pojawiła się informacja o szkodliwych aplikacjach systemu Android, dostępnych 

w sklepie Google Play. Dwie aplikacje – CryptoMonitor oraz StorySaver, po zainstalowaniu na urządze-

niu mobilnym podszywały się pod aplikacje bankowe, w celu przechwycenia danych dostępowych do 

rachunków bankowych. W wyniku analizy niezależnych ekspertów stwierdzono, że zagrożone są apli-

kacje mobilne 14 polskich banków: Alior Mobile, BZWBK24 Mobile, Getin Mobile, IKO, Moje ING mo-

bile, Bank Millennium, mBank PL, BusinessPro, Nest Bank, Bank Pekao, PekaoBiznes24, plusbank24, 

Mobile Bank, Citi Handlowy. 

Jeśli na urządzeniu została zainstalowana jedna z wymienionych aplikacji, należy ją niezwłocznie odin-

stalować. Drugim krokiem powinna być weryfikacja stanu środków finansowych na koncie oraz zmiana 

parametrów logowania do konta bankowego. 

 
Aktualnie analizą incydentu zajmuje się zespół CERT Polska.  

Analiza firmy ESET dostępna jest w artykule: Banking malware on Google Play targets Polish banks. 

W raporcie NC Cyber z zeszłego tygodnia publikowano rekomendacje dotyczące bezpiecznego korzy-

stania z aplikacji mobilnych. Przypominamy, że podstawowe rekomendacje to: instalacja z bezpiecz-

nych i zaufanych źródeł; systematyczne usuwanie zbędnych aplikacji; regularne aktualizowanie opro-

gramowania; weryfikacja uprawnień aplikacji; zachowanie ostrożności w trakcie korzystania z urzą-

dzeń w miejscach publicznych. Więcej na temat bezpieczeństwa użytkowania urządzeń mobilnych 

można przeczytać także w biuletynie OUCH!: Bezpieczne aplikacje mobilne. 

Atak na TLS podczas szyfrowania RSA – luka ROBOT powraca 

W bieżącym tygodniu pojawiła się informacja o ponownym wystąpieniu podatności "ROBOT", która 

to umożliwia wykonanie odszyfrowania i podpisywania RSA kluczem prywatnym serwera TLS. Atak ten 

całkowicie łamie poufność TLS, podczas używania szyfrowania RSA.  

Zespół NC Cyber poinformował o powyższym fakcie na Forum Ogólnym Partnerów NC Cyber. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule: The Robot Attack. 

 

 

https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201509_po.pdf
https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201509_po.pdf
https://www.welivesecurity.com/2017/12/11/banking-malware-targets-polish-banks/
https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201703_po.pdf
https://robotattack.org/
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Rekomendacje  

Ransomware Vortex – powiadomienie o planowanej wizycie kuriera  

Zespół NC Cyber rejestruje wiele zgłoszeń dotyczących wiadomości e-mail zawierających podejrzane 

treści, nietypowe linki oraz niebezpieczne załączniki. Nierzadko są to incydenty związane ze złośliwym 

oprogramowaniem ograniczającym dostęp do systemu komputerowego i wymagającym zapłacenia 

okupu w celu usunięcia blokady. 

W minionym tygodniu zespół NC Cyber otrzymał informacje o kampanii phishingowej, w której na-

dawca wiadomości podszywał się pod firmę POLKURIER. Autor kampanii wysyłał wiadomości e-mail  

z informacją o nadaniu przesyłki i oczekiwaniu na kuriera. Po otwarciu jednego z załączników wiado-

mości uruchamiane było oprogramowanie szyfrujące dysk – ransomware typu Vortex. 

Zespół NC Cyber odradza płacenia okupu, którego zazwyczaj żądają przestępcy za odszyfrowanie da-

nych. Wpłacenie okupu nie daje żadnej gwarancji na uzyskanie skutecznego deszyfratora. Występuje 

natomiast ryzyko zainfekowania kolejnym niebezpiecznym oprogramowaniem.  

 
W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa infekcji oprogramowaniem ransomware Vortex  

w przyszłości, warto zastosować następujące środki zapobiegawcze:  

• Regularnie tworzyć kopie bezpieczeństwa. Należałoby ustawić częstotliwość tworzenia kopii 

bezpieczeństwa, wskazać rodzaj kopiowanych danych oraz miejsce ich składowania. Najlepiej 

jest tworzyć dwie kopie zapasowe: jedną do przechowywania w chmurze (warto skorzystać  

z usługi automatycznego tworzenia kopii zapasowych plików), a drugą do fizycznego przecho-

wywania (przenośny dysk twardy, pamięć przenośna, dodatkowy laptop itp.).  

• Ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem umożliwia aktualne oprogramowanie antywi-

rusowe.  

• Ważne jest niezwłoczne instalowanie nowych aktualizacji, które zawierają poprawki dla róż-

nych podatności systemu. Jeśli oprogramowanie oferuje opcję automatycznej aktualizacji – 

zalecane jest jej zastosowanie.  

• Cyberprzestępcy często rozpowszechniają fałszywe wiadomości e-mail wyglądające bardzo 

podobnie do powiadomień sklepów internetowych, banków, policji itp.. Zachęcają do kliknię-

cia w link, a przez to – propagację złośliwego oprogramowania do środowiska komputero-

wego użytkownika. Wskazana jest rozwaga przy uruchamianiu podejrzanie wyglądających lin-

ków oraz otwieraniu załączników wiadomości e-mail, pochodzących od nieznanych nadaw-

ców.  
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• Włączona opcja "Pokaż rozszerzenia plików" w ustawieniach systemu Windows ułatwi wy-

krycie potencjalnie złośliwych plików. Oszuści mogą użyć kilku rozszerzeń, aby ukryć złośliwy 

plik jako wideo, zdjęcie lub dokument (np. Hot-chics.avi.exe lub doc.scr).  

• Podejrzany proces należy niezwłocznie zatrzymać a komputer odłączyć od Internetu – zapo-

biegnie to rozprzestrzenianiu się infekcji.  
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Kluczowe poprawki bezpieczeństwa  

Aktualizacje czołowych dostawców oprogramowania  

Dostawca Data Produkt Aktualizacja 

MICROSOFT 
 

12.12.17. 

 
Internet Explorer 
Microsoft Edge 
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Microsoft Office Services 
Web Apps 
Microsoft Exchange Server 
ChakraCore 
Microsoft Malware  
Protection Engine 
 

Firma Microsoft opublikowała gru-
dniowe aktualizacje dla swoich produk-
tów. 
Szczegóły: December 2017 Security 
Updates 
 

07.12.17. 
Microsoft Malware  
Protection Engine 

Firma Microsoft opublikowała aktualiza-
cje dotyczące luki w zabezpieczeniach 
aparatu Microsoft Malware Protection 
Engine. Poprawka o statusie krytycznym. 
Szczegóły: CVE-2017-11937 - Microsoft 
Malware Protection Engine Remote 
Code Execution Vulnerability 
 

ADOBE 12.12.17. Adobe Flash Player 

Firma Adobe opublikowała aktualizację 
dla Adobe Flash Player. 
Szczegóły: Security updates available for 
Flash Player | APSB17-42 
 

SAP 12.12.17. SAP 

Firma SAP opublikowała grudniowe  
aktualizacje dla swoich produktów. 
Szczegóły: SAP Security Patch Day –  
December 2017 
 

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/c383fa60-b852-e711-80dd-000d3a32f9b6
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/c383fa60-b852-e711-80dd-000d3a32f9b6
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-11937
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-11937
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-11937
https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb17-42.html
https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb17-42.html
https://blogs.sap.com/2017/12/12/sap-security-patch-day-december-2017/
https://blogs.sap.com/2017/12/12/sap-security-patch-day-december-2017/
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UBUNTU 11.12.17. Ubuntu 

Firma Ubuntu opublikowała aktualizacje 
dla zidentyfikowanych podatności  
w swoich produktach. 
Szczegóły: Ubuntu security notices 
 

MOZILLA 07.12.17. 
Firefox 57.0.2. 
Firefox ESR 52.5.2 
 

Firma Mozilla opublikowała aktualizacje 
przeglądarki Mozilla Firefox. Aktualizacje 
zawierają poprawki do podatności o sta-
tusie krytycznym i wysokim.  
Szczegóły: Security vulnerabilities fixed 
in Firefox 57.0.2, Security vulnerabilities 
fixed in Firefox ESR 52.5.2 
 

GOOGLE 
CHROME 

06.12.17. 
Chrome, Chromium 
63.0.3239.84 

Firma Google opublikowała aktualizację 
przeglądarki Chrome i Chromium zawie-
rającą poprawki do 37 błędów, w tym do 
7 o statusie krytycznym/wysokim. 
Szczegóły: Chrome Releases 

 

APPLE 06.12.17. 
 

macOS High Sierra 10.13.2 
iOS 11.2 
tvOS 11.2 
watchOS 4.2 
 

Firma Apple opublikowała aktualizacje 
zabezpieczeń dla systemów macOS, iOS, 
tvOS, watchOS. Aktualizacja macOS 
10.13.2. zawiera m. in. poprawki do błę-
dów curl, apache, OpenSSL, a także 
ostatnio opublikowanej podatności 
konta root. Aktualizacja iOS 11.2. za-
wiera m. in. poprawkę do podatności 
protokołu WPA (KRACK). 
Szczegóły: Zawartość związana z zabez-
pieczeniami w systemie macOS High 
Sierra 10.13.2, uaktualnieniu zabezpie-
czeń 2017-002 Sierra i uaktualnieniu za-
bezpieczeń 2017-005 El Capitan, iOS 
11.2, tvOS 11.2, watchOS 4.2. 
 

https://usn.ubuntu.com/usn/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-29/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-29/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-28/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-28/
https://chromereleases.googleblog.com/2017/12/stable-channel-update-for-desktop.html
https://support.apple.com/pl-pl/HT208331
https://support.apple.com/pl-pl/HT208331
https://support.apple.com/pl-pl/HT208331
https://support.apple.com/pl-pl/HT208331
https://support.apple.com/pl-pl/HT208331
https://support.apple.com/pl-pl/HT208334
https://support.apple.com/pl-pl/HT208334
https://support.apple.com/pl-pl/HT208327
https://support.apple.com/pl-pl/HT208325
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Opracowanie:  

NASK – Państwowy Instytut Badawczy 

Dział Centrum Operacyjne 

ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa  

Wybrane wiadomości minionego tygodnia 

 

Jak bezpieczne są wirtualne klawiatury i w jaki sposób dbają o naszą prywatność? – pada pytanie  

w związku z wyciekiem danych użytkowników wirtualnej klawiatury AI.type. 

Artykuł: Ogromny wyciek danych użytkowników aplikacji mobilnej wirtualnej klawiatury 

 

Zjawisko wykorzystania kont bankowych osób małoletnich, w celu ułatwienia przepływu skradzio-

nych pieniędzy. 

Artykuł: Children and young adults: the next-generation money mules 

 

Analiza dotycząca stosowania tego samego hasła do wielu kont. Z jednej strony ułatwienie dla 

użytkownika, z drugiej strony – większe prawdopodobieństwo włamania się na konto. 

Artykuł: Survive the Overwhelming Explosion of Passwords 

 

Wnioski z badania przeprowadzonego przez ENISA w kontekście "dyrektywy w sprawie bezpie-

czeństwa sieci i systemów informatycznych". Badanie koncentruje się na ocenie aktualnej sytuacji 

i ustaleniu, czy istnieją potrzeby szkoleniowe specyficzne dla każdego z kluczowych sektorów, na 

które kładzie nacisk dyrektywa NIS. 

Artykuł: Stocktaking of information security training needs in critical sectors 

 

Nowy pomysł na zyski dla portali komercyjnych to zarabianie na kryptowalutach przy użyciu 

wtyczki umieszczanej w kodzie strony. 

Artykuł: Kopanie kryptowalut może zastąpić reklamy w internecie 

 

Typowy incydent phishingu kierowanego do użytkowników Netflixa. 

Artykuł: Update payment method: Netflix phishing scam steals login credentials 

 

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/ogromny-wyciek-danych-uzytkownikow-aplikacji-mobilnej-wirtualnej-klawiatury/
https://blog.malwarebytes.com/cybercrime/2017/12/children-and-young-adults-the-next-generation-money-mules/?utm_source=twitter&utm_medium=social
https://www.linkedin.com/pulse/survive-overwhelming-explosion-passwords-georg-nikolajevski/?trackingId=eda%2BJl34xb6zr2VtSzrEqg%3D%3D
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/stocktaking-of-information-security-training-needs-in-critical-sectors
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1091336,kopanie-kryptowalut-zastapi-reklamy-w-internecie.html
https://www.hackread.com/netflix-phishing-scam-steals-login-credentials/

