
Nasze cyberobserwacje

PRZEMEK DĘBA (CERT Orange Polska)
PRZEMEK JAROSZEWSKI (CERT Polska)
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#10: Polskie spotkanie Trusted Introducer

Inicjatywa prowadzona przez 

GEANT, pan-europejską sieć 

poświęconą promocji 

działalności i aktywności 

naukowo-badawczej, edukacji 

oraz innowacji.

Jako instytucja zaufania wspiera 

zespoły cyberbezpieczeństwa

i reakcji na incydenty z całej 

Europy, przydziela im zależne 

od dojrzałości poziomy 

certyfikacji, a także wspiera 

współpracę i wymianę informacji 

pomiędzy zespołami.

LISTED

CERT BIK              CERT Alior*            CERT OPL

CERT ENEA          CERT MBank       CERT PKO BP*

CERT ENERGA      CERT Polska          CERT PSE*

CERT.GOV.PL        CERT TMPL           PGE CERT*

CERTALL*          ComCERT.PL

ExaCERT GAZ-SYSTEM CERT*

FinCERT.pl             SOC24.PL

PIONIER-CERT

StillSec iSOC
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#9 Złośliwe aplikacje na Android
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#8 Zatrzymanie Thomasa/Armaged0na

Źródło: Zaufana Trzecia Strona



#8 Zatrzymanie Thomasa/Armaged0na

Źródło: Wyborcza.pl



#8 Zatrzymanie Thomasa/Armaged0na
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#7 SIM Swapping
Ze względu na ryzyko 
przechwycenia lub przekierowania 
wiadomości SMS lub rozmów 
głosowych, implementujący nowe 
systemy POWINNI rozważyć 
alternatywne metody 
uwierzytelniania.
National Institute of Standards and 

Technology
DRAFT NIST Special Publication 

800-63B
https://pages.nist.gov/800-63-

3/sp800-63b.html

Usługi
• forwarding
• MultiSIM (jeden numer, extra numer)
• Webphone (WebRTC etc)
• eSIM
• SoftSIM
• Usługi nieoperatorskie np. iMessage

SS7
• SMS Spoofing
• SMS Faking
• SMS interception (fake LU)
• SMS DoS

SIM
• fałszywe dokumenty –

duplikat SIM
• zdalne zamawianie 

duplikatu SIM
• klonowanie kart SIM

Aplikacje
• phishing
• złośliwe aplikacje
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Fraudy:

• Terminowanie znaczącej liczby 

SMSów w ruchu 

międzynarodowym

• straty klientów nawet w 

dziesiątkach tys. PLN, 

wdrożenie triggerów anty-

fraudowych

• Przejęte urządzenia jako bramka 

do wysyłki phishingowych

SMSów

• Zakupy na karty SIM usług 

odsprzedawalnych na rynku 

wtórnych (Netflix/Spotify/etc.)

#6 Ataki na routery LTE

Wektory ataku:

• wykorzystanie domyślnych 

loginu i hasła

• podatność Directory 

Traversal (D-Link DWR-921) 

– pobranie z urządzenia 

pliku konfiguracyjnego, 

zawierającego 

niezaszyfrowane hasło

• (atak na użytkowników 

usługi VPN Static)
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#5 Danabot

Źródło: ESET

• Komunikacja przez TOR

• Serwer RDP

• Sniffer

• Wykradanie lokalnych profili 

przeglądarki

• Lokalne proxy do ataków 

MiTM
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#4 DDoS na home.pl
DDoS na Home.pl

23.09.18 23:37 – 24.09 03:49

UDP amp_flood

Peak 50 Gbps

DDoS w sieci 

Orange Polska 2018
Najpopularniejsze porty: 389 (LDAP), 53 (DNS), 1900 (SSDP), 

19 (CharGen)

Średni peak: 32,1 Gbps

Największy atak: 198 Gbps/20 Mpps

Najpopularniejsze ataki: UDP Fragmentation, Reflected DNS
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#3 Buszujący w morelach
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#2 Ustawa o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa

Zespoły CSIRT POZIOMU KRAJOWEGO

CSIRT 
MON

CSIRT 
NASK

POJEDYŃCZY PUNKT KONTAKTOWY/MC

Prezes Rady 
Ministrów

Pełnomocnik ds. 
cyberbezpieczeństwa

Kolegium  ds. 
cyberbezpieczeństwa

Sektorowe zespoły 
cyberbezpieczeństwa

Podmioty świadczące 
usługi 

cyberbezpieczeństwa

Organy ścigania

Organy Właściwe ds. 
ochrony danych 
osobowych

Współpraca 
Międzynarodowa

SIEĆ CSIRT   

Bankowy, infrastruktura
rynków finansowych

Energia

Infrastruktura cyfrowa 
i dostawcy usług 

cyfrowych

Transport  i transport 
wodny

Ochrona Zdrowia

Zaopatrzenia w wodę 
pitną i jej dystrybucję

Administracja Publiczna

Obywatele

Sektor telekomunikacyjnyUKE

KNF

ME

MC

MliR + 
MGMiŻŚ

MZ

MŚ

Sektor /podsektor

Organy właściwy ds. 
cyberbezpieczeństwa 

CSIRT 
GOV

Współpraca 
międzynarodowa

PPK innych krajów 

Grupa Współpracy   



#2 Ustawa o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa
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#1 Fałszywe bramki Dotpay/PayU
http://ulink.pl/faktura83723

http://oplata-transakcji-837293.pl

http://taniaprzesylka.eu/payu-PbsoLm

http://twojawysylka.pl/CLgoXqO1/h1GiNpw

http://przelew-eplatnosci82916.oplata-transakcji-837293.pl

http://www.kurierjerzyk.com/oplata112/

http://www.w.swplaty.eu/6253

http://www.monit-paczka.eu/viB86ZAO/hmYiWgr

http://www.zamowienia-priorytetowe.pl/oplataUX139163

http://www.dpd.expresspoland.pl/sB1oKJ4Q/hwgCypO

http://dpd.szbykidostawca.eu/JUf6iKX9/hg3C0zZ

http://www.ssl.payu-przelewe.ml/payu-eLuyBP

https://payment50.738125.pl/hT-62HLOy

http://block734.oplatyi.pl/3pN66x9j/hWBCD5x

http://block614.operid.pl/F1OGgUdE/hpDunEZ

http://www.293713.pl/jf-llszZO

http://www.payu.eplatnosci24.eu/payu-wv6HEWD

http://www.610346.pl/bk-YMtQyr?trans-id=P0307

http://www.dostawazasia.com

http://aniapaczka.com

http://aniapaczka.com/oplata095/

http://dhl-zaleglosc.pl/w2EbIm4y/hYzI3LR

http://www.linkv.pl/przesylka83713

http://paczkadek.com/oplata244

https://www.secure-pay24.pl/

http://przelew-eplatnosci-835291.pl/payu-JmXxCm5e

https://pay.epayment24.pw/p92315

http://www.block591.oplatyc.pl/b62Bpa6S/hBLIv1V

http://zamowienie-zaleglosc.eu/99UR6oYR/hvkFg3X

http://przesyleczki.com/

http://www.paczusie.com

http://www.platnosc-allegro-payu.online/payu-pwTp0O

https://secure-pay24.pl/

http://oplata.paczka24.online/payu-3vH8Kw

http://www.paczusie.com/oplata6562

http://www.szybka-paczka93872.eu/payu-GYhBxL

http://www.zaleglosc-paczka.eu/kJsr75/hm3S5RJ

http://www.twojabonament.com.pl/

http://www.zaleglosc-dhl.pl/NevV46ui/hq7Hmjr

http://kasiakurier.info/oplata835

http://www.paczkaruszaj.com/oplata312/

http://www.paczkatu.com/oplata521/

http://przelew.oplacamy.ml/payu-antkG3

https://*.oplatab.pl

http://www.block937.oplatyc.pl/b62Bpa6S/h7aSOeZ

http://przesyleczki.com/oplata269

http://www.dpd.twoja-paczka.eu/yBnt5ZM0/hgQt6vA

http://www.przelew.wysylkaw.pl/payu-jojhvLB

http://ssl.payu-przelewe.ml/payu-eLuyBP

https://plac3521.28315.pl/

http://doplata73548.ml/fH-RxHMqZ

http://block963.oplatyi.pl/3pN66x9j/hWRuy58

http://payu.platnosc35826.ml/QaeQ47sT6d.php

https://www.plac38.28315.pl/ik-1eT409

http://payu.oplata.com.pl/payu-Ymi0Kl

http://www.przesyleczki.com/oplata241

http://www.payu.platnosc35826.ml/QaeQ47sT6d.php

http://www.dhl.express-przesylki.pl/*

http://ssl.payu-przelew.ml/payu-eZukGw

http://www.kuriernowak.info/*

http://www.block619.oplatab.pl/B9q4s7gW/hXLFoJp

http://przelewik24.pl/dZHgrqKT/hjaTBjo

http://payment39.419274.pl/vd-4ZiwVa

http://www.przelew-eplatnosci-835291.pl/payu-JmXxCm5e

http://paczka48.com/X73swYo3/hQmH1LO

http://www.wezwanienr911.83619.eu/91XF7EamS42/hwKfK4D

http://www.ssl.payu-przelew.ml/payu-eZukGw

http://payu.przelew24h.pl/payu-YKc5V4

http://twojabonament.com.pl/

http://www.allegro-platnosc-payu.online/payu-WKIYyk

http://secure-pay24.pl/5qlF0v28/hDrHWkJ

http://kuriernowacki.com/oplata521/
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#0.2 Business Email Compromise
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#0.3 Powrót vishingu
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#0.4 Metoda na blika
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