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Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce wchodzi w skład Grupy Nordea, największej skandynawskiej instytucji finansowej, 

zatrudniającej ponad 30 000 osób na całym świecie. 

W skład polskiego oddziału wchodzi centrum operacyjne z siedzibą w Łodzi, obsługujące procesy back-officowe dla 

skandynawskich jednostek biznesowych banku oraz pion IT, zlokalizowany w Trójmieście i Warszawie. Liczba 

pracowników w obydwu pionach wynosi ponad 3700 osób. 

Pion IT w Nordea na co dzień realizuje projekty, których uczestnicy są ulokowani w różnych miejscach w Europie – w 

Kopenhadze,  Sztokholmie, Helsinkach i Oslo.  IT w Polsce dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie utrzymania i 

rozwoju platform i systemów informatycznych, a obecnie uczestniczy we wdrożeniu jednego z trzech największych 

systemów bankowych na świecie.

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce planuje dalszy wzrost zatrudnienia. Wśród poszukiwanych kandydatów są 

zarówno absolwenci studiów wyższych rozpoczynający ścieżkę kariery, jak i eksperci o ugruntowanej wiedzy 

informatycznej.
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Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce (cz. I)



Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce (cz. II)
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Pracujemy w najlepszym biurze w Polsce. Gdyńskie biuro skandynawskiego banku Nordea

otrzymało nagrodę w prestiżowym konkursie Property Design Awards
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Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce (cz. III)

Pracujemy w najlepszym biurze w Polsce. Gdyńskie biuro skandynawskiego banku Nordea

otrzymało nagrodę w prestiżowym konkursie Property Design Awards



Ataki socjotechniczne. Podstawowe założenia

Najsłabszym ogniwem jest człowiek

➢W bankowości – ofiary:

o Pracownicy (w tym konkretne osoby)

o Klienci

➢W rzeczywistości dotyczą każdego z nas

➢Nie wymagają zastosowania nowoczesnych 

technologii (kanałów komunikacji)

➢Stanowią istotne wyzwanie w obszarze 

cyberbezpieczeństwa (bezpieczeństwa 

cybernetycznego)
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https://www.seekpng.com/ipng/u2w7q8w7i1w7i1o0_broken-chains-art/



Dlaczego ataki socjotechniczne są ważne? (cz. I)

Raport Europolu Internet Organised Crime 

Threat Assessment 2018 (IOCTA 2018) [1]

podaje przykład:

➢W marcu 2018 roku, aresztowano w Hiszpanii, w 

Alicante, przywódcę grupy przestępczej, która przy 

użyciu złośliwego oprogramowania (ang. malicious

software, malware) własnej produkcji zaatakowała 

ponad 100 instytucji finansowych na świecie

➢Dochodzenie prowadzone było przez policję 

hiszpańską, przy wsparciu Europolu, FBI, władz 

rumuńskich, białoruskich, tajwańskich i prywatnych 

firm zajmujących się bezpieczeństwem 

cybernetycznym (cyberbezpieczeństwem)
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http://m.bankingexchange.com/cyberfraud-id-theft/item/5282-carbanak-cyber-gang-steals-1-billion-from-banks [2]



Dlaczego ataki socjotechniczne są ważne? (cz. II)

Raport Europolu Internet Organised Crime 

Threat Assessment 2018 (IOCTA 2018) [1]

podaje przykład:

➢Gang odpowiadał za kampanie Carbanak i 

Cobalt, które dotknęły banków w ponad 40 

krajach

➢Straty oszacowano na ponad 1 miliard EUR

➢Obydwie kampanie zaczynały się od ataku 

socjotechnicznego
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http://m.bankingexchange.com/cyberfraud-id-theft/item/5282-carbanak-cyber-gang-steals-1-billion-from-banks [2]



➢Kevin Mitnick, w książce pt. „Sztuka podstępu” [3] – definicja negatywna:

➢Christopher Hadnagy, w książce pt. „Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad 

umysłami” [4] – definicja prawie neutralna:
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Czym jest socjotechnika?



➢Jerzy Bralczyk, „Manipulacja językowa” [5]:

➢Język to system znaków – dalej: kod (w szerokim rozumieniu)

➢Manipulacja (nie tylko językowa) jest integralną częścią socjotechniki
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Czym jest manipulacja?



➢Christopher Hadnagy zauważa [4], że:

➢Używają jej: dzieci, rodzice, nauczyciele, terapeuci, specjaliści od reklamy i marketingu, 

sprzedawcy, politycy, stróże prawa i przestępcy… Ktoś jeszcze? ☺
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Czy socjotechnika jest zła? (cz. I)

https://pixabay.com/pl/illustrations/w%C5%82%C4%85czenie-grupy-w%C3%B3zek-inwalidzki-2731343/



➢Różnice zachodzą w obszarze:

o intencji i motywacji

o celu oddziaływania

o szeroko rozumianego interesu strony oddziałującej i poddawanej oddziaływaniu
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Czy socjotechnika jest zła? (cz. II)

https://pixabay.com/pl/photos/strony-marionetka-ba%C5%82wan-polityczny-784077/ 



➢Cybernetyka to nauka o sterowaniu, zajmująca się ogólnymi modelami sterowania i 

komunikacji w systemach technicznych, biologicznych i społecznych

➢Norbert Wiener, amerykański matematyk – książka pt. „Cybernetyka, czyli sterowanie i 

komunikacja w zwierzęciu i maszynie” (1948 r.) [6]

➢Marian Mazur, twórca polskiej szkoły cybernetycznej, w tym koncepcji systemów 

autonomicznych (autonomów) [7]
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Dlaczego cybernetyka?

https://pixabay.com/pl/illustrations/zabezpiecze%C5%84-zamek-pewny-strza%C5%82ki-3014154/



➢Sterowanie jest wywieraniem pożądanego wpływu na określone zjawiska (procesy)

➢W szerszym ujęciu – sterowanie to oddziaływanie mające na celu zapewnienie zachowania 

obiektu w żądany sposób lub w sposób zbliżony do żądanego albo realizację żądanego celu

➢Zawsze musi więc istnieć ktoś (lub coś), kto ten wpływ na kogoś (lub coś) wywiera, czyli musi 

istnieć obiekt sterujący i obiekt sterowany, a także coś, co łączy wzajemnie te obiekty, co 

umożliwia wywieranie tego wpływu, czyli kanały lub po prostu tor sterowniczy

13

Czym jest sterowanie?

https://pixabay.com/pl/vectors/statek-ko%C5%82o-kierownicy-%C5%82%C3%B3d%C5%BA-157789/



➢Zarówno człowieka (jednostkę), jak i społeczeństwo (grupę, zbiorowość) można uznać za 

systemy autonomiczne, czyli takie, które w ogólności mają m.in. zdolność sterowania się 

(reagowania) i zdolność przeciwdziałania utracie zdolności sterowania (obrona) oraz 

funkcjonują we własnym interesie (realizują własne cele)

➢Wszelkie wzajemne oddziaływania pomiędzy systemami możliwe są dzięki istnieniu sprzężeń, 

czyli istniejących między nimi powiązań

➢Sprzężenie, w którym dwa systemy oddziałują na siebie wzajemnie, stanowi sprzężenie 

zwrotne
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Systemy autonomiczne i sprzężenia

System X System Y

Na podstawie: [7]
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Atak socjotechniczny jako proces komunikacyjny

Kontekst

Nadawca
(np. sprawca,

propagandysta, 
funkcjonariusz itp.)

Odbiorca
(np. ofiara, 

słuchacz, świadek, 
przestępca itp.)

Medium (przekaźnik)

Efekt
(reakcja)

Kodowanie
(kod)

Dekodowanie
(kod)

Komunikat
(przekaz informacyjny)

Sprzężenie zwrotne
(informacja zwrotna)

Kontakt

Ludzkie popędy, 
postawy i 

zachowania, 
emocje

(podatności)

Motywy

Medium
(przekaźnik)

Sprzężenie zwrotne
(informacja zwrotna)

Kod kulturowy

Opracowanie własne na podstawie: [4], [8]



W praktyce…
Wybrane przykłady ataków socjotechnicznych
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Rodzaje ataków socjotechnicznych

➢Najczęściej omawiane ataki:

o Phishing – password harvesting fishing (łowienie haseł), charakter masowy

o Spear phishing – atak ukierunkowany na konkretne osoby, wąska grupa odbiorców

o Vishing – voice phishing, atak z użyciem połączenie telefonicznego (podszywanie się)

o Smishing – atak z użyciem SMS

o Pharming – szczególny przypadek, bardziej zaawansowany atak

o […]

➢IOCTA 2018 zwraca uwagę, że phishing oparty na poczcie elektronicznej pozostaje 

najbardziej popularnym cyberatakiem (atakiem cybernetycznym) wykorzystującym 

socjotechnikę. Następne w kolejności są warianty tego ataku – tzw. vishing i smishing [1]

➢Atak nie musi mieć na celu kradzieży danych (ani haseł)

➢Ale to nie wszystko! Socjotechnika jest wszędzie!
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Spear phishing. Propagacja malware. Kampania Cobalt

Na podstawie: [9]
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Phishing. Kradzież danych

Na podstawie: [10]
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Ransomware. Uśpić czujność ofiary

Na podstawie: [11]
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Smishing

Opracowanie własne



➢Jeden z wariantów ataku metodą „na wnuczka”:
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Atak na klienta banku metodą „na prokuratora” (cz. I)

Na podstawie: [12]



➢Jeden z wariantów ataku metodą „na wnuczka”:
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Atak na klienta banku metodą „na prokuratora” (cz. II)

Na podstawie: [12]
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Tailgating, piggybacking… Ogon. Co dalej?

Na podstawie: [13]



O czym nie rozmawialiśmy?

➢Dezinformacja

➢Propaganda

➢Marketing i sprzedaż

➢Wywiad gospodarczy

➢Techniczne zaplecze ataków

➢Dialog człowieka z maszyną
o sztuczna inteligencja

o przetwarzanie języka naturalnego

➢Automatyzacja ataków
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https://pixabay.com/pl/vectors/g%C5%82owa-g%C5%82owy-ludzi-m%C4%99%C5%BCczyzna-2099128/
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