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Zaczê³o siê od ataku Paw³a Lacha, redaktora portalu Hacking.pl, na ser-

wis aukcyjny Allegro.pl. Dziennikarz pisz¹cy o bezpieczeñstwie w sieci w 

ci¹gu kilku minut poradzi³ sobie z zabezpieczeniami najwiêkszej w Polsce 

platformy aukcyjnej. Okaza³o siê, ¿e bez wiêkszego problemu mo¿e zdo-

byæ has³a niemal wszystkich u¿ytkowników portalu. Efekty swojej dzia-

³alności opisa³ w tekście „Allegro pe³ne dziur!”, który ukaza³ siê oko³o 

pierwszej nad ranem 19 grudnia 2006 roku. 

Miesi¹c później z k³opotami spotka³o siê Grono.net, jeden z wiêkszych 

polskich portali spo³ecznościowych. Wysz³o na jaw, ¿e dane osobowe 

u¿ytkowników portalu by³y ogólnodostêpne z  poziomu przegl¹darki 

Google. Wystarczy³o wpisaæ has³o grono.net, by uzyskaæ dostêp do 

nazwisk, telefonów i innych danych, które u¿ytkownicy wpisali na por-

talu. Fakt ten zauwa¿y³ i 15 stycznia opisa³ na serwisie Web 2.0 Wia-

domości24.pl u¿ytkownik Tymek 

Wo³odźko.

Internetowa lawina 
W publikacji, która zainicjo-

wa³a kryzys Allegro £ukasz Lach 

określi³ poziom bezpieczeñstwa 

danych na tym portalu jako „równy zeru”. Doświadczony haker po zdoby-

ciu loginu i has³a dowolnego u¿ytkownika aukcji móg³ na przyk³ad wysta-

wiæ jego dom na aukcji, ¿¹daj¹c symbolicznej z³otówki. Autor informowa³ 

jednocześnie, ¿e przed opublikowaniem tekstu zawiadomi³ e-mailem Alle-

gro o mo¿liwości ataku. Ostrze¿enia pozosta³y jednak bez odpowiedzi.

Wieśæ o k³opotach najwiêkszego polskiego serwisu aukcyjnego szybko 

obieg³a Internet. Kolejne redakcje, powo³uj¹c siê na publikacjê Hancking.

pl, zwróci³y siê do Allegro o komentarz. Micha³ Tomaszkiewicz z ITbiznes.

pl w tekście „Allegro dziurawe jak szwajcarski ser?” napisa³, ¿e pracownicy 

nie chcieli udzielaæ komentarzy, gdy¿ jak twierdzili, „sprawa zosta³a prze-

kazana osobie do spraw kontaktów z mediami”. Osob¹ t¹, po kilku godzi-

nach oczekiwania na kontakt, okaza³ siê Patryk Tryzubiak, PR menad¿er 

Allegro. Na portalu ITbiznes.pl poinformowa³, ¿e „platforma aukcyjna nie 

jest jeszcze w stanie ustosunkowaæ siê do zarzutów” oraz ¿e „trwaj¹ 

prace nad weryfikacj¹ informacji o lukach”. Tryzubiak obieca³ równie¿, ¿e 

Allegro wyda oficjalne oświadczenie nastêpnego dnia, czyli 20 grudnia. 

W tym samym czasie na wewnêtrznym forum serwisu aukcyjnego poja-

wi³a siê informacja o godzinnej przerwie technicznej, która planowana 

by³a miêdzy pierwsz¹ a drug¹ w nocy z 20 na 21 grudnia. Obie wiado-

mości wywo³a³y kolejn¹ publikacjê na Hacking.

pl. W tekście o ma³o logicznym tytule „Allegro 

milczy i zapowiada przerwê techniczn¹” redak-

torzy spekulowali, czy planowana przerwa jest 

rutynowa, czy te¿ zwi¹zana z opisanymi przez 

nich wcześniej problemami. 

W ogniu oskar¿eñ Allegro zachowa³o kilkuna-

stogodzinne milczenie. Komunikat opublikowano 

zgodnie z obietnic¹ - 20 grudnia. Jego forma budzi 

jednak zastrze¿enia. Autor za mocno skupi³ siê 

na s³owach, które mia³y zbudowaæ przychylnośæ 

czytelników, a za ma³o uwagi poświêci³ opisowi 

dzia³añ, które podjê³o Allegro w celu rozwi¹za-

nia problemu. Szkoda tak¿e, ¿e zabrak³o w nim 

wyraźnego wsparcia ze strony eksperta. Wia-

rygodnośæ przekazu wzrasta, gdy dzia³a zasada 

autorytetu. Wystarczy³by programista pracuj¹cy 

w Allegro, by z³amaæ monopol wiedzy fachowej 

przypisywany w tamtym momencie reprezen-

tantom Hacking.pl. Koncepcja „jednego g³osu” 

od wielu lat ewoluuje. Obecnie nale¿y j¹ rozu-

mieæ bardziej jako koniecznośæ ujednolicenia 

przekazu ni¿ sztywne trzymanie siê jednej osoby 

jako rzecznika prasowego. 

Trzeba oczywiście pamiêtaæ, ¿e ¿adne narzêdzie 

PR stosowane w sytuacji kryzysowej nie daje 

stuprocentowej skuteczności. Ka¿dy z zastoso-

wanych elementów ma zmniejszaæ o kilka pro-

cent grupê odbiorców negatywnie nastawionych 

do firmy. Dobra strategia umo¿liwia taki dobór 

narzêdzi, aby zadzia³a³ efekt synergii. Wprowa-

dzenie eksperta nie zapobieg³oby zarzutom kie-

rowanym pod adresem Allegro, 

ale mog³oby ograniczyæ ich skalê 

i wp³ynê³oby na skierowanie dys-

kusji na bardziej merytoryczne, a 

mniej emocjonalne tory. Ekspert 

ma  dostarczaæ wiedzy fachowej 

i wspieraæ swoim autorytetem 

dzia³ania naprawcze podejmowane przez firmê.

Zastrze¿enia budzi tak¿e forma wyjaśnienia 

braku reakcji na ostrzegawcze maile, które 

sprawca ataku przesy³a³ do administratorów 

serwisu. T³umaczenie braku reakcji okresem 

przedświ¹tecznym nale¿a³o zast¹piæ bardziej 

neutralnym stwierdzeniem, ¿e mechanizm 

odczytywania wiadomości ze skrzynek Alle-

gro nie przewidywa³ nadawania im priorytetów 

(pośrednie przyznanie siê do winy), przez co 

tak wa¿ny mail utkn¹³ w kolejce. Jednocześnie 

nale¿a³o w tym samym akapicie podkreśliæ, ¿e 

uchybienie to zosta³o ju¿ zlikwidowane (Allegro 

uruchomi³o dodatkowe skrzynki przeznaczone 

wy³¹cznie do odbierania informacji o proble-

mach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem portalu). 

Za du¿o jest tak¿e w komunikacie Allegro nega-

cji typu: „... Nieprawd¹ jest...”, „... twierdzenie, 

¿e poziom zabezpieczeñ naszego serwisu jest 

E-kryzys

Prze³om 2006 i 2007 roku to gor¹cy okres 
w polskim internecie. Publikacje portali 
Hacking.pl i Wiadomości24.pl dotycz¹ce 
m.in. Grono.net i Allegro.pl udowodni³y, ¿e 
bezpieczeñstwo danych w sieci to fikcja. 
Reakcje w³aścicieli obu platform pokaza³y 
natomiast, ¿e sieciowym potentatom brak 
doświadczenia w sytuacjach kryzysowych. 

Wiarygodność przekazu 

wzrasta, gdy działa zasada 

autorytetu
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zerowy jest co najmniej nadu¿yciem...”. Skutek 

jest zawsze taki sam - nastêpuje polemika. Nie 

inaczej by³o i w tym w przypadku (http://hacking.

pl/pl/news-6346-Allegro_wydalo_oswiadczenie.

html). Lepiej odnieśæ siê do zarzutów, prezentu-

j¹c fakty, na podstawie których czytelnicy sami 

sobie wyrobi¹ opiniê, kto ma racjê. Zamiast 

pisaæ o nadu¿yciu, wystarczy³o opisaæ zasady 

zabezpieczeñ funkcjonuj¹cych do czasu kryzysu 

i ewentualnie zaprezentowaæ, w jakim kierunku 

id¹ zmiany po wykryciu luki.

Mimo tych uwag krytycznych ogólna 

ocena oświadczenia wypada pozy-

tywnie. Autor zamieści³ w nim 

przeprosiny skierowane do u¿yt-

kowników oraz podziêkowania dla 

autora, który pomóg³ w wykry-

ciu b³êdu. Komunikat zosta³ tak¿e 

dobrze przyjêty przez media, czego 

skutkiem jest przychylna publikacja 

w portalu Gazeta.pl. 

Śpiesz się powoli
Miesi¹c później, 15 stycznia 2007 roku o godz. 

13.49 kolejn¹ burzê w internecie rozpêta³ 

tekst „Grono.net – „zamkniêta” spo³ecznośæ 

ujawniona?”, umieszczony na portalu Wiado-

mości24.pl. Mia³o byæ bezpiecznie, tymczasem 

dane u¿ytkowników hula³y po Googlach. Trzy 

godziny po publikacji pod tekstem ukaza³ siê 

komentarz „Nikiego”, czyli Micha³a Nowaka, 

user support managera portalu Grono.net 

(tak przynajmniej osoba ta przedstawi³a siê na 

portalu i nikt nie zakwestionowa³ prawdziwo-

ści tych informacji). Szybka reakcja przedstawi-

cieli Grona nie sz³a jednak w parze z wiedz¹ 

na temat komunikacji w sytuacji kryzysowej. 

Pierwsza reakcja Grona.net jest podrêczni-

kowa. Wskazywanie winnych poza firm¹, nie 

bêd¹c pewnym, gdzie tkwi przyczyna kryzysu 

to klasyka z³ej postawy, która obni¿a wiary-

godnośæ późniejszych wypowiedzi. Zw³aszcza 

jeśli oka¿e siê, ¿e wina jest po stronie firmy. 

Nieświadome wprowadzenie w b³¹d ludzie 

mog¹ jeszcze wybaczyæ, świadome dzia³anie 

rodzi agresjê po stronie poszkodowanych. 

T³umaczenie, ¿e wina le¿y po stronie prze-

gl¹darki Google wywo³a³o falê oburzenia ze 

strony internautów. Ich reakcja powinna byæ 

lekcj¹ na przysz³ośæ dla innych firm. Nie nale¿y 

myliæ informacji napisanej prostym jêzykiem 

z informacj¹ upraszczaj¹c¹ problem. Wśród 

poszkodowanych mog¹ byæ eksperci. 

Tymek Wo³odźko, autor niewygodnej dla 

Grona publikacji, poinformowa³ w komenta-

rzu pod tekstem, ¿e Niki skontaktowa³ siê 

z nim i naciska³ na usuniêcie niewygodnego 

artyku³u. Wo³odźko, zachêcony przez inter-

nautów, opublikowa³ tego samego dnia o 23.45 kolejny tekst „Wyciek 

z Grono.net – historia siêga listopada?”. Czytelnicy dowiedzieli siê z 

niego, ¿e problem by³ najprawdopodobniej zg³aszany administratorom 

ju¿ w grudniu (listopad by³ pomy³k¹, za któr¹ autor przeprosi³). Jed-

nocześnie w ramach tej dyskusji pojawi³y siê linki do publikacji portalu 

PCworld.pl. Odsy³a³y one do tekstu opisuj¹cego kolejny, tym razem 

powa¿niejszy b³¹d na Grono.net. Jego wykorzystanie, podobnie jak w 

przypadku Allegro, umo¿liwia³o zdaniem pcworld.pl kradzie¿ konta. 

Choæ ten w¹tek pojawi³ siê w tym samym czasie, co sprawa zwi¹zana 

z Gogle, nie wzbudzi³ zainteresowania internautów i mediów. Na obie 

publikacje zareagowa³o nato-

miast Grono. Nowak w 

arogancki sposób podziêko-

wa³ autorowi i pouczy³, jak 

powinien zachowywaæ siê 

dziennikarz. 

Nastêpnego dnia kryzys opi-

sany zosta³ przez Gazeta.

pl oraz IDG.pl i PCworld.pl. 

Publikacje nie by³y przychylne 

dla Grono.net i powiela³y tezy 

zawarte w tekście Wo³odźka. 

Tego samego dnia Grono 

wyda³o oficjalny komunikat. Niestety, zbyt późno. 17 stycznia redakcja 

„Rzeczpospolitej” opublikowa³a nieprzychylny tekst, bez uwzglêdnienia 

wyjaśnieñ Grono.net. Jego tezy powielone zosta³y przez kolejne portale.

Szybko nie znaczy dobrze
Pod wzglêdem szybkości reakcji zdecydowanie wygra³o Grono.net. Alle-

gro wybra³o wygodne milczenie. W przypadku Grona wiele do ¿yczenia 

pozostawia³ równie¿ wybór reprezentanta – Micha³a Nowaka, który naj-

wyraźniej nie by³ przygotowany do zarz¹dzania powsta³¹ sytuacj¹. Lepiej 

pod tym wzglêdem wypada Allegro, reprezentowane przez PR menad-

¿era Patryka Tryzubiaka, choæ i tu nie ustrze¿ono siê b³êdów. Zgodnie z 

publikacj¹ ITbiznes.pl Tryzubiak d³ugo pozostawa³ niedostêpny co mog³o 

zaowocowaæ publikacjami w oparciu o niepotwierdzone informacje. 

Grono.net, zamiast wys³aæ jasny, emocjonalny przekaz o podjêciu dzia-

³añ zmierzaj¹cych do rozwi¹zania problemu, niepotrzebnie wda³o siê w 

emocjonaln¹, negatywn¹ dyskusjê z internautami. 

Allegro te¿ zdarza³y siê wpadki. Nieumiejêtne poinformowanie u¿ytkow-

ników serwisu o planowanej przerwie technicznej spowodowa³o powi¹-

zanie jej z kryzysem. Z komentarzy internautów wynika³o, ¿e zespó³ 

Allegro, informuj¹c o przerwie, nie poda³ dok³adnej przyczyny jej prze-

prowadzenia. Wyjaśniono jedynie, ¿e nie ma ona zwi¹zku z zaistnia³ymi 

problemami. Znowu zastosowano zaprzeczenie. Taka argumentacja nie 

tylko zachêca³a do spekulacji na temat powi¹zañ przerwy z kryzysem, ale 

równie¿ niepotrzebnie informowa³a o nim tych u¿ytkowników Allegro, 

którzy nie byli świadomi problemu. Wystarczy³o napisaæ, ¿e przerwa jest 

zwi¹zana na przyk³ad z konserwacj¹ urz¹dzeñ. Przekaz dla wiêkszości 

neutralny, a dla zainteresowanych kryzysem ograniczaj¹cy spekulacje. 

Post Scriptum

Dwa tygodnie później trudności z bezpieczeñstwem danych spotka³y plat-

formê internetow¹ mBanku. „Rzeczpospolita” w swojej publikacji podkre-

śli³a, ¿e w podobnej sytuacji Allegro szybko naprawi³o swój b³¹d.

Adrian Łaźniewski 
Współpraca: dr Waldemar Rydzak

Wskazywanie winnych 

poza firmą, nie będąc 

pewnym, gdzie tkwi 

przyczyna kryzysu to 

klasyka złej postawy, która 

obniża wiarygodność 

późniejszych wypowiedzi


