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Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej to: 
 
 

- szyfrowanie certyfikatem   
 
- zasady postępowania  
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 Banki zalecają zasady bezpieczeństwa  
 Pamiętaj! Zawsze zanim przystąpisz do logowania sprawdź:  
 Czy adres strony do logowania rozpoczyna się od https://  
 Czy połączenie z Bankiem jest szyfrowane - w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok 

paska adresowego musi być widoczny symbol zamkniętej kłódki.  
 Czy po kliknięciu na kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla Banku Spółdzielczego i 

jest on ważny.  
 Nie klikaj na linki w wiadomościach e-mail oraz SMS pochodzących od nieznanych osób.  
 Unikaj korzystania z bankowości elektronicznej zarówno na obcych jak i wykorzystywanych przez wiele osób 

komputerach, kawiarenkach internetowych oraz nieznanych jak i publicznych sieci Wi-Fi.  
 Korzystaj wyłącznie z legalnego i często aktualizowanego oprogramowania antywirusowego, a także zadbaj o 

regularne aktualizacje systemu operacyjnego.  
 Wykorzystuj bardziej bezpieczne metody autoryzacji operacji tj. SMS-ów i weryfikuj nr rachunku, którego 

dotyczy kod autoryzacyjny.  
 Pamiętaj! Bank nigdy nie prosi o potwierdzanie haseł stałych, hasła tokena, podanie numeru telefonu 

komórkowego, jego marki i modelu lub zainstalowanie na nim certyfikatu bezpieczeństwa.  
 Chroń telefon i tablet logując się do bankowości elektronicznej poprzez zainstalowanie programu 

antywirusowego pochodzącego z legalnego źródła.  
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Ale czy takie podejście do bezpieczeństwa 
wystarczy ?  

 
 

 Aby zdobyć zaufanie konsumentów, należy skrupulatnie i 
proaktywnie chronić ich dane finansowe. 

 
 Zadbać  o proces komunikacji i korzystania ze zgromadzonych 

informacji. 
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Otoczenie prawne 
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Strategia w Polsce 
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Regulacje prawne 
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

 Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe 

 Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym 

 Rozporządzenie PE i Rady z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

 Inne 
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Branżowe regulacje prawne 
 KNF, Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i 

bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego 
 KNF, Rekomendacja dot. bezpieczeństwa transakcji płatniczych 

wykonywanych w Internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, 
krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo–kredytowe 

 Payment Card Industry Data Security Standard (PCI – DSS) 
 RCB, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 
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Unijne regulacje prawne 
 Data Protection Directive 95/46/EC (protection of individuals with 

regard to the processing of personal data and on the free movement of 
such data) 

 Markets in financial instruments Directive (MiFID) 2004/39/EC  
 Payments Services Directives (PSD2), Directive (EU) 2015/2366 

(payment services in the internal market)  
 European Central Bank, Recommendations for the security of Internet 

payments, January 2013. 
 European Central Bank, Final recommendations for the security of 

payment account access services following the public consultation, May 
2014 

 EU-U.S. Privacy Shield (exchange for Safe Harbour) 

9 



 
KNF - rekomendacja dot. bezpieczeństwa transakcji płatniczych 
wykonywanych w Internecie przez banki, krajowe instytucje 
płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i 
spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe 
 Rek. 4. Środki bezpieczeństwa powinny uwzględniać wiele poziomów zabezpieczenia, tak by przełamanie jednego poziomu było niwelowane przez kolejny poziom 

zabezpieczenia („obrona w głąb”) 

4.1. Rozdzielenie środowisk rozwojowych, testowych i produkcyjnych 
4.2. Zabezpieczenia sieci, stron internetowych i łączy komunikacyjnych przed nadużyciami i atakami 

5.1. 

5.2. 

Szczegółowe rejestrowanie transakcji i danych dotyczących poleceń zapłaty (…) 

Stosowanie dzienników zdarzeń (…) 
Rek. 7. Dostęp do wrażliwych danych płatniczych, powinny być chronione silnym uwierzytelnianiem klienta 

Rek. 9. Mechanizmy bezpieczeństwa aplikacji: 

- ograniczona liczba prób logowania lub uwierzytelnienia, 

- wygaszanie sesji usług płatności internetowych, 

- ograniczenia czasowe ważności uwierzytelniania. 
11.2. W trakcie wymiany wrażliwych danych płatniczych przez Internet podczas całej sesji komunikacyjnej pomiędzy stronami uczestniczącymi w komunikacji stosowane było 

bezpieczne szyfrowanie typu „end-to-end”, przy użyciu silnych i powszechnie stosowanych technik szyfrowania. 

Rek. 10. Zabezpieczenia Anti-Fraud - mechanizmy monitorowania transakcji mające na celu zapobieganie nielegalnym/oszukańczym transakcjom oraz wykrywanie i blokowanie takich 
transakcji płatniczych przed wykonaniem przez dostawcę usługi płatności internetowej, także mechanizmy monitorowania bezpieczeństwa i autoryzacji w zakresie wystawiania 
poleceń zapłaty. 
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KNF, Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii 
informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego 
 

Firewall, 

NGFW, 

IPS, AV 

9.4. 

Firewall zewnętrzny 

7.9. 

Firewall 

wewnętrzny 

12.1., 12.2 

Anty-wirus 

9.15. 

NGFW 

9.5. 

Firewall wewnętrzny 

9.6. 

IDS/IPS 

19.6. 

NGFW 

Security 

Awareness 

5.4., 12.4., 9.7, 11.8., 
14.2, 14.3., 20. 4. 
Szkolenia pracowników 

Security Operations 
Center 

3.1. 

Dokumentacja IT 
techniczno-biznesowa 

7.4., 18.11., 20.2. 

Business Impact Analysis 

7.4., 8.7., 18.7., 18.10., 
18.11.  

Zarządzanie ryzykiem 

21.1. 

Zapewnienie 
zgodności 

20.3. 

Rejestr incydentów 

11.10. 

Rejestr zdarzeń 

20.7. 

SIEM 

9.2., 9.6., 9.17., 
9.27.-9.30, 20.2. 

Monitor sieci 

DLP 9.18. 

Inspekcja  treści email 

19.6. 

Kontrola zapisu na 
nośniki  

Vulnerability 
Management 

9.21.  

Pen-testy 

9.25. 

Skaner podatności 

18.7. 

Skaner podatności 

WAF, Database 
Firewall 

8.7.  

Ochrona jakości danych 

16.4. 

Ochrona  danych 

11.5. 

Zarządzanie 
uprawnieniami 

Inne środki 
techniczne 

9.11. 

Baza kopii konfiguracji 

11.7. 

Silne uwierzytelnianie 

12.2. 

NAC 

11.11. 

HSM 

9.12., 11.9. 

Rejestr dostępu 
uprzywilejowanego 

9.25. 

Aktualizacja 
komputerów  

MDM 

7.11. Zarządzanie 
zmianami 
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Trendy 
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Co się wydarzyło w 2017 roku – wybrane wydarzenia o 
charakterze cyberprzestępczym 
 WannaCry (malware rozprzestrzenia się poprzez błąd w protokole SMB) – 200 000 ofiar w 

ponad 150 krajach 
 NotPetya - ransomware szyfrujący komputery, 300 dolarów w Bitcoinach za jego odkodowanie 
 https://niebezpiecznik.pl/post/uber-fail-ubera-zaplacil-okup-atakujacym-ktorzy-wykradli-

dane-57-milionow-uzytkownikow/ 
 https://niebezpiecznik.pl/post/uwaga-na-e-maile-podszywajace-sie-pod-dotpay-moga-

zaszyfrowac-ci-dysk/ 
 https://niebezpiecznik.pl/post/grupa-wykradajaca-dane-osobowe-z-telekomow-zatrzymana-

przez-policje/ 
 https://niebezpiecznik.pl/post/ktos-sprzedaje-dane-klientow-z-4-polskich-bankow/ 
 https://niebezpiecznik.pl/post/inpost-operator-paczkomatow-zhackowany-wyciekla-baza-

zawierajaca-dane-na-temat-57-000-pracownikow/ 
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Incydenty bezpieczeństwa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 – źródło „ cyber-ruletka-po-polsku-raport-pwc-gsiss-2018”, raport został przygotowany na podstawie badania, w którym wzięło udział 127 polskich ekspertów zajmujących się IT i bezpieczeństwem informacji. Badanie zostało 
przeprowadzone jesienią 2017 roku metodą ankiety online.  

 

Wyciek danych o pracownikach 

Kradzież tożsamości i podszycie 
się pod pracownika/klienta 

Wyciek danych o klientach  

Kradzież „miękkiej” 
własności intelektualnej  

Przestój w prowadzeniu działalności 
lub przebiegu procesu 

Systemy zainfekowane złośliwym 
oprogramowaniem typu  ransomware 

Spowolnienie działania 
/brak dostępu do sieci 

Utrata lub uszkodzenie 
przetwarzanych danych  

Narażenie/utrata reputacji  

Brak dostępu do skrzynki pocztowej 
lub innych aplikacji 

% 21 15 % 

20 % 

20 % 

18 % 

16 % 

11 % 

10 % 

9 % 

8 % 

Skutki incydentów bezpieczeństwa 
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Jak wygląda rzeczywistość 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – źródło „ cyber-ruletka-po-polsku-raport-pwc-gsiss-2018”, raport został przygotowany na podstawie badania, w którym wzięło udział 127 polskich ekspertów 
zajmujących się IT i bezpieczeństwem informacji. Badanie zostało przeprowadzone jesienią 2017 roku metodą ankiety online.  

 

29% 

67% 

4% nie posiada osób
odpowiedzialnych za
cyberbepieczeństwo

nie posiada operacyjnych
procedur reakcji na incydent
bezpieczeństwa

udział na bezpieczeństwo w
wydatkach IT
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Jak wygląda rzeczywistość 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 – źródło „ cyber-ruletka-po-polsku-raport-pwc-gsiss-2018”, raport został przygotowany na podstawie badania, w którym wzięło udział 127 
polskich ekspertów zajmujących się IT i bezpieczeństwem informacji. Badanie zostało przeprowadzone jesienią 2017 roku metodą ankiety online.  

 

35% 

49% 

16% straty finansowe na skutek
ataków

zakłócenia i przestoje w
funkcjonowaniu

zaszyfrowanie dysku
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Wyzwania 
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Krzywa dojrzałości przedsiębiorstwa wg 
Fire Eye 
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 – źródło „ cyber-ruletka-po-polsku-raport-pwc-gsiss-2018”, raport został przygotowany na podstawie badania, w którym wzięło udział 127 polskich ekspertów 
zajmujących się IT i bezpieczeństwem informacji. Badanie zostało przeprowadzone jesienią 2017 roku metodą ankiety online.  

 

Firewalle aplikacyjne 
) WAF – Web Application FireWall ( 

Systemy detekcji włamań 
IPS/IDS ( ) 

Filtrowanie ruchu WWW 
( web proxy ) 

Zaawansowana ochrona przed 
złośliwym oprogramowaniem 

( sandboxing/antyAPT ) 

Zapory sieciowe nowej generacji 
( next-generation FireWall ) 

53 % 

52 % 

51 % 

46 % 

46 % 

Zabezpieczenia technologii wdrożone w firmach  
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Fakty 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

średnich i dużych firm nie posiada żadnej  
osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo  
informacji 

20 % 

przedsiębiorstw nie zatrudnia kierownika  
lub dyrektora do spraw bezpieczeństwa 

59 % Wdrożone  
systemy: SIEM,  

Anty APT,  
IPS/IDS, SOC 

Budżet  
bezpieczeństwa  
równy min. 10%  
wydatków na IT 

Zespół  
cybersecurity  
min. 2 osoby 

Raportowanie  
o stanie  

bezpieczeństwa  
bezpośrednio  

do zarządu 

Utworzone  
stanowisko  
Dyrektora 

/Kierownika  
ds. cyberbezpieczeństwa 

Indeks Cyberbezpieczeństwa 
% firm jest dojrzałych  8 

pod względem cyberbezpieczeństwa 

– źródło „ cyber-ruletka-po-polsku-raport-pwc-gsiss-2018”, raport został przygotowany na podstawie badania, w którym wzięło udział 127 polskich ekspertów zajmujących się IT i 
bezpieczeństwem informacji. Badanie zostało przeprowadzone jesienią 2017 roku metodą ankiety online.  
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Dziękuję za uwagę  
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