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PIOTR LASKOWSKI

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

Streszczenie. Polski rynek bankowości elektronicznej pod względem oferty produk-
towej zbliża się do krajów Unii Europejskiej, a w ostatnich kilku latach banki poczyniły
znaczne postępy w wydajności i sprawności świadczonych usług. Istotną kwestią dla
szerokiego wykorzystania funkcjonalności rozwiązań bankowości elektronicznej jest za-
pewnienie bezpieczeństwa realizacji transakcji. System bankowości elektronicznej jest
bezpieczny wówczas, gdy podstawowe atrybuty bezpieczeństwa osiągają poziom akcep-
towany zarówno przez bank, jak i jego klientów. Powyższe wymusza doskonalenie metod
zabezpieczenia dokonywanych transakcji, a nowe technologie umożliwiają opracowanie
coraz bardziej zaawansowanych algorytmów szyfrujących i urządzeń identyfikujących
użytkownika.

1. Wprowadzenie

Pod koniec XX wieku nastąpiła rewolucja technologiczna, w której główną siłą na-
pędową zmian stały się informatyka i telekomunikacja. Głębokie zmiany nie ominęły
również sektora usług bankowych, a za przełom należy uznać pojawienie się możliwo-
ści przeprowadzania operacji bankowych za pośrednictwem Internetu [6, s. 88]. Przed-
siębiorstwa, przeprowadzając coraz więcej rozliczeń z kontrahentami, zgłaszały zapo-
trzebowanie na płynniejsze metody zarządzania własnymi funduszami (wzrosła liczba
płatności, ważne stało się rozliczanie w ostatnim z możliwych terminów, czy wydanie
towarów po dokonaniu płatności), co stworzyło zapotrzebowanie na nowy rodzaj kon-
taktu z bankiem. Firmy zrozumiały jak bardzo ważne jest wykorzystywanie nowych
narzędzi, dających możliwość pomniejszenia kosztów pracy i zwiększenia wydajności,
prowadzących do dynamicznego rozwoju i uzyskania przewagi nad konkurencją.

Tak zrodziła się bankowość elektroniczna1, rozwiązanie ułatwiające kontakt i współ-
pracę pomiędzy klientami a bankiem, zadowalające obie strony. Możliwość korzystania
z tej usługi uzyskuje się poprzez dostęp do elektronicznych kanałów dystrybucji, które
mogą tworzyć zamknięte jak i otwarte sieci elektroniczne2. Proces wdrażania nowych

1Termin bankowość elektroniczna dotyczy usług świadczonych przy wykorzystaniu elektronicznych
kanałów dystrybucji. Do usług tych należą operacje depozytowe, kredytowe, zarządzanie rachunkiem
bankowym, doradztwo finansowe, operacje rozliczeniowe itp.

2Dostęp do sieci zamkniętych jest ograniczony i limitowany do członków, uczestników systemu. Uzy-
skanie prawa dostępu opiera się na umowach zawieranych między klientami a bankiem oferujących
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technologii w bankowości polega nie tylko na usprawnieniu dotychczasowych metod
świadczenia usług bankowych i redukcji kosztów, lecz umożliwia także przezwyciężanie
wielu przestrzennych, czasowych i organizacyjnych ograniczeń w działalności bankowej.
Wprowadzanie rozwiązań rozwiniętej technologii elektronicznej zwiększa efektywność
działalności operacyjnej banków, zmniejsza koszty operacji detalicznych oraz zwiększa
ich szybkość i pewność3. Sprawia, że rozszerza się znacznie krąg potencjalnych odbiorców
usług bankowych.

Jednocześnie należy pamiętać, iż podstawą sprawnego działania sektora usług banko-
wych jest zaufanie klientów, a w szczególności ich wiara w to, iż środkami finansowymi,
które powierzyli bankowi nie będzie mógł dysponować nikt nieupoważniony. Bezpieczeń-
stwo bankowości elektronicznej wiąże się z koniecznością spełnienia przez banki wymogu
wyeliminowania zagrożeń powstałych wraz z pojawieniem się elektronicznych kanałów
dystrybucji usług bankowych4.

2. Znaczenie bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej

Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej wiąże się z nieufnością klientów do nowych
technologii, ponieważ wiele nowych zagrożeń powstało wraz z pojawieniem się elek-
tronicznych kanałów dystrybucji usług bankowych. System bankowości elektronicznej
można uznać za bezpieczny wówczas, gdy podstawowe atrybuty bezpieczeństwa osią-
gają poziom akceptowany zarówno przez bank, jak i jego klientów. Wśród atrybutów
bezpieczeństwa bankowości elektronicznej należy wyróżnić następujące cechy [7, s. 56]:

- poufność - zapewnienie dostępu do systemu tylko osobom do tego uprawnionym,
- integralność - uniemożliwienie modyfikacji danych przesyłanych w czasie doko-

nywania transakcji,
- autentyczność - możliwość stwierdzenia czy osoba podpisana pod transakcją jest

w rzeczywistości osobą, która jej dokonała,
- niezaprzeczalność - brak możliwości zaprzeczenia nadania lub odebrania określo-

nego komunikatu drogą elektroniczną,
- dostępność - nieprzerwany dostęp do systemu bankowości elektronicznej,
- niezawodność - poprawne działanie systemu.

Zagrożenia bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych związane są z ich
przetwarzaniem i przechowywaniem. Można je podzielić na następujące grupy [7, s. 75
i nast.]:

- zagrożenia wspólne dla klienta i serwera,
- zagrożenia serwera,
- zagrożenia klienta.

usługi bankowości elektronicznej. Sieci otwarte nie mają takich ograniczeń. Oparte są na sieciach, do
których dostęp jest swobodny. Dostęp do usług oferowanych w ramach takich sieci uzyskiwany jest za
pośrednictwem ogólnodostępnych terminali, takich jak bankomaty, telefony, komputery osobiste, itp.

3Nowe możliwości, które pojawiają się w bankowości pozwalają rozszerzyć i unowocześnić dotych-
czasową aktywność depozytowo-kredytową, a także wprowadzić nowe produkty i usługi finansowe.
Bankowość elektroniczna stała się osią rozwoju systemów bankowych oraz głównym narzędziem walki
konkurencyjnej.

4Kwestia bezpieczeństwa jest kluczowa przy zdobywaniu nowych klientów. W związku z tym duże
firmy, dla których szczególnie istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa preferują systemy office banking,
ponieważ systemy te uznawane są za bezpieczniejsze, ze względu na możliwość pracy w trybie off-
line, czyli bez konieczności łączenia się z siecią i uczynienia tego tylko na krótką chwilę konieczną do
przesłania zlecenia do banku.
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Pierwszy typ zagrożeń, czyli zagrożenia wspólne dla serwera i klienta, wiąże się z pro-
cesem przesyłania danych. Do typowych zagrożeń tego rodzaju zalicza się m.in.:

- sniffing - podsłuchiwanie sieci umożliwiające poznanie treści przekazu,
- spoofing - polegający na podszywaniu się pod inny komputer należący do danej

sieci, przejmując dzięki temu sesję użytkownika wraz z maszyną,
- network snooping - czyli badanie parametrów sieci, ze szczególnym uwzględnie-

niem stosowanych zabezpieczeń,
- Domain Name System (DNS), ze szczególnym uwzględnieniem przydatności na

ataki Denial Of Service (DOS), związane z zajęciem przez jednego z użytkowni-
ków dzielonych zasobów systemu tak, że pozostali użytkownicy nie mają do nich
dostępu,

- ataki man-in-the-middle - polegające na monitorowaniu połączenia przez niepo-
wołaną osobę pośredniczącą w transmisji danych pomiędzy klientem i serwerem,

- różne przejawy komputerowego sabotażu i cyberterroryzmu.

Do zagrożeń serwera, prowadzących do przejęcia lub też zniszczenia jego zasobów,
zalicza się:

- ataki z użyciem szeregu programów ingerujących w systemy informatyczne. Pro-
gramy wykorzystywane do ataków to tzw. bakterie powielające się w celu znisz-
czenia systemu poprzez jego zablokowanie, robaki przenoszące się na system
w sieci i pozostawiające po sobie bakterie i wirusy, czy też konie trojańskie bę-
dące programami naruszającymi bezpieczeństwo systemu poprzez wykradanie
haseł, udając przeprowadzenie w tym samym czasie bezpiecznych operacji.

- bomby logiczne, czyli ukryte fragmenty programów uruchamianych w ustalonym
czasie lub po zajściu określonego zdarzenia,

- nieautoryzowany dostęp do systemu poprzez tzw. furtki, czyli wejścia pozwala-
jące omijać zabezpieczenia, ataki na zasoby baz danych, a także sabotaż i cyber-
terroryzm, np. przy użyciu bomb elektromagnetycznych niszczących zasoby baz
danych,

- błędy i przeoczenia obsługujących system, zagrożenia losowe i środowiskowe,
błędne funkcjonowanie serwera oraz działania nieuczciwych pracowników.

Na zagrożenia związane z klientem składają się problemy związane z logowaniem
i pracą w systemie. Do głównych zagrożeń z tej grupy należy:

- kompromitacja zabezpieczeń dostępu do systemu, czyli ujawnienie loginu, hasła,
hasła jednorazowego, jak również kodu PIN do tokena, najczęściej w wyniku
forsowania brutalnego, tj. poprzez sprawdzenie wszystkich możliwości,

- phishing (łowienie haseł), czyli podsyłanie klientom banków maili z prośbą o za-
logowanie się na ”podrobionej” stronie internetowej banków, nierzadko o nieco
zmodyfikowanym adresie internetowym, przechwytując tym samym cenne dane,

- manipulowanie systemem i sprzętem, pozwalające na dokonanie zmian niewi-
docznych dla użytkowników, np. nielegalne zwiększanie uprawnień użytkowni-
ków, dokonywanie nadużyć na konto innego użytkownika systemu, popełnianie
przestępstw dotyczących zarządzania informacjami poufnymi aż do możliwości
dokonania sabotażu,

- zbyt słabe zabezpieczenia pełnego dostępu do rachunku, np. tylko na podstawie
identyfikatora,
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- błędy w standardowych oprogramowaniach, jak również błędne zastosowanie
technologii Active X, czyli programów wczytywanych z Internetu i uruchamia-
nych na komputerze użytkownika, zapewniających swobodny dostęp do wszyst-
kich zasobów komputera, łącznie z zawartością dysku.

Zagrożenia dla transakcji bankowych dokonywanych za pośrednictwem technologii
informatycznych można generalnie podzielić na występujące poza bankiem i te, które
występują wewnątrz banku. Podział zagrożeń występujących w tzw. zdalnej transak-
cji został przedstawiony w tabeli 1, a przeciwdziałanie tym zagrożeniom powinno być
solidarnie rozdzielone między bank i klienta.

Tabela 1: Podział zagrożeń w bankowej transakcji elek-
tronicznej (opracowanie własne)

Bank Klient
1. Eliminacja możliwości obejścia sys-
temu uwierzytelniania

1. Ochrona poufności hasła, w tym rów-
nież jednorazowych haseł

2. Ochrona poufności zbioru z zaszyfro-
wanymi hasłami

2. Ochrona antywirusowa

3. Ochrona poufności jednorazowych
haseł

3. Ograniczenie dostępu do komputera

4. Ochrona integralności operacji kom-
puterowych

4. Zabezpieczenie bezprzewodowego
dostępu do Internetu

5. Ochrona integralności logów

Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa bankowych operacji elektronicznych staje
się coraz bardziej istotna, gdyż banki korzystają z bardzo rozbudowanych systemów in-
formatycznych, które tworzone są przez sieć wielu różnych terminali, charakteryzujących
się znacznym zróżnicowaniem położenia geograficznego. Niedostateczne zabezpieczenie
tych systemów w przypadku wykorzystywania ich przez bankowość elektroniczną może
w sposób bezpośredni powodować powstanie ”sztucznych” zobowiązań bankowych, po-
wstanie dodatkowych zobowiązań klientów banku lub strat bezpośrednich. W związku
z powyższym wydaje się, iż uwierzytelnienie jest jednym z zasadniczych zadań w zakre-
sie zapewnienia bezpieczeństwa w systemach informatycznych. Zastosowanie procedur
uwierzytelniających wprowadza w systemie komputerowym kontrolę dostępu do zaso-
bów na różnych poziomach organizacyjnych oraz eliminuje zagrożenia nieupoważnionego
dostępu do zasobów systemu informatycznego.

3. Procedury uwierzytelniające dostęp do systemu

Identyfikacja użytkownika (login, hasło) jest najprostszą formą logowania użytkownika
do systemu banku. Poprzez login oraz hasło, które klient dostaje od banku, ten może naj-
częściej tylko sprawdzać stan swojego rachunku. Jeśli natomiast chce dokonywać zmian
na swoim rachunku, wówczas stosowane są dodatkowe zabezpieczenia, gdyż najprost-
sza forma uwierzytelniania nie jest bezpieczna w dzisiejszych czasach. Kontrola dostę-
pu do systemu polega na uwierzytelnieniu użytkownika (człowiek, komputer, terminal,
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karta sprzętowa), którego dokonuje inny użytkownik poprzez analizę charakterystycz-
nych cech. Możemy wyróżnić cztery podstawowe metody uwierzytelniania5:

- weryfikacja wiedzy użytkownika (ang. by something you know - SYK ) - na
podstawie tego, co użytkownik zna,

- weryfikacja przedmiotu posiadanego przez użytkownika (ang. by something you
have - SYH ) - na podstawie tego, co użytkownik ma,

- weryfikacja cech fizycznych użytkownika (ang. by something you are - SYA) - na
podstawie tego, kim (czym) użytkownik jest,

- weryfikacja czynności wykonywanych przez użytkownika (ang. by something you
do - SYD) - na podstawie tego, co użytkownik robi.

Po przejściu kontroli dostępu do systemu, opisanego powyżej, użytkownik podlega
kontroli dostępu do obiektów systemu.

Wyróżniamy następujące rodzaje kontroli dostępu do obiektów systemu:

- swobodna, polega na tym, że dostęp użytkownika do obiektu systemu wymaga
sprawdzenia uprawnień użytkownika do tego obiektu. Jeżeli użytkownik je posia-
da, to system zezwala mu na dostęp do obiektu, w przeciwnym razie odmawia,

- obowiązkowa, stosuje klasyfikacje informacji uwzględniającą różne poziomy bez-
pieczeństwa (np. jawna, poufna, tajna). Ponadto w ramach poziomów poufności
mogą istnieć informacje etykietowane, które nie muszą być odczytywane przez
wszystkich użytkowników poziomu,

- zależna od zadań, jest dwuetapowa: w pierwszym etapie określa się zadania,
a w drugim - przyporządkowuje im obiekty, które pozwalają zadania wykonać.

Prawa dostępu można przyznawać według następujących sposobów:

- scentralizowany - za przydzielanie praw odpowiedzialna jest jedna osoba (grupa),
- hierarchiczny - główny administrator przyznaje prawa grupie podległych mu ad-

ministratorów, a ci z kolei nadają prawa użytkownikom w ramach swoich grup,
- zdecentralizowany - właściciel obiektu upoważnia innych użytkowników do tego

obiektu,
- samodzielny - każdy użytkownik przydziela innym użytkownikom prawa dostępu

do obiektów przez siebie utworzonych,
- dzielony - następuje jednoczesna współpraca (zgoda) kilku uprawnionych użyt-

kowników.

Hasła są integralną częścią zabezpieczeń systemów informatycznych. Pomimo wielu
wad tej metody kontroli dostępu do elementów systemu, jest ona wybierana najczęściej
jako podstawowe zabezpieczenie6. Algorytm typowej procedury weryfikacji i uwierzytel-
nienia (wykorzystującej m.in. hasła) został zaprezentowany na rysunku 1.

5Uwierzytelnienie jest jednym z zasadniczych zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w sys-
temach informatycznych. Zastosowanie procedur uwierzytelniających wprowadza w systemie kompute-
rowym kontrolę dostępu do zasobów na różnych poziomach organizacyjnych oraz eliminuje zagrożenia
nieupoważnionego dostępu do zasobów systemu informatycznego.

6Główną zaletą stosowania haseł jest łatwość ich stosowania dla przeciętnego użytkownika. Istota
hasła, jako weryfikatora użytkownika, polega na porównaniu hasła podawanego w odpowiednim mo-
mencie przez użytkownika na żądanie systemu (logowanie się, próba uruchomienia aplikacji, próba
otwarcia pliku danych itp.) z rzeczywistym hasłem zapisanym w bazie danych.
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Prostota metody dostępu na podstawie haseł ma jednak poważną wadę - można ją
szybko złamać. Czas niezbędny do tego zależy od wielu czynników, w tym od zastoso-
wanego systemu operacyjnego, sposobu przechowywania haseł, algorytmu szyfrowania,
sposobu tworzenia i zmieniania haseł.

Rysunek 1. Typowa procedura identyfikacji i uwierzytelnienia [1, s. 108]

Mając na uwadze powyższe można założyć, iż w niedalekiej przyszłości powszechniej-
szą metodą dostępu stanie się tzw. podpis elektroniczny7.

Istotą podpisu elektronicznego jest możliwość autoryzacji uczestników transakcji,
a także zapewnienie autentyczności i integralności przesyłanych danych. Tym samym

7Należy zaznaczyć, iż podpisem elektronicznym nazywany jest również każdy ze sposobów elektro-
nicznego podpisywania dokumentu. Tym samym za podpis elektroniczny można uznać również zeskano-
wany podpis odręczny, a także znaki reprezentujące nazwisko osoby podpisującej. Jednakże za narzędzie
umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa operacji bankowych wykonywanych poprzez elektroniczne
kanały dystrybucji uznawany jest tzw. bezpieczny podpis elektroniczny, oparty na technologii podpisu
cyfrowego, czyli zaszyfrowanego prywatnym kluczem nadawcy skrótu wiadomości.
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zastosowanie podpisu elektronicznego zdecydowanie przyśpiesza i usprawnia procedu-
rę obiegu dokumentów, zmniejsza koszty w porównaniu do tradycyjnych dokumentów
papierowych, a także umożliwia łatwiejsze dotarcie do dokumentów w formie elektronicz-
nej. W sensie technicznym podpis elektroniczny jest plikiem, który może być zapisany
na różnych nośnikach [3, s. 61-62]:

- w pamięci komputera,
- na dyskietce,
- na karcie chipowej.

Warto zaznaczyć, iż podpis elektroniczny z podpisem odręcznym łączy wiele cech
wspólnych, do których niewątpliwie zaliczyć należy:

- jednoznaczne potwierdzenie tożsamości osoby podpisującej,
- brak możliwości zaprzeczenia podpisania i dokonania transakcji,
- nierozerwalne połączenie z treścią podpisanego dokumentu, tzn. podpis elektro-

niczny jest unikalny dla każdego dokumentu.

Procedura składania podpisu elektronicznego została zaprezentowana na rysunku 2.
Należy zaznaczyć, iż zastosowanie klucza publicznego pozwala na elastyczną autoryza-
cję transakcji przez wiele osób, zwiększając możliwości wykorzystania tego rozwiązania
w bankowości korporacyjnej, ze względu na konieczność zapewnienia dostępu do ra-
chunków wielu pracownikom, a także wysokie kwoty transakcji wykonywanych przez
podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub instytucje administracji publicznej.
Istotną cechą podpisu elektronicznego jest fakt, iż jest on unikalny dla danego doku-
mentu i nierozerwalnie związany z podpisana treścią.

Rysunek 2. Procedura składania podpisu elektronicznego [5, s. 84]

Na szersze wykorzystanie w przyszłości podpisu elektronicznego może również wpły-
nąć przyspieszenie przez Ministerstwo Finansów prac dotyczących elektronicznych faktur
i elektronicznej formy zeznań podatkowych.
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4. Podsumowanie

Zmniejszanie ryzyka związanego z wprowadzaniem systemów bankowości elektronicz-
nej wymaga prawidłowych wewnętrznych systemów komunikacji w banku. Wielość sys-
temów działających w banku rodzi niebezpieczeństwo niezgodności w ich pracy lub
niezgodnych interpretacji danych uzyskiwanych z różnych systemów. Oprócz zgodno-
ści sprzętowo-programowej wymagana jest także zgodność systemów informowania kie-
rownictwa oraz systemów zarządzania. W Polsce z każdym rokiem coraz więcej klien-
tów instytucjonalnych i indywidualnych decyduje się na korzystanie z nowoczesnych
form obsługi, jakim niewątpliwie są bankowe usługi elektroniczne. Jednakże spora gru-
pa podmiotów korzystających z usług sektora bankowego dostrzega ograniczenia istotnie
wpływające na rozwój bankowości elektronicznej, z których za najważniejsze wymienia
kwestie bezpieczeństwa [4, s. 155-156].

Systemy obsługi elektronicznych operacji bankowych są z reguły rozbudowane i zło-
żone. Z racji rozwoju technologii oraz stałego rozszerzania się rynku tego typu usług,
systemy informatyczne ulegają stałym zmianom. Wymiana czy też rozbudowa systemu
już istniejącego, a także wprowadzanie w nim zmian niesie ze sobą niebezpieczeństwo
wadliwego działania systemu po tej korekcie. Często systemy obsługi elektronicznych
operacji bankowych składają się z głównego systemu obsługiwanego przez bank, który
kontaktuje się za pośrednictwem terminali z systemami informatycznymi obsługiwa-
nymi przez klientów banku. Wszelkie zmiany systemu bankowego powodują możliwość
powstania niezgodności systemów na styku bank-klient. Analogiczna sytuacja występuje
w przypadku zmiany systemu, jakim posługuje się klient banku.

Ograniczanie ryzyka wyraża się także w edukacji klientów banku w zakresie właści-
wego korzystania z nowych produktów bankowych. Istotnym warunkiem prowadzenia
właściwej polityki bezpieczeństwa bankowych operacji elektronicznych jest opracowa-
nie przez bank odpowiednich procedur bezpieczeństwa, a podmioty korzystające z tych
usług bezwzględnie powinny przestrzegać tych zabezpieczeń [2, s. 11] (również poprzez,
szczególnie w przypadku klientów instytucjonalnych, wprowadzenie własnych procedur
zabezpieczających systemy informatyczne).
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THE SAFETY OF ELECTRONIC BANK OPERATIONS

PIOTR LASKOWSKI

Abstract. The Polish market of electronic banking has made up with the European Union as far
as the market offer is concerned, and over the recent years banks have made significant progress in
efficiency and service providing. A crucial issue for broad use of functional solutions of electronic
banking is providing transactional safety. The system of electronic banking is safe only when the basic
attributes of safety achieve the level acceptable not only by the bank but also by its customers. This
demands mastering methods of transactional security, while new technologies enable more advanced
ciphering algorithms and user icentification devices.


