
W porównaniu z e-bankami z 
Wielkiej Brytanii, które obsłu-
gują prawie 10 mln klientów, 

lub Skandynawii z ponad 8 mln klientów, 
nie jest to może zbyt imponująca liczba, 
ale w kraju usługi te rozpoczęto wdrażać 
stosunkowo niedawno, a dynamika przy-
rostu jest wysoka, biorąc pod uwagę ogól-
ną sytuację gospodarczą.
Najnowsze technologie informatyczne i tele-
informatyczne pozwalają na niespotykany 
do niedawna rozwój w wielu dziedzinach 
życia. W Polsce ze względu na ominięcie 
pewnych etapów rozwoju tych technolo-
gii, w wielu przypadkach stosowane obec-
nie rozwiązania nie tylko nie odbiegają, ale 
przewyższają rozwiązania stosowane w 
innych krajach Unii Europejskiej.
Dobrym przykładem jest infrastruktu-
ra teleinformatyczna, która powstała 
w ostatnich latach w sektorze ban-
kowym. Na bazie tej infrastruktury 
budowanej zarówno w ramach firm 
międzybankowych, takich jak między 
innymi TELBANK, KIR, CENTRAST, 
POLCARD, oraz przede wszystkim w 
bankach, świadczone są coraz bardziej 
zaawansowane usługi bankowe. Wpro-
wadzaniu tych usług sprzyja rozwój 
sieci telekomunikacyjnych zarówno 
stacjonarnych, jak i mobilnych, a szcze-
gólnie stale rosnąca liczba użytkowni-
ków Internetu. 

Aby zdobyć więcej klientów chcących 
korzystać z bankowości elektronicznej, 
należy przede wszystkim zapewnić wyso-
ką jakość zdalnego dostępu i wysoki 
poziom bezpieczeństwa oferowanych 
usług. Do niedawna bezpieczeństwo usług 
bankowych gwarantowane było przez bez-
pośredni kontakt klienta z bankiem, jego 
identyfikację i osobisty podpis.
Zdalne korzystanie z usług bankowych 
wymagało wprowadzenia innych proce-
dur, które gwarantowałyby akceptowalne 
przez strony bezpieczeństwo.

Procedury te umożliwiają: uwierzytel-
nienie stron przesyłających dane, integral-
ność przesłanych danych, niezaprzeczal-
ność wysłania i odebrania danych oraz 
ich poufność.
W stosowanych obecnie przez banki syste-
mach bankowości elektronicznej wykorzy-
stywane są różne systemy pozwalające w 
większości na realizowanie powyższych 
procedur w zadowalający sposób. Ze 
względu jednak na coraz szersze otwar-
cie się banków na dostęp do usług przez 
Internet i sieci komórkowe, systemy zabez-
pieczeń muszą być stale dostosowywane 
do zwiększających się zagrożeń.

Naturalnym partnerem banków w budo-
wie rozległych systemów teleinformatycz-
nych są integratorzy i operatorzy teleko-
munikacyjni. 
Wybierając takiego partnera do budo-
wy e-banku, należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na poziom oferowanych 
zabezpieczeń sieciowych oraz jakość i 
dostępność oferowanych usług teleko-
munikacyjnych. Wzrost konkurencji w 
tym zakresie daje bankom z jednej stro-
ny możliwość większego wyboru. Z dru-
giej zaś - ze względu na poszukiwanie 
znacznego obniżenia kosztów usług - 
podnosi ryzyko związane z uzyskaniem 
usługi na nieodpowiednim poziomie do 
tego rodzaju zastosowań.
Z punktu widzenia klienta banku ważne 
jest również stworzenie równoprawnych 
relacji między nim a bankiem.

Szansę spełnienia tego warunku, jak również 
unifikację rozwiązań dają systemy bezpie-
czeństwa oparte na podpisie elektronicznym, 
realizowane w ramach infrastruktury klucza 
publicznego PKI (Public Key Infrastructure).
W ramach PKI do relacji klienta z ban-
kiem wprowadzona jest niezależna stro-

na trzecia, która w razie potrzeby może 
przedstawić dowody dotyczące przepro-
wadzenia transakcji.
Pomimo kilkuletnich przygotowań i 
ponad roku od wprowadzenia ustawy o 
podpisie elektronicznym istnieje zarów-
no wiele kwestii prawnych wymagają-
cych doprecyzowania, jak i małe zain-
teresowanie zastosowaniem podpisu 
elektronicznego. 
Wynika to przede wszystkim z wcze-
śniejszych inwestycji w systemy bez-
pieczeństwa istniejących e-banków, a 
także z braku determinacji w szybszym 
wdrażaniu systemów zdalnego dostępu 
do rejestrów państwowych i innych baz 
danych wymagających stosowania pod-
pisu elektronicznego.

W systemach tego typu potrzebna jest 
pewna masa krytyczna, która dotychczas 
nie została jeszcze osiągnięta.
Szukając jednak możliwości rozwoju  
e-bankowości, a nawet szerzej - e-gospo-
darki, należy podkreślić, że główna barie-
ra szybkiego rozwoju leży nie w braku 
infrastruktury, ale w uświadomieniu 
korzyści, które płyną z upowszechnienia 
tych systemów zarówno dla klientów, 
jak i dostawców różnego rodzaju usług 
elektronicznych.
Takie bariery zostały już przełamane w 
zakresie kart płatniczych, których wyemi-
towano w kraju około 17 mln, a liczba 
transakcji realizowanych za pomocą kart 
stale rośnie. Sprawy bezpieczeństwa i nie-
zawodności w tym zakresie są szczególnie 
istotne przede wszystkim ze względu na 
ich liczbę i wartość. Problem ten wymaga 
jednak osobnego omówienia. ■
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Po pierwsze 
bezpieczeƒstwo
Wed∏ug najnowszych badaƒ, ponad 25 proc. gospodarstw 
domowych w Polsce posiada komputer, a wiele z nich ma równie˝ 
dost´p do Internetu. Przek∏ada si´ to na prawie 2 miliony klientów 
korzystajàcych z dost´pu do rachunku bankowego przez Internet. 
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Autor jest cz∏onkiem zarzàdu Bankowego Przed
si´biorstwa Telekomunikacyjnego TELBANK SA. 
Od poczàtku swojej kariery zawodowej zajmowa∏ 
si´ sieciami i us∏ugami teleinformatycznymi. Swo
je doÊwiadczenie zawodowe zdobywa∏ w PPTiT, 
Ministerstwie ¸àcznoÊci oraz mi´dzynarodowych 
organizacjach telekomunikacyjnych.
Od 1990 roku zwiàzany z NBP i mi´dzybankowym 
projektem TELBANK. Od powstania BPT TELBANK 
SA jest cz∏onkiem zarzàdu odpowiedzialnym za 
ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci operacyjnej. Nadzorowa∏ 
budow´ i rozwój us∏ug w sieci TELBANK. Kiero
wa∏ pracami, w wyniku których powsta∏a jedna z 
najnowoczeÊniejszych sieci telekomunikacyjnych 
w kraju.
Bra∏ udzia∏ w pracach organizacji mi´dzybanko
wych, w projektach zwiàzanych z infrastrukturà 
bankowà, bankowoÊcià elektronicznà i bezpieczeƒ
stwem systemów bankowych. Za twórczy wk∏ad 
w rozwój nowoczesnych us∏ug telekomunikacyj
nych zosta∏ odznaczony statuetkà Z∏oty Cyborg 
na Krajowym Sympozjum Telekomunikacyjnym 
w Bydgoszczy w 2003 roku.




