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To był nie tylko najwięk-
szy, ale też najbardziej 
wyrafinowany atak ha-
kerski w historii. Łupem 

cyberprzestępczego gangu padło 
prawdopodobnie miliard dolarów. 
Kaspersky Lab twierdzi, że dzia-
łająca od końca 2013 r. grupa ha-
kerów włamała się do ponad 100 
banków w 30 krajach. Ich działania 
opierały się na phishingu, czyli pod-
szywaniu się w internecie pod in-
stytucje finansowe w celu wyłudze-
nia dostępów do kont bankowych.
Cyberprzestępcy prowadzili za-
awansowany i regularny mo-
nitoring banków, aby poznać 
schematy ich funkcjonowania, 
procedury bezpieczeństwa i zwy-
czaje pracowników. Po zgroma-
dzeniu wszystkich potrzebnych 
danych wykorzystywali je do kra-
dzieży pieniędzy bez wzbudzania 
żadnych podejrzeń, transferując 
przejęte środki na fikcyjne konta 
bankowe. Z każdego banku kra-

gę wszystkie ataki phishingowe, 
odsetek phishingu finansowego 
zmniejszył się w ub. r. o 2,7 proc. 
w porównaniu z 2013 r. Głównie 
za sprawą mniejszej liczby ata-
ków na systemy bankowe. Jedno-
cześnie wzrósł odsetek phishingu 
w innych kategoriach finanso-
wych. Cyberprzestępcy wykorzy-
stywali marki największych i naj-
bardziej znanych banków w 16,3 
proc. ataków. W 2013 r. było to 
22,2 proc. W kategorii systemy 
płatności cyberprzestępcy brali 
na celownik głównie dane nale-
żące do użytkowników kart Visa 
(31,02 proc. ataków), systemu 
PayPal (30,03 proc.) oraz Ameri-
can Express (24,6 proc.).  
Te dane znajdują potwierdzenie 
w innych opracowaniach. Z rapor-
tu Cisco 2015 Annual Security Re-
port wynika, że głównym celem 
cyberprzestępców w 2014 r. były 
firmy farmaceutyczne, chemicz-
ne i lotnicze. Z obserwacji amery-

kańskiej firmy wynika, że do łask 
wrócił spam, jego liczba w stosun-
ku do 2013 r. wzrosła o 250 proc. 
Mimo to wciąż tego typu aktyw-
ność jest znacznie mniejsza niż 
kilka lat wcześniej. Coraz większą 
popularność zdobywa technika 
wysyłania niewielkich porcji spa-
mu przy wykorzystaniu dużej licz-
by różnych adresów IP (snowshoe 
spam), co utrudnia jego filtrowanie 
przez mechanizmy antyspamowe. 

Najsłabsze ogniwo: człowiek
Do najczęściej wykorzystywanych 
przez hakerów luk należą te w apli-
kacjach Adobe i Internet Explo-
rer. 19 proc. zarejestrowanych 
ataków wykorzystywało podatno-
ści w oprogramowaniu Adobe i 31 
proc. w przeglądarce windowso-
wej. Coraz większe spustoszenie 
sieją szkodliwe reklamy. Anality-
cy zwracają uwagę na fakt, że cy-
berprzestępcy wykorzystują coraz 
częściej znany ze sprzedaży legal-

dli nie więcej niż 10 mln dolarów, 
dzięki czemu ich działalność była 
niezwykle trudna do wykrycia.
– Nie interesowało ich pozyskiwa-
nie informacji. Chodziło im wyłącz-
nie o pieniądze – wyjaśnia Vicente 
Diaz, analityk firmy Kaspersky Lab. 
– Byli elastyczni i bardzo agresywni, 
a także korzystali z wszelkich narzę-
dzi, które uznawali za konieczne do 
osiągnięcia celu. 

Koniec bankowego eldorado?
Co ciekawe, to wcale nie bank 
jest najbardziej atakowaną w in-
ternecie instytucją. Hakerzy naj-
częściej próbowali się włamać 
do sklepu internetowego Ama-
zon. W kategorii sklepy on-line aż 
31,7 proc. prób podszycia się pod 
znaną markę dotyczyło właśnie 
amerykańskiego detalisty. Na-
zwy znanych sklepów interneto-
wych były wykorzystywane jed-
nak tylko w 7,3 proc. ataków (6,5 
proc. w 2013 r.). Biorąc pod uwa-

Banki coraz lepiej radzą 
sobie z przestępczością 
cyfrową, ale to wcale 
nie oznacza, że można 
odtrąbić zwycięstwo 
w tej niekończącej się 
batalii. Jest jeszcze wiele 
do zrobienia, szczególnie 
jeśli chodzi o instytucje 
działające w Polsce. 
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banki nie konkurują ze sobą. Pod-
czas ćwiczenia zaobserwowaliśmy 
jednak, że nie wszystkie skorzysta-
ły z możliwości współpracy w od-
parciu ataków – zauważa Maciej 
Pyznar, główny specjalista w Wy-
dziale Ochrony Infrastruktury Kry-
tycznej Rządowego Centrum Bez-
pieczeństwa. – Zdaję sobie sprawę, 
że w dobie walki o każdego klien-
ta, pokazanie konkurencji słabych 
punktów nie jest łatwą decyzją, ale 
w przypadku cyberataku kolektyw-
na obrona daje większe możliwo-
ści minimalizacji jego skutków niż 
samodzielne działania. Trudno po-
wiedzieć, czy w rzeczywistej sytu-
acji byłoby podobnie – dodaje.
Mirosław Maj przekonuje, że pro-
jekt Cyber-EXE Polska 2013 zakoń-
czył się sukcesem, dając bankom 
cenny materiał do analiz. – Prze-
prowadzone przez nas ćwiczenie 
oraz sygnały płynące od uczest-
ników upewniły nas, że takie ini-
cjatywy powinny odbywać się re-
gularnie, co najmniej raz na rok 
– twierdzi. – Ważne jest także za-
angażowanie w takie projekty od-
powiednich służb oraz instytu-
cji i organizacji, które mają duży 
wpływ na codzienne funkcjono-
wanie banków, jak choćby Komisji 
Nadzoru Finansowego czy Związ-
ku Banków Polskich – dodaje. 
Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, 
że w ubiegłym roku doszło do serii 
ataków na klientów i systemy m.in. 
PKO Banku Polskiego, Pekao S.A., 
BZ WBK, Millennium, mBanku 
i BNP Paribas. Banki ponoszą spo-
re straty, ale za nic nie chcą ujaw-
nić, że mają problem z cyberprze-
stępcami. W opinii środowiska 
byłby to niewybaczalny błąd wi-
zerunkowy. Problem jednak jest 
i musi narastać, skoro coraz czę-
ściej bankowcy wspominają o po-
wołaniu wspólnego organu, który 
zajmowałby się wyłapywaniem nie-
autoryzowanych transakcji, zawia-
damianiem o nich organów ściga-
nia i ostrzeganiem klientów, którzy 
mają zainfekowane komputery.  ▪

prezes Fundacji Bezpieczna Cy-
berprzestrzeń.

Banki pod obstrzałem
Podczas badania odporności ban-
ków na cyberzagrożenia przepro-
wadzono dwa symulowane ata-
ki teleinformatyczne. Pierwszy 
z nich miał charakter DDoS, któ-
rego efektem było zablokowanie 
dostępu do stron internetowych 
banków i uniemożliwienie klien-
tom przeprowadzania operacji 
bankowych. Drugim, bardziej za-
awansowanym technologicznie, 
był ukierunkowany atak na ban-
ki typu APT (Advanced Persistant 
Threat). Jego celem było pozyska-
nie wrażliwych dla banków infor-
macji i finansowy szantaż banku. 
Każda z instytucji, która wzięła 
udział w Cyber-EXE Polska 2013, 
wyciągnęła wnioski z własnego 
przygotowania do odparcia cybe-
rataku. Organizatorzy ćwiczenia 
dostrzegli jednak również wiele 
uwarunkowań, które dotyczą całe-
go polskiego sektora bankowego. 
– Znajomość procedur w bankach 
jest wysoka, ale to nie wystarczy, 
aby zapewnić bezpieczeństwo te-
leinformatyczne. Potrzebne są 
jeszcze odpowiednie szkolenia, 

a przede wszystkim ćwicze-
nia praktyczne, które 

oddają obraz realne-
go ataku. Z nasze-
go ćwiczenia wyni-
ka, że dość szybko 
następowała reakcja 

i zawiadomienie od-
powiednich organów, 

jak policja czy zespoły typu 
CERT, ale trudno powiedzieć, czy 
tak się dzieje również w rzeczywi-
stości – uważa Cezary Piekarski, 
starszy menedżer w Dziale Zarzą-
dzania Ryzykiem Deloitte.
Współpraca między bankami 
w zakresie bezpieczeństwa telein-
formatycznego jest obszarem, któ-
rego potencjał nadal nie jest do 
końca wykorzystany. – Teoretycz-
nie w obszarze bezpieczeństwa 

BEZPIECZEŃSTWO

nego oprogramowania model free-
-mium, polegający na bezpłatnym 
udostępnianiu podstawowej wersji 
aplikacji i pobieraniu opłat za bar-
dziej zaawansowane funkcje. Jest 
to skomplikowana wielopoziomo-
wa technika dystrybucji szkodliwe-
go oprogramowania, umożliwiają-
ca okradanie wielu użytkowników 
na małe sumy przy wykorzystaniu 
ich zainfekowanych przeglądarek. 
Wciąż najbardziej zawodzi czło-
wiek. Według danych Norton by 
Symantec dwie trzecie dorosłych 
na świecie padło ofiarą cyberprze-
stępstwa, każdego dnia dane 1,5 
mln osób są wykorzystywane bez 
ich zgody, a szkody spowodowane 
przez ataki hakerskie szacowane 
są na 110 mld dolarów. Najgorsze, 
że co trzeci użytkownik internetu 
w ogóle nie myśli o cyberprzestęp-
czości i nie podejrzewa, że może 
stać się jej ofiarą. Tymczasem je-
den na sześciu użytkowników in-
ternetu przyznaje, że ktoś włamał 
się na jego profil na portalu spo-
łecznościowym i podszywał pod 
jego osobę. Cyberprzestępczość 
coraz bardziej przenika również 
do urządzeń mobilnych. Aż 31 
proc. użytkowników smartfonów 
i tabletów przyznało, że otrzyma-
ło w ostatnim czasie wiadomość 
tekstową od nieznanego nadawcy 
zachęcającą do kliknięcia umiesz-
czonego w niej łącza lub wybrania 
nieznanego numeru w celu odsłu-
chania wiadomości głosowej.

W obronie naszej cyberprzestrzeni
Czy polskie instytucje są przygo-
towane na zmasowane taki cyber-
przestępców? Po listopadowej ak-
cji Komisji Nadzoru Finansowego, 
która po otrzymanym ostrzeżeniu 
z Rządowego Zespołu Reagowania 
na Incydenty Komputerowe CERT.
GOV.PL w porę uprzedziła banki, 
można zakładać, że koordynacja 
odpowiednich służb funkcjonuje 
jak trzeba. Jednak wnioski z prze-
prowadzonego rok wcześniej ba-
dania Cyber-EXE Polska 2013 nie 

były już tak oczywiste. Wynika-
ło z nich, że instytucje finansowe 
nie powinny polegać wyłącznie na 
wdrożonych i rutynowych proce-
durach. Ważne, by jak najczęściej 
ćwiczyć praktyczną obronę przed 
atakami hakerów. Konieczne jest 
też zacieśnienie współpracy po-
między bankami w tym zakresie, 
wymiana informacji o potencjal-
nych zagrożeniach i sposobach ra-
dzenia sobie z nimi. 
Ćwiczenie Cyber-EXE Polska 2013 
zostało zorganizowane przez 
Fundację Bezpieczna Cyberprze-
strzeń przy współpracy Rządo-
wego Centrum Bezpieczeństwa 
oraz firmy Deloitte. Odbyło się 
ono 29 października 2013 r., 
a udział w nim wzięło sześć pol-
skich banków. Patronami tych cy-
bermanewrów były Ministerstwo 
Finansów, Narodowy Bank Pol-
ski, Komisja Nadzoru Finansowe-
go i Związek Banków Polskich. 
Tego typu inicjatywa z udzia-
łem instytucji finansowych zo-
stała zrealizowana po raz pierw-
szy w Polsce. Wpisuje się ona 
w międzynarodowy trend or-
ganizacji takich projektów, któ-
re oceniane są jako nowoczesna 
i najbardziej efektywna forma 
podnoszenia zdolności 
do reagowania na naj-
groźniejsze zagroże-
nia w sieci. – Banki 
coraz częściej znaj-
dują się na celow-
niku cyberprzestęp-
ców i dzieje się to 
również w Polsce, zwy-
kle w ukryciu przed opi-
nią publiczną. Nasza inicjatywa 
jest o tyle cenna, że powstała przy 
współpracy trzech sektorów: rzą-
dowego, prywatnego oraz organi-
zacji pozarządowych. Jest to nie-
zwykle ważne, biorąc pod uwagę, 
że skuteczna walka o bezpieczeń-
stwo IT będzie miała wtedy więk-
szy sens, gdy zjednoczy się w niej 
jak najwięcej zainteresowanych 
stron – powiedział Mirosław Maj, 

grupa  
hakerów wła-

mała się do ponad 

100
banków


