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matyzację alertów o zagrożeniach 
oraz wykorzystanie kamer w ATM 
do wyłapywania kryminalistów. 
Kolejny gość, Roi Cohen Senior 
Malware Researcher CYBERTI-
NEL, zaprezentował, jak przestęp-
cy pozyskują informacje poufne 
o kliencie i całej instytucji przez 
wykorzystanie szpiegowskich mi-
krochipów oraz oprogramowania, 
którymi infekuje się typowe karty 
pamięci (microSD), nośniki typu 

pendrive i potem za pomocą por-
tów USB w komputerach docie-
ra się do chronionych informacji. 

Beztroska klientów
Według Andrzeja Kroczka, inży-
niera systemowego F5 Networks, 
największym problemem w przy-
padku ataku hakerów jest zacho-
wanie klientów banków. Często 
ich zgoda na otwarcie e-mailo-
wej korespondencji od nieznane-

IV Forum Bezpieczeństwa Banków, zorganizowane wspólnie przez „Miesięcznik Finan-
sowy BANK” i Centrum Prawa Bankowego i Informacji pod egidą ZBP, poświęcone było 
Doktrynie Cyberbezpieczeństwa RP, efektom ćwiczeń Cyber-EXE Polska oraz unijnej dy-
rektywie NIS dotyczącej bezpieczeństwa informatycznego instytucji finansowych. Wśród 
gości dominowali bankowi eksperci od spraw IT, członkowie zarządów instytucji finanso-
wych, przedstawiciele NBP, KNF, KG Policji, ABW i BBN. 

Bankowa 
CYBERTARCZA 2015
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Na konferencji nie za-
brakło zagranicznych 
gości. Jim Jaeger Chief 
z Cyber Services Stra-

tegist w General Dynamics Fidelis 
Cybersecurity Solutions, przedsta-
wił zasady współpracy pomiędzy 
operatorami dużych sieci han-
dlowych i bankomatów w USA 
a policją w dziedzinie wymiany 
informacji o przestępcach. W tym 
przypadku chodziło m.in. o auto-

Jerzy Trzaska

go im nadawcy listu umożliwia 
plikowi typu malware podstawie-
nie fałszywego linku do przele-
wów. Ze statystyki ataków wynika, 
że największe zagrożenie cyber-
przestępczością dotyczy typowych 
form bankowości internetowej, 
ze stale rosnącym udziałem ban-
kowości mobilnej. Najwięcej wi-
rusów, bo aż 95 proc., projekto-
wanych jest dziś dla systemu 
Android, ale zbyt pewnie nie po-
winni się czuć użytkownicy smart-
fonów z systemem iOS oraz Win-
dows Phone. 
Klienci banków nadmiernie ufa-
ją oprogramowaniu antywiruso-
wemu, które wykrywa zaledwie 25 
proc. cyberataków. Aż w 79 proc. 
przypadków o tym, że trojany zo-
stały wykorzystane przez hake-
rów do przejmowania informa-Fo
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cechy produktów bankowych. Do 
absolutnej rzadkości należą ataki 
na CMS (główną stronę www ban-
ku), np. przez podmianę strony do 
logowania dla klienta. Trzecia gru-
pa to ataki przeprowadzane po to, 
aby zdobyć wiedzę o konkretnych 
klientach lub kadrze zarządzają-
cej bankiem. Dopiero od wiosny 
2013 r. zdarzają się ataki tej samej 
grupy hakerów na kilka banków, 
które stosują podobne systemy in-
formatyczne lub pochodzące od 
tego samego dostawcy. Według 
Przemysława Skowrona nikt nie 
zna skali strat banków i klien-
tów, choć cyberprzestępcy mogli 
ukraść nawet miliard złotych. To 
przybliżona wartość maksymalnej 
straty dla całego polskiego sektora 
bankowego i mieści w sobie także 
te ukradzione pieniądze, o których 
do dziś nie wie ani bank, ani pro-
kuratura, ani sami klienci. 
Z tym danymi polemizował Miro-
sław Maj z Fundacji Bezpieczna 
Cyberprzestrzeń, który zwrócił 
uwagę, aby nie łączyć wyłudzeń 
kredytów w realnych oddziałach 
z hakerskimi wyłudzeniami pie-
niędzy z kont klientów. Jest fak-
tem, że według danych prokura-
tury cyberzłodzieje okradli już 
kilkuset klientów z 12 polskich 
banków na łączną sumę od 30 do 
35 mln zł. Największe zagroże-
nie pojawia się przy korzystaniu 
z darmowych komputerów (ho-
tele i lotniska), kawiarenek in-
ternetowych oraz otwartych sie-
ci Wi-Fi. 
Nasi rodacy tylko w niewielkim 
stopniu zdają sobie sprawę ze 
skali zagrożeń. Według danych 
z raportu UE CyberSecurity: aż 75 
proc. Polaków nie boi się nadużyć 
z sieci lub z mobilnej bankowo-
ści, 71 proc. nie obawia się o bez-
pieczeństwo transakcji w kana-
łach elektronicznych, aż 57 proc. 
nie ma zainstalowanego żadnego 
systemu antywirusowego, kolej-
ne 71 proc. bezrefleksyjnie otwie-
ra e-maile od nieznanych osób. 

cji o klientach, banki dowiadują 
się z wielomiesięcznym opóźnie-
niem. Bariery ochronne zgodne 
z unijnymi regulacjami, np. jed-
nokrotne uwierzytelnienie kon-
ta, już dziś nie wystarczają. Dla-
tego powinny być stosowane dwa 
niezależne od siebie mechani-
zmy weryfikacji. Problemem jest 
posługiwanie się kartą płatniczą 
lub smartfonem w krajach, gdzie 
brakuje regulacji prawnych do-
tyczących reguł bezpieczeństwa. 
Wtedy najlepiej jest weryfikować 
przelew przez wysłane z Polski 
potwierdzenia via SMS-y lub to-
keny. Najgorzej pod względem 
bezpieczeństwa jest z przeglą-
darkami klientów, choć do ataku 
na serwer banku bardzo trudno 
je wykorzystać z uwagi na firmo-
we f irewalle etc. Aby zaatakować 
dowolnego użytkownika, najle-
piej jest zainfekować jego prze-
glądarkę i nieprzypadkowo to na-
rzędzie jest używane w 90 proc. 
fałszywych przelewów. Wykorzy-
stuje się do tego portale społecz-
nościowe (przez podstawione fał-
szywe linki służące do wysyłania 
informacji o kliencie – hasła, logi-
ny, dokumenty etc.). Robi się to za 
pomocą „ciasteczek” (cookies) lub 
przez ukryte ramki, technikę do-
uble click z klawiatury etc.
Jak z tym walczyć ? Wystarczy, aby 
przeglądarka klienta posiadała spe-
cjalny java script wykorzystywany 
tylko do komunikacji z bankiem 
(np. robienia przelewów, ale tak-
że do wysyłania monitów i infor-
macji o ofertach). Aby wykryć mal-
ware, banki powinny stosować java 
scripts w formie niewidzialnej dla 
klienta w jego komunikacji z ban-
kiem (tzw. zaciemnionej lub prze-
zroczystej). Dane poddaje się po-
tem analizie behawioralnej, dzięki 
czemu informacje z przeglądar-
ki klienta trafiają do ekspertów od 
bezpieczeństwa. W ich zdobyciu 
bardzo pomaga stosowanie certyfi-
katu ISSL. Tego typu wymiana in-
formacji – od przeglądarki klien-

ta do jego macierzystego banku 
– daje możliwość przeciwdziałania 
zagrożeniu, np. przez zdalne wy-
łącznie (shut down) zaatakowanego 
komputera, oczywiście tylko wte-
dy, gdy na to pozwalają wcześniej 
podpisane umowy z dostawcą in-
ternetu. Skuteczną metodą ochro-
ny przed hakerami w komunikacji 
klienta z bankiem jest wykorzysty-
wanie specjalnych ciasteczek, które 
szyfrują informacje o kliencie pod-
czas komendy o dokonaniu przele-
wu z jego konta. 

Podejrzanie duże pliki 
Andrzej Miłosz z Asseco Business 
Solutions uważa, że przy ochro-
nie tajemnic banków trzeba skon-
centrować się na obronie miejsc, 
gdzie są one przechowywane. Na-
leży stale monitorować serwery, 
gdzie są one gromadzone i sta-
rannie śledzić wszelkie przypad-
ki odejścia od reguł bezpieczeń-
stwa. Najwięcej strat przynosi 
bankom korespondencja e-mailo-
wa z klientami lub wewnątrz fir-
my. Dość często ataki wykrywa się 
dopiero po 300 dniach. Dlatego 
bankom potrzebne jest narzędzie 
automatycznie śledzące nietypo-
we zachowania użytkownika (np. 
pobieranie ogromnych plików 
danych z serwera przez jednego 
pracownika banku z działów nie-
związanych z jego profilem dzia-
łalności). 
Nowe systemy (np. IBM Guar-
dian) mają możliwość uczenia się 
zachowań użytkowników banko-
wego systemu informatycznego, 
a każde odejście od typowego jest 

sygnalizowane administratoro-
wi jako alert. Pozwala to na zdal-
ne blokowanie i eliminowanie za-
grożeń, klasyfikację i segregację 
informacji o słabych punktach 
systemów bezpieczeństwa ban-
ku. Często nie wiemy, czy waż-
ne dane są wysyłane do wewnątrz 
firmy, czy też na zewnątrz przez 
wykorzystanie skrzynki prywat-
nej pracownika. Dlatego ważna 
jest ochrona krytycznych danych 
wysłanych z banku także za po-
mocą urządzeń mobilnych. Bez-
pieczeństwo daje np. budowanie 
prywatnej chmury obliczeniowej, 
bo pozwala na wewnętrzną, szy-
frowaną komunikację, współdzie-
lenie dostępu do dokumentów itp. 
Zamiast wysyłać cały dużo ważą-
cy załącznik, pracownik banku do-
staje na peceta lub tablet tylko link 
dostępu do samego pliku. A to 
daje kontrolę nad tym, na jak dłu-
go link został udostępniony i czy 
była podjęta próba jego przesla-
nia dalej etc. 

Nieznana skala zagrożenia? 
W opinii Przemysława Skowrona, 
niezależnego eksperta w dziedzi-
nie bezpieczeństwa IT w banko-
wości, zmienia się typ ataków na 
polskie banki. Od dwóch lat od-
notowywane są coraz liczniejsze 
ataki, które mają na celu zainfe-
kowanie urządzeń, aby wyprowa-
dzić pieniądze z kont klientów. Ko-
lejna grupa to ataki wycelowane 
w konkretny bank i jego klientów. 
W takim przypadku o wyborze celu 
decydują bankowe systemy infor-
matyczne oraz charakterystyczne 

Potrzebne jest nowe podejście do współpracy 
prywatno-publicznej w dziedzinie bezpieczeń-
stwa, gdyż coraz częściej właścicielami infra-
struktury krytycznej są prywatni dostawcy usług. 
Chodzi o wymianę informacji o zagrożeniach 
oraz wspólne inicjatywy legislacyjne.
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rów gospodarki (tzw. infrastruktu-
ra krytyczna). Potrzebne jest nowe 
podejście do współpracy prywat-
no-publicznej w dziedzinie bez-
pieczeństwa, gdyż coraz częściej 
właścicielami infrastruktury kry-
tycznej są prywatni dostawcy 
usług. Chodzi o wymianę infor-
macji o zagrożeniach oraz wspól-
ne inicjatywy legislacyjne. Unijna 
dyrektywa NIS (Network and Infor-
mation Security) wręcz wymusi ści-
słą współpracę państw unijnych 
w sprawie wymiany informacji 
o atakach cybernetycznych, w tym 
firm prywatnych (providerów) 
z bankami. Podmioty prywatne – 
odwrotnie niż podmioty publicz-
ne (np. banki jako instytucje zaufa-
nia publicznego) – wciąż bardziej 
dbają o swój biznes kosztem reguł 
bezpieczeństwa. Dlatego państwo 
powinno zachęcać sektor prywatny 
do współpracy z firmami publicz-
nymi w dziedzinie bezpieczeń-
stwa, np. przez ulgi podatkowe, 
granty etc. Dobrym przykładem ta-
kiej współpracy w przyszłości jest 
np. model ISAC (Information Sha-
ring and Analysys Center), a w Pol-
sce powinny być do niego włączo-
ne: NBP, ZBP oraz KNF. 
Kolejny ekspert, dr Wojciech Ku-
rowski z Instytutu Zarządzania 
Wartością SGH, powołał się na ra-
port FBI z 2009 r., mówiący że 
właśnie od tego momentu nastąpił 
przełom w poziomie zysków z glo-
balnego handlu narkotykami i cy-
berprzestęczości, na korzyść tej 
ostatniej. Autor książki Mafia 2.0 
uważa, że cyberprzestępczość to 
dziś specyficzna rodzaj przedsię-
biorczości, a nie tak jak wcześniej 

organizacje paramilitarne z wła-
snym kodem wartości. Z powo-
du gospodarki cyfrowej przestęp-
cy są znacznie bardziej elastyczni, 
a w sieci wyszukują i wynajmują 
programistów do projektowania 
malware, trojanów, programów 
do łamania loginów itp. Starannie 
dobierają kontrahentów do wspól-
nego ataku na strony www klien-
tów banków. W miarę możliwości 
starają się ukryć przestępczy cha-
rakter ich operacji, zasłaniając się 
siecią legalnie działających firm 
programistycznych. 

Masowe fałszywki 
Krzysztof Izaak, ekspert ABW, pod-
kreślał, że coraz większym proble-
mem dla polskich instytucji staną 
się fałszywe dokumenty z krajów 
podwyższonego ryzyka, które mogą 
posłużyć do wyłudzeń kredytów 
etc. Państwo Islamskie (IS) w Sy-
rii, Iraku i na całym obszarze Bli-
skiego Wschodu na masową ska-
lę produkuje fałszywe dokumenty. 
Dziś liczbę jego bojowników szacu-
je się na ok. 20–30 tys. osób, pocho-
dzą one z ponad 80 krajów. Europol 
zna zaledwie 3 tys. nazwisk funda-
mentalistów z krajów europejskich, 
dlatego poważnym problemem sta-
nie się ich powrót do Europy. Z Pol-
ski pochodzi około 20 ochotników 
(z reguły to konwertyci na islam 
lub obywatele innych państw, któ-
rzy mieszkali nad Wisłą i pojechali 
walczyć dla IS). Po zajęciu syryjskie-
go miasta Arrak w ręce bojowników 
IS dostały się 3 tys. czystych blankie-
tów różnego typu dokumentów. Na 
szczęście Damaszek podał ich nu-
mery Europolowi. 
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Przemysław Skowron uważa, że 
walka o przewagę konkurencyjną 
przeszkadza bankom w pełnej wy-
mianie informacji o zagrożeniach. 
Czym można się dzielić, nie zdra-
dzając strategii banku? Najlepiej 
samymi opisami scenariuszy ata-
ków, okolicznościami zdarzenia, 
profilem biznesowym klienta, za-
stosowanymi technikami przez 
hakerów etc. Ekspert odradza da-
wanie klientom banków darmowe-
go antywirusa (AV), bo zbyt łatwo 
jest dziś podstawić fałszywą stronę 
z AV do jego aktualizacji, a wszel-
kie prawne konsekwencje spadną 
potem na bank. Dane o atakach po-
winny być automatycznie wymie-
niane pomiędzy bankami. Trzeba 
stale współpracować z zespołami 
CERT/CSRT w Polsce i za granicą. 
Zwłaszcza z ekspertami od bezpie-
czeństwa w Hiszpanii, gdzie od lat 
znajduje się największe w Europie 
zagłębie produkcji malware. 

Złoty interes 
Według Joanny Świątkowskiej, 
dyrektora Programu Cyberbezpie-
czeństwa w Instytucie Kościuszki, 
już dziś zyski z cyberprzestępstw 
są wyższe niż z handlu kokainą, 
heroiną etc. Dla przykładu – śred-
nia wartość wyłudzeń z kont ban-
kowych w krajach byłego ZSRR 
wyniosła około 2 mln dolarów, co 
de facto oznaczało cofnięcie licen-
cji na działanie dla 50 banków. 
Już dziś szacuje się, że w prze-
ciągu kilku najbliższych lat ataki 
hakerów spowodują upadek jed-
nej z globalnych instytucji banko-
wej, co doprowadzi do ogromne-
go kryzysu w całym światowym 
systemie finansowym. W opinii 
ekspertów Bank of America, gdy 
chodzi o bezpieczeństwo, to z po-
wodu ryzyka reputacyjnego nie 
ma znaczenia skala ponoszonych 
nakładów na walkę z hakerami. 
Polska ustawa o zarządzaniu kry-
zysowym uważa banki za jeden 
z jedenastu newralgicznych dla 
bezpieczeństwa państwa sekto-

Po zajęciu irackiego Mosulu bo-
jownicy IS przejęli tysiące legal-
nych blankietów i całe zakłady 
poligraficzne. Dzięki temu mogą 
fałszować całe komplety doku-
mentów, co daje im potem legal-
ną możliwość uzyskania statusu 
uchodźcy w UE. To spowodo-
wało ogromny boom na syryj-
skie dokumenty. W maju 2014 r. 
w bułgarskim mieście Płowdiw 
zlikwidowano drukarnie doku-
mentów (3 tys. paszportów i sie-
dem różnego typu dokumentów 
pomocnych w przemycie ludzi 
na Stary Kontynent). W Turcji 
mafia sprzedaje dokumenty sy-
ryjskiej, które potem odnajdy-
wane są np. w Jordanii. Państwo 
Islamskie drukuje nie tylko do-
kumenty, np. dowody osobiste 
i paszporty, ale tworzy własny 
system monetarny, zaświadcze-
nia potrzebne do handlu na zasa-
dach szariatu. Większość dosko-
nale podrobionych dokumentów 
trafiła w ręce uchodźców, którzy 
przypłynęli do Włoch jako ofia-
ry wojny domowej w Syrii i Libii. 
W sierpniu 2014 r. w Berlinie za-
trzymano przedsiębiorcę pogrze-
bowego, który przez cztery lata 
kupował od rodzin zmarłych do-
kumenty, które potem trafiały na 
czarny rynek. Odnaleziono za-
ledwie 50 paszportów (niemiec-
kich, marokańskich i egipskich) 
i tylko 10 jego klientów. We 
wrześniu 2014 r. zlikwidowa-
no w Grecji siatkę zajmująca się 
przerzutem ludzi z Syrii. Aż 80 
uchodźców miało przy sobie ory-
ginalne polskie dokumenty, po-
chodzące z Grecji (ukradzione, 
odsprzedane przez ich właścicie-
li itp. ). Ekspert ABW apelował 
do bankowców o zachowanie jak 
największej czujności podczas 
załatwiania formalności kredy-
towych, gdzie często tylko nie-
zgodność wyglądu zabiegającego 
o pożyczkę petenta z jego zdję-
ciem z dokumentu może uchro-
nić bank przed fraudami. ▪

Aby zaatakować dowolnego użytkownika, najlepiej 
jest zainfekować jego przeglądarkę i nieprzypad-
kowo to narzędzie jest używane w 90 proc. fałszy-
wych przelewów. Wykorzystuje się do tego portale 
społecznościowe (przez podstawione fałszywe linki 
służące do wysyłania informacji o kliencie).




