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ZWALCZANIA

Streszczenie

m-

-techniczne stosowane przez banki oraz 
regulacje prawnokarne skierowane przeciwko ich sprawcom.

.

Wprowadzenie

i rodzajem stosowanej przez nich technologii, 

o-

program ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011–2016” 
o-

oraz rela
o-

niektóre jej definicje, w tym ta 

o nowym wymiarem ludz-
– y-
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korzystywane jest powszechnie do dokonywania operacji finansowych, przede 
o-

darczego, al r-

ich zwal-
czania.

1. ronicznej

i przechowywania danych, takich jak komputer, telefon, bankomat, terminal, od-
biorniki telewizji cyfrowej” ( i Wyró

podstawowe rodzaje –

, Szwajkowski i 2010, s. 6).
(ang. selfbanking),

, jak np. bankomaty i terminale POS 
(ang. point of sale

portalu 
o-

Do cech ban-

e-

a-
a-

, Szwajkowski i 2010, s. 24–25). o-

bankowych

e-
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g (wykorzystywanie 

– korzy-

o-
olkit – o-

, Szwajkowski i a 2010, s. 38–42).

o-

, który polega na bezprawnym sko-

. Kopia karty wyko-
rzys a-

l-
104 i n.).

a-

nieleg
Szwajkowski i i n).

Phishing jest kolejnym
-maila 

w

telefonu do kl i-
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i n-
giem, ym mianem crimeware, które jest 

o-
zyskiwaniu 

rachunkach bankowych (Crimeware, www.pandasecurity.com 2015).
y-

jak np. tzw. sniffing, czy spoofing. Ten pierwszy to przechwytywanie przez nie-

(tzw. sniffery), których zadaniem jest odbiór i analiza danych pozyskiwanych 
d-

element systemu informatycznego (np. komputer innego u
przeprowadzenia 
i –36).

3. Z

p-

które 

-
- o-
miast do regulacji o charakterze prawnokarnym, na gruncie których poddano pena-

d-
systemów teleinforma-

p-
nia 1997 r. 
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ona
za

„Bank 

a-
cj u-

. Wy-
y-
e-

maty

p-

e-
n-

o-

e-mail (Komisja Nadzoru Finansowego 2013, s. 48–50). Przed atakiem phishingo-

a-
- podania osobistych in-

e-
r-

mowanie o-
y-

-mail, regularne sprawdzanie stanu kont ban-

(www.kaspersky.pl). 

obszaru n-
formatycznego”. Wymaga ona bowiem od banku posiadania sformalizowanych 

a-
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y-
czyn”

o incydentach, spos n-
formatyczne, zasady kategoryzacji i priorytetyzacji incydentów oraz wykrywania 

u-
e-

2013, s. 57).
cznej pod-

karny (dalej: kk
§ 2 kk), informacji (art. 267 kk, art. 268 kk i art. 268a kk), czy 

te
I tak na gruncie art. 267 kk grzywnie, karze ograni-

podlega m.in. nieuprawnione 

szczególnego jej zabezpieczenia. Tej samej karze podlega nieuprawnione uzyskanie 

lub oprogramowaniem, w celu uzyskania informacji, do której sprawca nie jest 
uprawniony. o-

D przy tym p-
czych prowadzi zwykle do tzw. fraudów bankowych (Staszczyk 2015, s. 44). Sta-

a-
a-

w-

§ 1 kk podlega ten, „kto, w celu 
o-
a-

nie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis da-
nych informatycznych”. o tym d-
stawie art. 190a 
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ystywanie jej wizerunku lub innych jej danych 
.

o-
i karnymi 

a-
e-
e-

ni napotyka na 

Podsumowanie

tatnich 
a koniec 

2015 r.
, 30 mln, przy czym w samym III 

kwartale odnotowano przyrost rachunków tego rodzaju na poziomie 8,34%. Przyby-
zatem w tym okresie 

aktywnych 
mln, tj. w poprzednim kwartale tego roku. Ca

natomiast ponad 2 mln (NetB@nk 2015, s. 5). Korzysta-
, brotem 

. Co za 

o-
–

o-
a-

– 585), 

a-
u prze-

temu procesowi – z-
nych nie jest ani y-

w-
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e doskonalenie przez nich metod 

u-
z-

- d-

e-
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BANKING CYBERCRIME AND COUNTERACTING MEASURES

Summary

Cybercrime in the banking sector is one of the most dangerous form of the con-
temporary crimes. It includes inter alia criminal actions such as: phishing, skimming, 
hacking, spoofing and sniffing. To prevent or combat cybercrimes in the banking sector 
banks’ organizational and technical solutions or rules of criminal law against cyber-
crime perpetrators are used.
Keywords: cybercrime, electronic banking.
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