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Abstracts 
 

In mid-2017, the International Institute of Innovation "Science - Education - Devel-

opment" in Warsaw published a book entitled "Legal and social aspects of cyber secu-

rity", written by Sylwia Gwoździewicz and Krzysztof Tomaszycki. This book describes the 

key issues of cyber security in the context of the aspects of the adjusted legal norms and 

social determinants of this issue. In this book, the authors indicate that innovations in 

information technologies permanently determine the tendencies to provide and create 

various cyber security frameworks. The content of the book shows that with the develop-

ment of technology, national legal norms should be gradually adapted to international 

regulations, and in particular to EU law in the area of combating cybercrime and ensur-

ing an adequate level of cyber security. The process of providing information via the 

Internet and the development of electronic banking generates many threats related to the 

crime of theft of secret data, interception of confidential information by cybercriminals 

and impersonation of funds in online banking systems. Therefore, individual entities, in-

cluding institutions of the financial, public and business sectors, should constantly im-

prove the security systems for remote access to information and transactions carried out 

via the Internet.  
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Streszczenie  
 

W połowie 2017 roku Miedzynarodowy Instytut Innowacji “Nauka – Edukacja – Roz-

wój” w Warszawie wydał książkę pt. "Prawne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa" 

napisaną pod redakcją Sylwii Gwoździewicz i Krzysztofa Tomaszyckiego. W książce tej 

opisano kluczowe zagadnienia cyberbezpieczeństwa w kontekscie aspektów dostosowy-

wanych normatywów prawnych i społecznych determinantów tej problematyki. W książce 

tej autorzy wskazują, że innowacje w technologiach informatycznych permanentnie wy-

znaczają tendencje do zapewnienia i tworzenia różnych ram cyberbezpieczeństwa. Z tre-

ści książki wynika, że wraz z rozwojem technologii sukcesywnie powinny być dostosowy-

wane krajowe normy prawne do regulacji międzynarodowych, a w szczególności do 

prawa unijnego w zakresie zwalczania cyberprzestępstw i zapewnienia odpowiedniego 

poziomu cyberbezpieczeństwa. Proces udostępniania informacji poprzez Internet i rozwój 

bankowości elektronicznej generuje wiele zagrożeń związanych z przestępstwami kra-

dzieży danych niejawnych, przechwytywania przez cyberprzestępców informacji pouf-

nych oraz dokonywania malwersacji środków pieniężnych w systemach internetowej ban-

kowości. W związku z tym poszczególne podmioty w tym instytucje sektora finansowego, 

publicznego i przedsiębiorstwa powinny bezustannie doskonalić systemy bezpieczeństwa 

zdalnego udostępniania informacji oraz dokonywanych transakcji realizowanych za po-

średnictwem Internetu. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo informacji, systemy bezpieczeństwa, procedury bezpie-

czeństwa, bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo cybernetyczne, 

bezpieczeństwo informatyczne, złośliwe oprogramowanie, cyberbezpieczeństwo, cyber-

przestrzeń, cyberprzestępczość, cyberatak, Internet, raporty dotyczące zagrożeń, luki w 

zabezpieczeniach, bankowość internetowa, analiza bezpieczeństwa, ransomware. 
 

Аннотация 
 

В середине 2017 года Международный институт инноваций «Наука - 

образование - развитие» в Варшаве опубликовал книгу под названием « «Правовые 

и социальные аспекты кибербезопасности», написанные Сильвией Гвудзевич и 

Кшиштофом Томашицким. В этой книге описываются ключевые проблемы 

кибербезопасности в контексте аспектов скорректированных правовых норм и 

социальных детерминант этого вопроса. В этой книге авторы указывают, что 

инновации в информационных технологиях постоянно определяют тенденции для 

создания и создания различных инфраструктур кибербезопасности. Содержание 

книги показывает, что наряду с развитием технологий национальные правовые 

нормы должны постепенно адаптироваться к международным нормам и, в 

частности, к законодательству ЕС в области борьбы с киберпреступностью и 

обеспечению адекватного уровня кибербезопасности. Процесс предоставления 

информации через Интернет и развитие электронного банкинга порождает 

множество угроз, связанных с преступлением хищения секретных данных, 

перехватом конфиденциальной информации киберпреступниками и 
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олицетворением средств в онлайн-банковских системах. Поэтому отдельные 

организации, включая учреждения финансового, государственного и делового 

секторов, должны постоянно совершенствовать системы безопасности для 

удаленного обмена информацией и транзакциями, осуществляемыми через 

Интернет. 

Ключевые слова: информационная безопасность, системы безопасности, 

процедуры безопасности, безопасность информационных систем, 

кибербезопасность, безопасность ИТ, вредоносное ПО, кибербезопасность, 

киберпространство, киберпреступность, кибер-атака, Интернет, отчеты об 

угрозах, пробелы в безопасности, онлайн-банкинг, анализ безопасности, выкуп 

 

Wprowadzenie 
W recenzowanej publikacji "Prawne i spo-

łeczne aspekty cyberbezpieczeństwa" wska-

zano, że w związku z dynamicznym rozwo-

jem technologii informatycznej i bankowo-

ści internetowej sukcesywnie wzrasta zna-

czenie bezpieczeństwa elektronicznego 

przesyłania i przetwarzania danych za po-

średnictwem globalnej sieci Internet. Z roz-

wojem technik udostępniania informacji 

poprzez Internet wiąże się wiele udogod-

nień dla beneficjentów, klientów i osób ko-

rzystających z usług informacyjnych insty-

tucji finansowych i innych podmiotów.  

Poza tym w publikacji "Prawne i spo-

łeczne aspekty cyberbezpieczeństwa" auto-

rzy sugerują, że dynamiczny rozwój banko-

wości internetowej zdeterminowany jest 

wygodą możliwości zdalnego przeprowa-

dzania transakcji finansowych przez klien-

tów usług finansowych [D. Prokopowicz 

2009, s. 74]. Dla banków oraz innych insty-

tucji finansowych oraz przedsiębiorstw, w 

tym także dla podmiotów udostępniających 

elektronicznie informacje poprzez Internet 

pojawia się możliwość znaczącej redukcji 

kosztów transakcyjnych przeprowadzanych 

operacji finansowych oraz elektronicznego 

transferu danych. Z drugiej strony proces 

udostępniania informacji poprzez Internet i 

rozwój bankowości elektronicznej generuje 

wiele zagrożeń związanych z przestęp-

stwami kradzieży danych niejawnych, 

przechwytywania przez cyberprzestępców 

informacji poufnych oraz dokonywania 

malwersacji środków pieniężnych w syste-

mach internetowej bankowości.  

Z rozważań podjętych w recenzowanej 

książce "Prawne i społeczne aspekty cyber-

bezpieczeństwa" wynika, że w odpowiedzi 

na te zagrożenia poszczególne podmioty w 

tym instytucje sektora finansowego, pu-

blicznego i przedsiębiorstwa rozbudowują 

systemy bezpieczeństwa zdalnego udostęp-

niania informacji oraz dokonywanych 

transakcji realizowanych za pośrednictwem 

Internetu. Pojawiają się także nowe rodzaje 

zagrożeń i cyberprzestępstw jak np. wzrost 

aktywności cyberprzestępców dokonują-

cych ataki z wykorzystaniem programów 

ransomware i botnetów, dokonywane na 

dużą skalę kradzieże danych osobowych z 

kont portali informacyjnych i społeczno-

ściowych, włamania do oprogramowania 

ATM w bankomatach oraz rozsyłanie 

spamu zawierającego różne wersje złośli-

wego oprogramowania w załącznikach.  
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Rysunek 1. Okładka recenzowanej książki pt.: „Prawne i społeczne aspekty 

cyberbezpieczeństwa” napisanej pod redakcją Sylwii Gwoździewicz i Krzysztofa 

Tomaszyckiego. 

 
Źródło: Redakcja Miedzynarodowego Instytutu Innowacji “Nauka – Edukacja – Rozwój” 

w Warszawie. 
 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że 

cyberprzestępcy aby włamać się do syste-

mów informatycznych innych podmiotów 

wykorzystują luki w zabezpieczeniach po-

wstających nowych wersji produkowanego 

oprogramowania, aplikacji i systemów in-

formatycznych funkcjonujących w ban-

kach, przedsiębiorstwach i podmiotach sek-

tora publicznego. Wobec  narastających za-
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grożeń ataków hakerskich, w tym rozsyła-

nia spamu zawierającego złośliwe oprogra-

mowanie typu ransomware coraz więcej 

firm tworzy dodatkowe zabezpieczenia sys-

temów informatycznych i stale udoskonala 

pod tym względem działające w firmie 

oprogramowanie i infrastrukturę informa-

tyczną [D. Prokopowicz 2017a, s. 104]. 

Autorzy recenzowanej książki sugerują, 

że rozwój i globalizacja przyniosły nowe 

wyzwania dla ochrony informacji w syste-

mach teleinformatycznych. Problematyka 

doskonalenia systemów bezpieczeństwa 

bankowości elektronicznej jest obecnie klu-

czowym czynnikiem procesów zarządzania 

ryzykiem systemów informatycznych w in-

stytucjach finansowych i innych podmio-

tach [S. Gwoździewicz, D. Prokopowicz 

2015, s. 209]. Z przeprowadzonych przez 

technologiczne firmy badawcze Trend Mi-

cro [Raport Trend Micro: wzrost liczby ata-

ków ransomware w 2016] oraz Cisco ana-

liz, wynika, że procedury i systemy bezpie-

czeństwa infrastruktury i oprogramowania 

informatycznego wielu firm, banków i 

urzędów nadal wymagają zmodernizowa-

nia i dostosowania, celem znacznego 

zmniejszenia ryzyka ingerencji cyberprze-

stępców oraz zastosowania nowoczesnych 

rozwiązań technologii teleinformatycznej 

na miarę standardów XXI wieku [S. Goź-

dziewicz, D. Prokopowicz 2016a, s. 397].  

Poza tym w publikacji tej wskazano, że 

z rozwojem internetowej bankowości elek-

tronicznej wiąże się wiele udogodnień dla 

klientów i kontrahentów banków oraz re-

dukcja kosztów transakcyjnych w instytu-

cjach finansowych. Z drugiej strony rozwój 

bankowości internetowej generuje wiele 

zagrożeń związanych z włamywaniem się 

na elektroniczne konta bankowe i kradzież 

pieniędzy oraz danych osobowych. W od-

powiedzi na te zagrożenia banki rozbudo-

wują systemy bezpieczeństwa transakcji re-

alizowanych za pośrednictwem Internetu 

[A. Dmowski, D. Prokopowicz 2010, s. 

341].  

W recenzowanej publikacji opisano wy-

niki analiz przeprowadzonych przez tech-

nologiczne firmy badawcze Cisco oraz 

Trend Micro. Z analiz tych wynika, że w 

ostatnich latach odnotowano wzrost po-

wstawania nowych form zagrożeń haker-

skich, w tym nowych rodzajów złośliwego 

oprogramowania tworzonego przez cyber-

przestępców celem przejęcia kontroli nad 

komputerami użytkowników bankowości 

internetowej i innych usług [M. Górka, red. 

2014, s. 49]. W odpowiedzi na te rosnące 

zagrożenia w instytucjach sektora finanso-

wego, publicznego oraz w korporacjach 

bezustannie doskonalone są procedury bez-

pieczeństwa systemów informatycznych, 

usuwane są luki w systemach bezpieczeń-

stwa oprogramowania za pomocą którego 

bank, firma czy urząd połączony jest z glo-

balną siecią Internet [A. Dmowski, D. Pro-

kopowicz, J. Sarnowski 2005, s. 73].  

Z charakterystyk i opisów zawartych w 

recenzowanej publikacji wynika, że w 2016 

roku zaobserwowano silny wzrost aktyw-

ności w Internecie złośliwego oprogramo-

wania typu ransomware, za pomocą któ-

rego cybrprzestępcy blokują działanie kom-

putera, smartfona lub innego urządzenia 

podłączonego do globalnej sieci aby na-

stępnie wyłudzić od ofiary cyberataku za-

płacenie okupu za przywrócenie prawidło-

wego działania zainfekowanego w ten spo-

sób urządzenia. Obecnie wzrasta potrzeba 

doskonalenia procesów zarządzania ryzy-

kiem systemów informatycznych funkcjo-

nujących w instytucjach finansowych, 

przedsiębiorstwach oraz podmiotach sek-

tora publicznego. Szczególnie istotnym 

czynnikiem, który powinien być w więk-

szym stopniu zastosowany w budowaniu 

strategii  rozwoju bezpieczeństwa syste-

mów teleinformatycznych jest innowacyj-

ność [M. Matosek 2009, s. 34] w zakresie 

przeprowadzania testów symulowanych 

ataków hakerskich celem zdiagnozowania 
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przez zatrudnionych informatyków luk w 

zabezpieczeniach [Billion-Dollar Scams 

…, 2016].

 
 

1. Ogólna charakterystyka proble-

matyki opisanej w recenzowanej 

książce „Prawne i społeczne aspekty 

cyberbezpieczeństwa” 
     W recenzowanej książce "Prawne i spo-

łeczne aspekty cyberbezpieczeństwa" auto-

rzy wskazują, że z rozwojem technologii 

sukcesywnie powinny być dostosowywane 

krajowe normy prawne do regulacji mię-

dzynarodowych, a w szczególności do 

prawa unijnego w zakresie zwalczania cy-

berprzestępstw i zapewnienia odpowied-

niego poziomu cyberbezpieczeństwa. W 

związku z dynamicznym rozwojem techno-

logii informatycznej i bankowości interne-

towej sukcesywnie wzrasta znaczenie bez-

pieczeństwa elektronicznego przesyłania i 

przetwarzania danych za pośrednictwem 

globalnej sieci Internet. Z rozwojem tech-

nik udostępniania informacji poprzez Inter-

net wiąże się wiele udogodnień dla benefi-

cjentów, klientów i osób korzystających z 

usług informacyjnych instytucji finanso-

wych i innych podmiotów. Dynamiczny 

rozwój bankowości internetowej zdetermi-

nowany jest wygodą możliwości zdalnego 

przeprowadzania transakcji finansowych 

przez klientów usług finansowych [D. Pro-

kopowicz, 2011, s. 58].  

 W recenzowanej książce "Prawne i 

społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa" 

autorzy sugerują, że dla banków oraz in-

nych instytucji finansowych oraz przedsię-

biorstw, w tym także dla podmiotów udo-

stępniających elektronicznie informacje 

poprzez Internet pojawia się możliwość 

znaczącej redukcji kosztów transakcyjnych 

przeprowadzanych operacji finansowych 

oraz elektronicznego transferu danych. Z 

drugiej strony proces udostępniania infor-

macji poprzez Internet i rozwój bankowości 

elektronicznej generuje wiele zagrożeń 

związanych z przestępstwami kradzieży da-

nych niejawnych, przechwytywania przez 

cyberprzestępców informacji poufnych 

oraz dokonywania malwersacji środków 

pieniężnych w systemach internetowej ban-

kowości. W odpowiedzi na te zagrożenia 

poszczególne podmioty w tym instytucje 

sektora finansowego, publicznego i przed-

siębiorstwa rozbudowują systemy bezpie-

czeństwa zdalnego udostępniania informa-

cji oraz dokonywanych transakcji realizo-

wanych za pośrednictwem Internetu 

[S. Gwoździewicz, D. Prokopowicz 2017b, 

s. 121-142].  

    W recenzowanej publikacji autorzy traf-

nie sugerują, że innowacje w technologiach 

informatycznych permanentnie wyznaczają 

tendencje do zapewnienia i tworzenia róż-

nych ram cyberbezpieczeństwa. Wraz z 

rozwojem technologii informatycznych i 

internetowych sukcesywnie powinny być 

dostosowywane krajowe normy prawne do 

regulacji międzynarodowych, a w szcze-

gólności do prawa unijnego w zakresie 

zwalczania cyberprzestępstw i zapewnienia 

odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeń-

stwa. W związku z tym, jeżeli społeczeń-

stwo XXI wieku definiowane jest już jako 

społeczeństwo informacyjne, to warto za-

dać szereg pytań [S. Gwoździewicz, K. 

Tomaszycki red., 2017, s. 3]: 

a) jakie znaczenie ma obecnie kwestia 

ochrony informacji (zwłaszcza tych 

prywatnych, wśród których dominu-

jącą rolę odgrywają dane osobowe), 

b) jaka jest ochrona baz danych i tajem-

nicy przedsiębiorstwa, 

c) jaka jest ochrona oprogramowania i in-

frastruktury krytycznej państwa, 

d) jaka jest ochrona osób małoletnich i ro-

dzin w cyberprzestrzeni, 
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e) jaką rolę i zadania w cyberbezpieczeń-

stwie powinny pełnić służby pań-

stwowe i administracja publiczna oraz  

f) jak powinna wyglądać współpraca 

międzynarodowa w tym obszarze? 

 
 

 

Rysunek 2. Prezentacja redaktorów recenzowanej książki „Prawne i społeczne 

aspekty cyberbezpieczeństwa” napisanej pod redakcją Sylwii Gwoździewicz i 

Krzysztofa Tomaszyckiego. 

 
Źródło: Redakcja Miedzynarodowego Instytutu Innowacji “Nauka – Edukacja – Rozwój” w 

Warszawie. 
 
 

 W recenzowanej książce "Prawne i 

społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa" 

autorzy opisali znaczenie ponadnarodo-

wych regulacji Unii Europejskiej kształtu-

jących standardy cyberbezpieczeństwa. 

Podjęta Unijna Strategia bezpieczeństwa 

cybernetycznego Unii Europejskiej: 

otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprze-

strzeń oraz Strategia Cyberbezpieczeństwa 

RP na lata 2016-2022 mają na celu poprawę 

bezpieczeństwa cybernetycznego, w tym 

także bezpieczeństwa społecznego i praw-

nego. Założeniem powyższych strategii jest 

uczynienie środowiska internetowego pań-

stw członkowskich Unii Europejskiej naj-

bezpieczniejszym na świecie. W związku z 

tym realizując strategię Unia Europejska 

powinna zwiększyć bezpieczeństwo w cy-

berprzestrzeni poprzez ustanowienie 

wspólnej polityki w tym zakresie na pozio-

mie unijnym i krajowym [S. Gwoździewicz 

2016, s. 94]. Strategia Unii Europejskiej za-

kłada m.in. dopracowywanie i implementa-

cję normatywów prawnych, ustanawiają-

cych minimalne wymogi w zakresie bez-

pieczeństwa sieci i informacji na poziomie 

krajowym. Państwa członkowskie powinny 

już posiadać bądź powinny utworzyć w wy-

niku wyżej wymienionych strategii i innych 
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przyjętych dyrektyw unijnych, własne stra-

tegie a przede wszystkim struktury prze-

znaczone do działań w zakresie odporności 

cybernetycznej, cyberprzestępczości i cy-

berobrony.  

 W opisanej publikacji "Prawne i 

społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa" 

wykazano, że jednym z priorytetów jest 

osiągnięcie „poziomu zdolności” wymaga-

nego do celów skutecznego reagowania na 

incydenty cybernetyczne. Ponadto, pod-

mioty działające na poziomie krajowym w 

sektorach takich jak: finanse, opieka zdro-

wotna, energetyka, transport i administracja 

publiczna muszą same dokonywać oceny 

zagrożeń bezpieczeństwa systemów infor-

matycznych oraz zostały zobligowane do 

wymiany informacjami z krajowymi orga-

nami ds. bezpieczeństwa sieci i informacji, 

które powinny współpracować między sobą 

w całej UE.  

 Zgodnie z rekomendacjami Komisji 

Europejskiej sukcesywnie rośnie specy-

ficzne ryzyko systemowe, w tym systemów 

informatycznych, w związku z którym Eu-

ropa być może staje się nadmiernie uzależ-

niona nie tylko od technologii informatycz-

nych pochodzących z zewnątrz, ale również 

od rozwiązań w zakresie procedur bezpie-

czeństwa opracowanych poza jej grani-

cami. Wg strategii cyberbezpieczeństwa 

należy zagwarantować, aby elementy 

sprzętu i oprogramowania produkowane w 

Unii Europejskiej oraz importowane z pań-

stw trzecich, a które są stosowane w klu-

czowych usługach i w kluczowej infra-

strukturze były wiarygodne i bezpieczne a 

także gwarantowały ochronę przetwarza-

nych danych osobowych. Wymogi te po-

winny dotyczyć również urządzeń mobil-

nych użytkowanych przez podmioty pu-

bliczne jak i przez osoby prywatne [S. 

Gwoździewicz, D. Prokopowicz 2015, s. 

92]. 

 Normatywy prawne, określone regula-

cyjnie standardy oraz normy mające zasto-

sowanie życiu codziennym, mają również 

zastosowanie w odniesieniu do cyberprze-

strzeni. Zgodnie z tym, aby cyberprzestrzeń 

pozostała otwarta i wolna, w środowisku 

internetowym powinny mieć zastosowanie 

te same normy, zasady i wartości, które 

Unia Europejska wspiera w świecie rzeczy-

wistym. W cyberprzestrzeni należy zapew-

nić ochronę praw podstawowych, demokra-

cji i praworządności. Kwestia wolności, i w 

związku z tym także dobrobyt obywateli w 

coraz większym stopniu uzależnione 

są od szybkiej, sprawnej i skutecznej wy-

miany informacji. Medium do wymiany in-

formacji to Internet, który dzięki innowa-

cjom utrzymał swoją kluczową rolę w 

wspieraniu sektora prywatnego i społeczeń-

stwa obywatelskiego. Kwestia wolnego 

wyrażania swych poglądów w środowisku 

internetowym wymaga jednak bezpieczeń-

stwa i ochrony. Cyberprzestrzeń należy 

chronić przed incydentami, szkodliwymi 

działaniami i nadużyciami, przy czym zna-

czącą rolę w zapewnieniu wolnej i bez-

piecznej cyberprzestrzeni odgrywają admi-

nistracje rządowe państw członkowskich 

Unii Europejskiej. Mają one szereg zadań: 

zapewnienie dostępu i otwartości, poszano-

wanie i ochronę praw podstawowych w In-

ternecie oraz utrzymanie jego niezawodno-

ści i interoperacyjności.  

 W recenzowanej książce wskazano, że 

znaczna część cyberprzestrzeni jest jednak 

w posiadaniu i użytkowaniu sektora pry-

watnego i dlatego wszelkie inicjatywy 

w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, jeśli 

mają prowadzić do sukcesów, muszą 

uwzględniać jego wiodącą rolę. należy za-

znaczyć, że technologie informacyjno-ko-

munikacyjne stanowią obecnie fundament 

wzrostu gospodarczego i są zasobem o kry-

tycznym znaczeniu, na którym opierają się 

finanse, opieka zdrowotna, energetyka czy 
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transport. Ich złożoność a także różnorod-

ność nie dają gwarancji ich bezpieczeństwa 

[S. Gwoździewicz, K. Tomaszycki red., 

2017, s. 4]. Stanowią one obecnie podstawę 

złożonych systemów, które napędzają go-

spodarkę, ale z drugiej strony muszą być 

chronione, aby rozwój przebiegał bez za-

kłóceń i zdarzeń krytycznych. Funkcjono-

wanie w ramach poszczególnych układów 

społeczno-gospodarczych musi się opierać 

na nieprzerwanej dostępności Internetu 

oraz sprawnym i niezawodnym funkcjono-

waniu systemów teleinformatycznych.  

 W recenzowanej książce "Prawne i 

społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa" 

podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak 

obecnie w perspektywie działań UE i Stra-

tegii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 

2016-2022 kształtują się prawne, technolo-

giczne i społeczne aspekty cyberbezpie-

czeństwa. Biorąc pod uwagę opisywaną w 

recenzowanej publikacji problematykę 

istotna jest również identyfikacja nowych 

zagrożeń, jakie generuje środowisko prze-

stępcze w cyberprzestrzeni. Międzynaro-

dowi badacze różnych problemów cyber-

bezpieczeństwa współpracujący ze sobą w 

różnych instytucjach naukowych oraz sek-

torach państwowych i prywatnych podjęli 

trud opisania uwarunkowań funkcjonowa-

nia bezpieczeństwa nie tylko tego realnego 

ale także wirtualnego. Redaktorzy opisy-

wanej publikacji wskazują, że pozytywnym 

efektem wzajemnej i międzynarodowej 

współpracy było powstanie recenzowanej 

książki pt. Prawne i społeczne aspekty cy-

berbezpieczeństwa, składającej się z dwóch 

poniżej opisanych głównych części. 

 W pierwszej głównej części opisanej 

książki zatytułowanej Prawne i technolo-

giczne aspekty cyberbezpieczeństwa opi-

sano problematykę następujących zagad-

nień: 

a) prywatności w sieci w ujęciu przepi-

sów prawa i analiz badawczych, 

b) rozwoju złośliwego oprogramowania 

ransomware jako nowego wymiaru cy-

berprzestępczości przejmowania kon-

troli nad systemami informatycznymi 

firm i banków, 

c) rozwoju cyberprzestrzeni jako zagro-

żenia dla bezpieczeństwa baz danych, 

d) analizy bezpieczeństwa ochrony syste-

mów informatycznych w kontekście 

globalnego cyberataku ransomware, 

e) automatycznego systemu identyfikacji 

daktyloskopijnej w policyjnej cyber-

podprzestrzeni, 

f) outsourcingu cyberbezpieczeństwa w 

świetle problematyki współczesnych 

zagrożeń w cyberprzestrzeni, 

g) determinantów rozwoju cyberprze-

stępczych ataków na systemy informa-

tyczne firm i klientów indywidualnych 

w instytucjach finansowych, 

h) systemu dozoru elektronicznego w 

Polsce, 

i) wybranych problemów bezpieczeń-

stwa systemów do zdalnej automatycz-

nej identyfikacji opartej na RFID. 

 Natomiast w drugiej części recenzowa-

nej publikacji zatytułowanej Społeczne 

aspekty cyberbezpieczeństwa scharaktery-

zowano dotychczasowe wyniki międzyna-

rodowych badań m.in. w zakresie: 

a) koncepcji cyberprzestrzeni, 

b) procesu migracji - realne czy wirtualne 

zagrożenie, 

c) szkolenia policjantów w aspekcie za-

stosowania kryminalistyki cyfrowej w 

dochodzeniu cyberprzestępstw, 

d) propagandy i świadomości w procesie 

radykalizacji - wzmacniania i osłabia-

nie czynników ryzyka w cyberprze-

strzeni, 

e) patologii cyfrowego dzieciństwa, 

f) cyberprzestrzeni jako miejsca spotkań 

migrantów i rodzin globalnych, 

g) „papierowego małżeństwa” jako 

efektu kontaktów w cyberprzestrzeni,  
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h) kwestii dotyczących badania prze-

stępstw związanych z cyberprzestęp-

czością na Ukrainie. 

 W rozdziałach napisanych przez Da-

riusza Prokopowicza wykazano, że znacze-

nie cyberbezpieczeństwa w przedsiębior-

stwach, instytucjach finansowych i publicz-

nych w ostatnich latach sukcesywnie ro-

śnie. W oparciu o źródła literatury fachowej 

oraz analizę raportów opracowanych przez 

technologiczne firmy badawcze Trend Mi-

cro oraz Cisco, przedstawiono problema-

tykę zagrożeń i bezpieczeństwa bankowo-

ści elektronicznej oraz połączonych z Inter-

netem systemów informatycznych firm, in-

stytucji finansowych i podmiotów sektora 

publicznego.  

Poza tym zwrócono uwagę na wzrost 

ryzyka aktywności złośliwego oprogramo-

wania w wewnętrznych systemach infor-

matycznych, kradzieży danych niejawnych 

oraz ich ujawniania przez osoby niepowo-

łane, oraz przejęcia kontroli przez cyber-

przestępców nad systemami operacyjnymi i 

infrastrukturą informatyczną zaatakowa-

nych elektronicznie banków, korporacji i 

instytucji publicznych. W recenzowanej 

publikacji wykazano, że szczególnie istotną 

kwestią prewencyjnego zwalczania cyber-

przestępczości jest tworzenie scentralizo-

wanych rozwiązań instytucjonalnych jak 

np. niedawno utworzone w Polsce instytu-

cje Narodowego Centrum Cyberbezpie-

czeństwa i Bankowego Centrum Cyberbez-

pieczeństwa, które będą koordynowały i 

rozwijały systemowo aktywizację proce-

sów doskonalenia procedur i systemów 

bezpieczeństwa banków, instytucji sektora 

publicznego oraz przedsiębiorstw [B. Do-

mańska-Szaruga 2013, s. 263]. 

2. Zmiana charakteru cyberprze-

stępczości w ostatnich latach  
    W recenzowanej publikacji "Prawne i 

społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa" 

wskazano na dokonujące się w ostatnich la-

tach zmiany charakteru dominujących ro-

dzajów i technik cyberprzestępczości. Po-

chodzące z banków i organów prewencji, 

głównie Policji informacje trafiające do 

mediów dotyczące działalności przestęp-

ców włamujących się na różne sposoby do 

banków wpływają na świadomość klientów 

odnośnie kwestii bezpieczeństwa i potrzeby 

doskonalenia bankowych systemów zabez-

pieczeń [J. Gąsiorowski, P. Podsiedlik 

2015, s. 37]. Również w literaturze popu-

larno-naukowej oraz w powieściach i opo-

wiadaniach beletrystki naukowej, pisarze 

podejmują się opisania spektakularnych 

faktycznych lub fikcyjnych zdarzeń inge-

rencji przestępców w instytucje bankowe, 

wpływając na świadomość klientów ban-

ków dotyczącą ryzyka utraty zdeponowa-

nych w banku oszczędności, uszczuplenia 

stanu bankowego skarbca czy ostatnio 

także wykradzenia przez hakerów danych 

osobowych [S. Goździewicz, D. Prokopo-

wicz, 2016a, s. 395] i ingerencji przestęp-

ców bezpośrednio na kontach internetowej 

bankowości elektronicznej z poziomu słabo 

zabezpieczonego smartfona lub zdiagnozo-

wanych przez internetowych przestępców 

luk w systemach operacyjnych, przeglądar-

kach internetowych i nieaktualnych progra-

mach antywirusowych zainstalowanych w 

komputerach i urządzeniach mobilnych 

klientów. Ingerencja ta zwykle sprowadza 

się do kradzieży danych niejawnych, w tym 

osobowych klientów określonych usług 

oferowanych przez portale informacyjne i 

społecznościowe oraz do defraudacji środ-

ków finansowych zgromadzonych na kon-

tach użytkowników bankowości interneto-

wej [Yahoo Discloses 2013 Breach that 

Exposed …,  2016]. 

W opisanej publikacji "Prawne i spo-

łeczne aspekty cyberbezpieczeństwa" auto-

rzy sugerują, że od lat 90. XX wieku wła-

mania do informatycznych systemów ban-

kowych zmieniły swój charakter. Zaobser-

wowane w ostatnich latach zmiany są tak 
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znaczące, że dotyczą także stosowanego 

nazewnictwa odnoszącego się do tej nie-

zgodnej z prawem działalności osób wła-

mujących się, ingerujących w informa-

tyczne systemy bankowe. Osoby te już od 

wielu lat rzadziej określa się hakerami, 

obecnie dominuje określenie cyberprze-

stępców. Natomiast przestępcza dziedzina 

polegająca na ingerencji w systemy elektro-

nicznej, w tym internetowej bankowości, 

zwykle celem dokonania kradzieży danych 

osobowych i defraudacji pieniędzy okre-

ślana jest mianem cyberprzestępczości [T. 

Trejderowski 2013, s. 62]. Obecnie jedną z 

jej odmian, związaną z rozwojem separaty-

stycznych działalności organizacji terrory-

stycznych jest analizowaną obecnie przez 

znawców problematyki jest rozwijający się 

także problem  cyberterroryzmu [M. Górka, 

red. 2014, s. 48]. 

Pod koniec ubiegłego wieku włamania 

hakerskie bezpośrednio do bankowych sys-

temów informatycznych zdarzały się rela-

tywnie częściej niż do komputerów klien-

tów banków. Natomiast w ostatnich latach 

tendencja ta uległa odwróceniu. Elektro-

niczni włamywacze wykorzystują częściej 

komputery klientów aby przejąć kontrolę 

nad kontem elektronicznej bankowości 

klienta, ponieważ komputery te są zwykle 

słabiej zabezpieczone [A. Dmowski, D. 

Prokopowicz 2010, s. 341]. Komputery ale 

także już nie tylko komputery, również 

urządzenia mobilne typu notebooki, ta-

blety, smartfony mają zainstalowane często 

nieaktualne oprogramowanie antywiru-

sowe, nieaktualne firewalle lub nie są wy-

posażone w te zabezpieczenia w ogóle. W 

ostatnich latach analiza danych pochodzą-

cych z banków, policji i innych instytucji 

zajmujących się przestępczością zorganizo-

waną wymierzoną w system finansowy 

wskazuje, że dominujące jeszcze w latach 

90. włamania do fizycznych oddziałów 

banków metodą „na Kwinto” lub poprzez 

sterroryzowanie pracowników banku przez 

przestępcę wyposażonego w broń lub jej 

atrapę w ostatnich latach nie należą już do 

najczęstszych form ingerencji przestępców 

wobec podmiotów bankowych. Również 

analiza danych dotyczących przestępczości 

odnotowywanej w Polsce wskazuje, że co-

raz częściej przestępcy włamują się do ban-

ków poprzez systemy internetowej banko-

wości elektronicznej wykorzystując słabe 

punkty w systemach zabezpieczeń już nie 

tylko samych banków ale także urządzeń z 

których korzystają klienci i zainstalowa-

nych w nich aplikacji [J. Kosiński 2015, s. 

52]. 

Z treści recenzowanej publikacji wy-

nika, że aktywność hakerów próbujących 

włamywać się do systemów informatycz-

nych instytucji finansowych, publicznych i 

innych podmiotów sukcesywnie rośnie. Z 

badań historii zmieniających się technik 

działalności przestępców włamujących się 

do banków wynika, że już z początkiem 

obecnego wieku sukcesywnie rośnie i od 

kilkunastu lat zaczyna dominować prze-

stępczość elektroniczna, w niej interne-

towa. Już od kilkunastu lat do coraz częst-

szych technik stosowanych przez przestęp-

ców, które zalicza się do działalności prze-

stępczej dla której niezbędnym medium 

transmisji danych jest Internet zalicza się 

przede wszystkim phishing i spamming [D. 

Bisson 2016].  

Poza tym w opisywanej książce autorzy 

wykazali, że ponieważ w okresie ostatnich 

kilkunastu lat co najmniej kilkukrotnie za-

równo w informatycznych systemach ban-

kowych jak i w komputerach i urządzeniach 

mobilnych klientów zmieniały się systemy 

operacyjne, zmieniane były wersje przeglą-

darek internetowych, programów antywiru-

sowych oraz stosowanych przez banki za-

bezpieczeń bankowości elektronicznej oraz 

także samych urządzeń informatycznych 

umożliwiających łączenie się klienta z jego 

internetowym kontem w banku więc także 
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techniki hakerskie, w tym dominujące sto-

sowane przez przestępców formy np. phis-

hingu ulegały wielokrotnym modyfikacjom 

[A. Król 2017, s. 46]. 

3. Oprogramowanie firm Adobe i Mi-

crosoft szczególnie podatne na ataki 

cyberprzestępców  
     W opisanej publikacji "Prawne i spo-

łeczne aspekty cyberbezpieczeństwa" auto-

rzy wskazują na wzrost zagrożeń ze strony 

cyberprzestępczości i związane z tym nowe 

techniki hakerskie, w tym aktywne wyszu-

kiwania luk w zabezpieczeniach. Więk-

szość wykrytych przez firmy Trend Micro i 

Zero Day Initiative (ZDI wraz z TippingPo-

int) luk w zabezpieczeniach wykryta zo-

stała w aplikacjach Adobe® Acrobat® Re-

ader DC i WebAccess SCADA firmy Ad-

vantech. Oprogramowanie sieciowe We-

bAccess i inne systemy informatyczne 

klasy SCADA stosowane są obecnie po-

wszechnie w podmiotach sektora publicz-

nego oraz w przedsiębiorstwach i instytu-

cjach sektora finansowego do zdalnej ob-

sługi systemów informatycznych i automa-

tyzacji procesów przemysłowych przedsię-

biorstw jak również usług podmiotów uży-

teczności publicznej [TrendLabs 2016 An-

nual Security Roundup…, 2017]. 
 

 

Wykres 1. Luki w zabezpieczeniach wykryte w latach 2016-2015 przez firmy anali-

tyczne Trend Micro i ZDI (wspólnie z TippingPoint). 

 
Źródło: TrendLabs 2016 Annual Security Roundup: A Record Year for Enterprise Threats [in] por-

tal internetowy “Trend Micro”, Raport firmy analitycznej Trend Micro, 28.02.2017, 

(www.trendmicro.com/vinfo /us/security/research-and-analysis/threat-reports/roundup). 
 

 

 

 W zakresie aplikacji, w których w 

2016 roku wykryto najwięcej luk w 

zabezpieczeniach nie znalazł się program 

Adobe Flash [J. Leopando 2016], ponieważ 

w tym rankingu w innych programach 

wykryto odpowiednio więcej luk, co może 

być związane z tym, że w ostatnim czasie 

więcej przeglądarek korzysta z języka 

HTML5. Jednak aplikacja Adobe Flash 

była także wykorzystywana w 2016 roku 

jako „nośnik” dla programów ransomware. 

Złośliwe oprogramowanie zawarte w 

aplikacji Adobe Flash umożliwiało 

cyberprzestępcom przeprowadzenie 

kampanii phishingowej skierowanej 

przeciwko rządom i ambasadom na całym 

świecie. Podobnie jak w poprzednich latach 

nadal najwięcej luk w zabezpieczeniach 

wykrywanych jest w systemie operacyjnym 

Windows i aplikacjach globalnego 

dostawcy oprogramowania firmy Microsoft 

[B. Krebs 2016]. Jednak porównując rok 

2016 do poprzedniego to zauważono 

wyraźny spadek liczby luk w 
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zabezpieczeniach oprogramowania 

produkowanego przez Microsoft [D. Massy 

2014]. Natomiast w tym samym czasie 

odnotowano wzrost zwiększających ryzyko 

ingerencji cyberprzestępców w aplikacje 

firmy Apple. Wzrost ten dotyczy zarówno  

zdiagnozowanych luk w zabezpieczeniach 

dla komputerów stacjonarnych, laptopów 

jak i urządzeń mobilnych typu smartfonów 

[TrendLabs 2016 Annual Security Roundup 

…, 2017]. 

 Z opisanych w recenzowanej 

publikacji badań wynika, że w systemach 

operacyjnych i aplikacjach firmy Microsoft 

odnotowano 47-procentowy spadek luk w 

zabezpieczeniach w 2016 roku wobec roku 

poprzedniego. W produktach koncernu 

Microsoft zdiagnozowano łącznie już tylko 

93 rodzajów luk w zabezpieczeniach. 

Spośród produktów koncernu Microsoft 

najwięcej luk w zabezpieczeniach 

zdiagnozowano w przeglądarce 

internetowej Internet Explorer. Jednak 

także w przypadku i tej aplikacji 

odnotowano duży spadek tych luk tj. 

znacząco poprawiono kwestię 

bezpieczeństwa korzystania z tej 

przeglądarki. W 2015 roku odnaleziono w 

tej przeglądarce aż 121 luk podczas gdy w 

2016 r. już znacznie mniej ponieważ już 

„tylko” 33, co oznacza spadek aż o 73 proc. 

Analitycy firm technologicznych, które 

zdiagnozowały te luki wskazują, że istnieje 

kilka determinantów tego znacznego 

spadku. Producent tej przeglądarki, tj. firma 

Microsoft cyklicznie opracowywała i 

wdrażała poprawki zabezpieczeń. Proces 

usuwania luk w zabezpieczeniach polegał 

na cyklicznej, comiesięcznej aktualizacji 

zabezpieczeń m.in. poprzez bieżące łatanie 

wykrytych luk w zabezpieczeniach [S. 

Gwoździewicz, D. Prokopowicz 2017a, s. 

66-68]. 
 

4. Kradzież danych osobowych - naj-

większe naruszenie danych w historii 

    Kolejnym szczególnie istotnym proble-

mem z zakresu bezpieczeństwa informacji 

opisanym w recenzowanej publikacji 

"Prawne i społeczne aspekty cyberbezpie-

czeństwa" jest kradzież danych osobowych. 

Wykryte w raportach firm analitycznych 

dokonywane przez hakerów naruszenia da-

nych w systemach informatycznych, do 

których się włamali nie są już obecnie no-

wym zjawiskiem. Natomiast dyskusyjną 

kwestią pozostaje ujawnianie tego typu 

zdarzeń do mediów przez firmy i instytucje, 

które padły ofiarą ataków cyberprzestęp-

ców. Ataki, które kwalifikowane są do po-

jęcia naruszenia danych sprowadzają się 

zwykle do zmiany danych, szyfrowania, 

blokowania dostępu do informacji oraz do 

wykradania danych z systemów informa-

tycznych, baz danych zaatakowanej firmy. 

Tego typu hakerskie ingerencje ze strony 

nie powołanych do tego podmiotów wykry-

wano wśród różnego rodzaju firm i instytu-

cji reprezentujących różne sektory i gałęzie 

gospodarki, w tym podmiotów sektora pu-

blicznego, także sektora edukacji, szkolnic-

twa wyższego [Michigan State University 

Confirms Data …, 2016] oraz opieki zdro-

wotnej [B. Young 2016]. 

 Na podstawie podjętych w recenzowa-

nej książce rozważań autorzy sugerują, że 

dylemat odnośnie kwestii ujawniać czy nie 

ujawniać zdarzenia ataku i naruszenia da-

nych przez cyberprzestępców rozważano 

ostatnio na przykładzie kradzieży danych 

osobowych z portalu Yahoo. Tego typu 

zdarzenia i ich ujawnienie do mediów może 

mieć duży wpływ na funkcjonowanie 

firmy. Ujawnienie zdarzenia dokonanego 

na dużą skalę naruszenia danych może spo-

wodować odpływ klientów, usługobiorców 

i spadek zainteresowania ofertą usług ze 

strony potencjalnych, nowych nabywców. 

W przypadku portalu Yahoo może to ozna-

czać drastyczny spadek portfela kont użyt-

kowników korzystających z usług tej firmy 

internetowej, czyli zmniejszenia ilości kont 
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mailowych i klientów korzystających z wy-

szukiwarek i informacji zawartych na tym 

portalu. W konsekwencji może to doprowa-

dzić do spadku wpływów z wyświetlanych 

na banerach internetowych reklam i pro-

blemy finansowe [D. Prokopowicz 2017b, 

s. 35-37]. 

 Kwestia naruszenia danych, a konkret-

nie kradzieży danych osobowych z portalu 

Yahoo jest dobrym przykładem na prowa-

dzenia badań nad rozstrzygnięciem wymie-

nionego powyżej dylematu. Wynika to ze 

skali kradzieży danych osobowych jaką do-

konali cyberprzestępcy w sierpniu 2013 

roku. Wówczas cyberprzestępcy wykradli z 

portalu  Yahoo ogromną ilość niejawnych 

danych osobowych, ponieważ łupem inter-

netowych rabusiów padł ponad 1 miliard 

kont użytkowników. Wraz z wykradzio-

nymi informacjami dotyczącymi poszcze-

gólnych kont hakerzy ukradli imiona i na-

zwiska użytkowników kont, daty ich uro-

dzenia, adresy e-mail, hasła dostępu do 

konta mailowego oraz numery telefoniczne 

[Yahoo Discloses 2013 Breach that Expo-

sed …,  2016]. 

  Obecnie jest to największe naruszenie 

danych w historii cyber kradzieży danych 

osobowych. Informacja o tej spektakularnej 

kradzieży trafiła do mediów dopiero w 

grudniu 2016 roku czyli ponad 3 lata po jej 

dokonaniu. Być może firmie prowadzącej 

portal Yahoo  udawałoby się zachowywać 

nadal w tajemnicy tę największą interne-

tową kradzież. Jednak we wrześniu 2016 

roku z portalu Yahoo znów wykradzione 

zostały dane osobowe z 500 milionów kont 

użytkowników. Przy okazji tych informacji 

trafiających w grudniu 2016 roku do me-

diów świat dowiedział się także o tej jesz-

cze bardziej spektakularnej kradzieży do-

konanej w 2013 roku. Tego typu zdarzenia 

po ich ujawnieniu w mediach znacząco 

podważają dotychczasową reputację firmy 

i stawiają znak zapytania w kwestii bezpie-

czeństwa danych osobowych gromadzo-

nych na internetowych portalach mailo-

wych i społecznościowych. Kwestią klu-

czową dla efektywnego funkcjonowania i 

rozwoju tego typu firmy świadczącej infor-

macyjne usługi internetowe jest odpowie-

dzialność firmy za bezpieczeństwo groma-

dzonych danych niejawnych, w tym osobo-

wych [TrendLabs 2016 Annual Security 

Roundup …, 2017, s. 15]. 

5. Rozwój złośliwego oprogramowa-

nia ransomware jako nowy wymiar 

cyberprzestępczości przejmowania 

kontroli nad systemami informatycz-

nymi firm i banków   
     W recenzowanej książce "Prawne i spo-

łeczne aspekty cyberbezpieczeństwa" scha-

rakteryzowano również problematykę od-

notowanego w 2016 roku silnego wzrostu 

aktywności w Internecie złośliwego opro-

gramowania typu ransomware, za pomocą 

którego cyberprzestępcy blokują działanie 

komputera, smartfona lub innego urządze-

nia podłączonego do globalnej sieci. W za-

infekowanym w ten sposób komputerze lub 

innym urządzeniu ofiary cyberataku wypo-

sażonym w mikroprocesor i Internet wy-

świetlany jest komunikat z żądaniem zapła-

cenia okupu za przywrócenie prawidło-

wego działania zainfekowanego urządze-

nia.  

 W kontekście narastających zagrożeń 

ataków hakerskich, w tym rozsyłania 

spamu zawierającego złośliwe oprogramo-

wanie typu ransomware coraz więcej firm i 

banków tworzy dodatkowe zabezpieczenia 

systemów informatycznych i stale udosko-

nala pod tym względem wykorzystywane w 

prowadzonej działalności oprogramowanie 

i infrastrukturę informatyczną. Obecnie do-

minuje opinia, że proces ten nigdy się nie 

zakończy, przynajmniej dopóki realizuje 

się postęp technologiczny, ponieważ po-

wstają nowe aplikacje i platformy interne-

towe, nowe wersje systemów operacyjnych 
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oraz urządzenia infrastruktury informatycz-

nej powszechnie wykorzystywane przez 

użytkowników [E. Duan 2016].  

 W opisanej publikacji autorzy wska-

zują, że każda niedoskonałość systemów 

informatycznych, teleinformatycznych 

sieci internetowych, wewnętrznych proce-

dur bezpieczeństwa zostaje szybko wykryta 

i wykorzystana przez cyberprzestępców. 

Dotychczas dominował model łatania luk w 

zabezpieczeniach wcześniej wykrytych 

przez hakerów. Biorąc pod uwagę silny 

wzrost aktywności niebezpiecznych pro-

gramów ransomware model ten powinien 

ulec zmianie polegającej na odwróceniu 

kolejności działań. To zatrudnieni w fir-

mach, bankach i instytucjach publicznych 

informatycy powinni wyprzedzając cyber-

przestępców możliwie najwcześniej wy-

krywać luki w zabezpieczeniach [D. 

Goodin 2014].  W związku z tym obecnie 

wzrasta potrzeba prewencyjnego, profilak-

tycznego w swej istocie procesu doskonale-

nia procesów zarządzania ryzykiem syste-

mów informatycznych funkcjonujących w 

instytucjach finansowych, przedsiębior-

stwach oraz podmiotach sektora publicz-

nego [S. Gwoździewicz, D. Prokopowicz, 

2017b, s. 125-127]. 

6. Doskonalenie procedur bezpie-

czeństwa w systemach teleinforma-

tycznych firm i instytucji finansowych 

     W recenzowanej książce "Prawne i 

społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa" 

opisano także proces doskonalenia proce-

dur bezpieczeństwa w systemach teleinfor-

matycznych firm i instytucji finansowych. 

Jedną z głównych instytucji analitycznych 

badających cyberzagrożenia transferu da-

nych w Internecie i wdrażających techniki 

oraz procedury bezpieczeństwa jest noto-

wana na rynku giełdowym NASDAQ pod 

akronimem CSCO technologiczna firma 

Cisco. 

Zgodnie z treścią opublikowanego ra-

portu „Annual Cybersecurity Report” [Ci-

sco 2017 Annual Cybersecurity Report …, 

2017] firma Cisco na podstawie przeprowa-

dzonych badań wykazała, że w ostatnich 

kwartałach do najpowszechniej stosowa-

nych technik przejmowania kontroli nad 

komputerem użytkownika, było wcześniej-

sze zainfekowanie złośliwym oprogramo-

waniem typu adware lub rozsyłanego w 

ogromnej ilości spamu. W związku z tym 

wiele firm i instytucji, które stały się obiek-

tem ataków cyberprzestępców stara się in-

formacje o tego typu negatywnych zdarze-

niach zachować w tajemnicy z obawy o po-

tencjalny spadek reputacji marki, przycho-

dów i dochodów. Z drugiej strony rosnąca 

ilość infekcji nie jest wynikiem jedynie ni-

kłej świadomości potencjalnych zagrożeń 

części kadry pracowników niższego szcze-

bla wielu firm [A. Król 2017, s. 46]. Do źró-

deł rosnącej liczby odnotowanych infekcji 

kodem ransomware komputerów kolejnych 

firm oraz innych form ataków hakerskich 

zalicza się: 

a) bezustanne doskonalenie technik ha-

kerskich przez cyberprzestepców; np. 

do rozsyłania zainfekowanych plików 

nie tylko wykorzystywane są maile 

typu spam, ostatnio także wykryto 

nowe wersje TorrentLockera, który do 

infekowania komputerów złośliwym 

oprogramowaniem innych podmiotów, 

firm, instytucji stosuje w tym celu 

usługę Dropbox, 

b) generowanie przez cyberprzestępców 

wielu nowych odmian złośliwego 

oprogramowania, np. w 2016 roku 

liczba tworzonych różnych nowych 

wersji kodu ransomware wzrosła 10-

cio krotnie, 

c) wiele firm i instytucji przystępuje do 

doskonalenia systemów bezpieczeń-

stwa i zwiększania na ten cel wydat-

ków dopiero gdy same staną się obiek-

tem skutecznych bądź nieskutecznych 
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ataków hakerskich [A. Grzywak, G. 

Widenka 2015, s. 81], 

d) problemy z kompatybilnością syste-

mów oraz sukcesywnie rosnący pozim 

złożoności systemów bezpieczeństwa; 

z raportu „Cisco 2017 Annual Cyber-

security Report” wynika, że w 65 proc. 

tj. większości ankietowanych firm 

funkcjonujące na różnych poziomach 

organizacji systemy bezpieczeństwa 

zbudowane są z wielu różnych, nie 

zawsze w pełni kompatybilnych pro-

duktów, przy czym liczba podawanych 

tych produktów – składowych syste-

mów bezpieczeństwa mieści się w za-

kresie od 6 do aż ponad 50 [Cisco 2017 

Annual Cybersecurity Report …, 

2017], 

e) w wielu firmach korespondencja prze-

syłana mailem nie zawsze jest zaszy-

frowana z użyciem protokołów wyso-

kiego priorytetu, z zastosowaniem zaa-

wansowanych algorytmów szyfrują-

cych.  

 Z opisanych w książce "Prawne i 

społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa" 

badań przeprowadzonych przez analityków 

firmy informatycznej Cisco wynika, że 

większość firm, które padły ofiarą ataków 

hakerskich podjęły określone działania 

zmierzające w kierunku poprawy efektyw-

ności działania stosowanych systemów 

bezpieczeństwa. Do tych działań doskona-

lenia systemów bezpieczeństwa należały 

głównie [A. Król 2017, s. 48]: 

a) przeważająca większość ponieważ aż 

90 proc. firm zaatakowanych przez cy-

berprzestępców postanowiła zmoder-

nizować stosowane procesy biznesowe 

celem znaczącego zwiększenia bezpie-

czeństwa, 

b) 38 proc. z tych firm zdecydowało się 

rozdzielić funkcje związane z utrzy-

mywaniem infrastruktury i systemu IT 

od składowych systemu odpowiedzial-

nych za bezpieczeństwo, 

c) również 38 proc. z tych firm zwięk-

szyło budżet działalności szkoleniowej 

i realizowały znacznie więcej szkoleń 

dla zatrudnionej kadry z zakresu róż-

nych aspektów utrzymania i poprawy 

bezpieczeństwa w firmie, 

d) poza tym 37 proc. firm udoskonaliło i 

wdrożyło nowe rozwiązania technolo-

giczne z zakresu zarządzania ryzykiem 

systemów informatycznych i znacząco 

ograniczyły skalę działania tego ry-

zyka. 

W obliczu narastających zagrożeń ata-

ków hakerskich, w tym rozsyłania spamu 

zawierającego złośliwe oprogramowanie 

typu ransomware coraz więcej firm tworzy 

dodatkowe zabezpieczenia systemów infor-

matycznych i stale udoskonala pod tym 

względem działające w firmie oprogramo-

wanie i infrastrukturę informatyczną. Pro-

ces ten nigdy nie zakończy się, przynajm-

niej dopóki realizuje się postęp technolo-

giczny, powstają nowe aplikacje i plat-

formy internetowe, nowe wersje systemów 

operacyjnych oraz urządzenia infrastruk-

tury informatycznej powszechnie wykorzy-

stywane przez użytkowników. Każda nie-

doskonałość systemów informatycznych, 

teleinformatycznych sieci internetowych, 

wewnętrznych procedur bezpieczeństwa 

zostanie wcześniej lub później wykryta i 

wykorzystana przez internetowych włamy-

waczy, hakerów, cyberprzestępców [P. Ma-

lak 2017].  

W recenzowanej publikacji "Prawne i 

społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa" 

wskazano, że kolejnym incydentem haker-

skim potwierdzającym wspomniana tezę 

był niedawny atak na witrynę internetową 

Komisji Nadzoru Finansowego. Z analizy 

tej próby ataku hakerskiego banki i firmy 

wyciągają wnioski sugerujące, że nie wy-

starczy doskonalić firewalle, aplikacje od-

filtrowujące spam, analizujące proceder fis-

hingu, bramki bezpieczeństwa na hostach. 
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Nie wystarczy zakładać dodatkowe aplika-

cje analizujące ruch mailowy i precyzyjnej 

odfiltrowujące spam zawierający złośliwe 

oprogramowanie. Równie istotne jest do-

skonalenie wewnętrznych procedur bezpie-

czeństwa, doskonalenie systemów elektro-

nicznej transmisji danych wewnątrz struk-

tury organizacyjnej firmy, tworzenie roz-

wiązań wymuszających na pracownikach 

stosowanie szyfrowania przesyłanych wia-

domości i np. nie korzystania z poczty i wi-

tryn internetowych, w tym portali społecz-

nościowych na komputerach firmowych. W 

związku z tym tylko tworzenie wielowar-

stwowych systemów bezpieczeństwa łączą-

cych wewnątrz firmowe procedury i infra-

strukturę z aplikacjami pełniącymi rolę 

elektronicznego kontaktu firmy ze światem 

pozwoli na podnoszenie skuteczności sys-

temów bezpieczeństwa [J. Kosiński 2015, 

s. 131]. 

Wnioski 
W recenzowanej książce "Prawne i 

społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa" 

rzetelnie i w sposób wyczerpujący wyka-

zano, że dokonujące się coraz dynamiczniej 

procesy globalizacyjne stanowiące istotny 

czynnik postępu technologicznego przynio-

sły nowe wyzwania dla ochrony elektro-

nicznego przesyłania i przetwarzania da-

nych, w tym archiwizowania danych nie-

jawnych. Rozwój technik udostępniania in-

formacji poprzez Internet zdeterminowany 

jest przede wszystkim wieloma udogodnie-

niami dla beneficjentów, klientów i osób 

korzystających z usług informacyjnych ofe-

rowanych przez firmy, instytucje finan-

sowe i publiczne. Z kolei dla podmiotów 

udostępniających elektronicznie informacje 

poprzez Internet pojawia się możliwość 

znaczącej redukcji kosztów transakcyjnych 

przeprowadzanych operacji finansowych 

oraz elektronicznego transferu danych.  

Autorzy recenzowanej publikacji wy-

kazali,  że proces udostępniania informacji 

poprzez Internet generuje jednocześnie 

wiele zagrożeń związanych z przestęp-

stwami kradzieży tożsamości, elektronicz-

nego przechwytywania przez hakerów da-

nych niejawnych oraz dokonywania mal-

wersacji środków pieniężnych w systemach 

elektronicznej bankowości [A. Dmowski, 

D. Prokopowicz 2010, s. 326]. W celu ogra-

niczenia ryzyka utraty danych oraz innych 

zagrożeń elektronicznego transferu danych 

niejawnych poszczególne podmioty, w tym 

instytucje sektora publicznego, rozbudo-

wują systemy bezpieczeństwa zdalnego 

udostępniania informacji oraz dokonywa-

nych transakcji realizowanych za pośred-

nictwem globalnej sieci Internet [J. Gąsio-

rowski, P. Podsiedlik 2015, s. 93].  

Na podstawie przeprowadzonych ba-

dań i podjętych w recenzowanej książce 

rozważań wskazano, że dynamiczny roz-

wój tej sfery bankowości zdeterminowany 

jest postępem technicznym, który dokonuje 

się bezustannie w wielu różnych obszarach, 

zarówno w zakresie wykorzystywanego 

przez użytkowników Internetu sprzętu 

komputerowego i innych urządzeń umożli-

wiających kontakt z globalna siecią jak 

również w zakresie rozwoju technik i sieci 

teleinformatycznych udostępnianych klien-

tom przez banki. Z jednej strony klienci 

banków coraz chętniej korzystają z powsta-

jących w ten sposób udogodnień, a z dru-

giej strony banki odnotowują spadek kosz-

tów operacyjnych i wzrost rentowności wy-

generowanej poprzez wzrost liczby rachun-

ków internetowych przy jednoczesnym 

spadku korzystania z tradycyjnej bankowo-

ści fizycznego oddziału banku [J. Grzy-

wacz 2016, s. 47]. Jednak dla banku ja i dla 

jego klientów są to nie tylko same korzyści. 

W ostatnich latach rośnie ilość przypadków 

cyberprzestępstw. Dlatego też zapewnienie 

prawnej ochrony danych osobowych w cy-

berprzestrzeni powinno stanowić kluczowy 

aspekt w dobie ciągłego rozwoju społe-

czeństwa informacyjnego.  
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Opisana w recenzowanej publikacji 

problematyka bezpieczeństwa informacji 

niejawnych coraz częściej uznawana jest za 

determinant rozwoju usług bankowości 

elektronicznej i przekłada się na zaufanie 

klientów korzystających z e-usług. W 

związku z tym powszechnie dominuje już 

opinia, że poprawa bezpieczeństwa w za-

kresie ochrony danych osobowych w cy-

berprzestrzeni powinna być koordynowana 

przez centralne instytucje państwa i sys-

temu finansowego. Jeżeli te instytucje będą 

sprawnie wypełniały postawione im cele w 

zakresie doskonalenia regulacji normują-

cych bezpieczeństwo elektronicznego 

transferu danych to powinno się to przeło-

żyć na szybszy rozwój e-usług czym zain-

teresowane są przede wszystkim międzyna-

rodowe instytucje rozliczeniowe i banki.  

W opisanej książce "Prawne i 

społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa" 

wykazano, że dokonujący się dynamicznie 

postęp w zakresie rozwoju technologii tele-

informatycznej determinuje potrzebę bezu-

stannego doskonalenia kwestii bezpieczeń-

stwa systemów teleinformatycznych oraz 

dostosowywania regulacji prawnych w 

dziedzinie ochrony danych niejawnych jak 

również transferu tych danych do nowej 

rzeczywistości, w której korzystanie z In-

ternetu i powszechnych już portali społecz-

nościowych generuje nowe źródła zagrożeń 

dla prywatności użytkowników. Zgodnie z 

obowiązującymi standardami podstawowa 

ochrona danych powinna być zapewniona 

przez podmioty gospodarcze prowadzące 

działalność w Internecie w tym także insty-

tucje wykorzystujące globalną sieć wyłącz-

nie w celach komunikacyjnych.  

W recenzowanej publikacji wskazano, 

że niestety stosowane zabezpieczenia syste-

mów informatycznych często tworzone zo-

stają wtórnie przez zatrudnionych w tym 

celu informatyków względem technologii 

wykorzystywanych przy budowie hurtow-

nie danych Big Data, przetwarzaniu danych 

w chmurze obliczeniowej, oprogramowa-

niu zainstalowanym w urządzeniach mobil-

nych typu tablety i smartfony. Dopiero gdy 

hakerzy znajdą i wykorzystają w swej cy-

berprzestępczej działalności określone luki 

w zabezpieczeniach, dopiero wówczas pro-

blem zostaje zauważony i informatycy za-

trudnieni w bankach, firmach i podmiotach 

sektora publicznego przystępują do tworze-

nia łat celem uszczelnienia procedur i sys-

temów bezpieczeństwa dla aplikacji i infra-

struktury informatycznej, którą zarządzają 

[A. Dmowski, D. Prokopowicz, J. Sarnow-

ski 2005, s. 132].  

Z rozważań podjętych w opisanej pu-

blikacji wynika, że szczególnie istotnym 

determinantem systemu ochrony danych 

niejawnych i infrastruktury teleinforma-

tycznej jest permanentne przeprowadzanie 

testów i diagnostyki funkcjonujących w da-

nej instytucji systemów i aplikacji informa-

tycznych. Problematyka ta jest szczególnie 

istotna w perspektywie dalszego dynamicz-

nego rozwoju usług finansowych świadczo-

nych za pośrednictwem sieci Internet oraz 

dokonującego się procesu cyfryzacji firm i 

urzędów publicznych.  

Autorzy recenzowanej książki suge-

rują, że obowiązujące regulacje prawne za-

pewniają jedynie najbardziej elementarny 

poziom ochrony danych niejawnych pod-

czas realizacji określonych zamówień han-

dlowych i transakcji finansowych. W 

związku z tym z dużym prawdopodobień-

stwem można sądzić, że mogą one okazać 

się niewystarczające wobec dokonującego 

się bezustannie postępu w technologii tele-

informatycznej wykorzystywanej przez 

firmy świadczące swe usługi za pośrednic-

twem globalnej sieci, w tym trudniące się 

budową baz danych niejawnych w techno-

logii Big Data [V. Mayer-Schonberger 

2015, s. 37] lub tworzące instrumenty auto-

matyzujące procesy badania informacyj-

nych zasobów Internetu. Kolejną dziedziną 
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wyznaczającą nowe kierunki postępu w za-

kresie technologii teleinformatycznej jest 

doskonalenie technik badania zasobów in-

formacyjnych zwartych w wypowiedziach i 

komentarzach tysięcy bądź milionów użyt-

kowników portali społecznościowych i in-

nych witryn internetowych gromadzących 

komentarze użytkowników danych stron. 

Dotychczas jednak to cyberprzestępcy jako 

pierwsi odnajdywali luki w zabezpiecze-

niach systemów informatycznych i wyko-

rzystywali je do przeprowadzenia ataków z 

użyciem złośliwego oprogramowania ran-

somware [Podsumowanie Ransomware 

2017].  

Na podstawie przeprowadzonych i opi-

sanych w książce "Prawne i społeczne 

aspekty cyberbezpieczeństwa" analiz uznać 

można, że proces zarządzania ryzykiem 

systemów informatycznych, w tym 

ochrony informacji i danych niejawnych w 

cyberprzestrzeni w dobie rozwoju banko-

wości internetowej wchodzi obecnie w ko-

lejną dynamiczną fazę rozwoju i będzie 

prawnym wyzwaniem dla upowszechniają-

cych się technologii tzw. chmury oblicze-

niowej i big data [G. Szpor, red. 2013, s. 

153]. W Polsce doskonalenie procesu za-

rządzania ryzykiem systemów informa-

tycznych obejmuje także dostosowywanie 

krajowych regulacji prawnych do normaty-

wów i rekomendacji określonych przez or-

gany instytucjonalne Unii Europejskiej [S. 

Gwoździewicz, D. Prokopowicz 2016b, s. 

85].  

Podsumowując z przeprowadzonych 

badań i podjętych w recenzowanej książce 

rozważań wynika, że mało prawdopodobne 

jest przy obecnym poziomie technologicz-

nym zapewnienie pełnego poziomu bezpie-

czeństwa dokonywanych operacji w zakre-

sie bankowości elektronicznej, obsługi e-

usług i całkowite uniemożliwienie hakerom 

potencjalnego dostępu do informacji nie-

jawnych. Instytucjonalne organy państwa, 

które odpowiadają za tworzenie, doskona-

lenie i uaktualnianie normatywów praw-

nych adekwatnie do dokonującego się po-

stępu technologicznego powinny starać się 

możliwie najefektywniej wypełniać sto-

sownie tę swoją rolę [S. Gwoździewicz, D. 

Prokopowicz, 2016b, s. 85]. Aby jednak 

móc określić jaki to powinien być zakres tej 

interwencji, kontroli i uregulowania proce-

sów elektronicznego transferu danych ze 

strony państwa to niezbędnym jest zweryfi-

kowanie źródeł wzrostu liczby skutecznych 

włamań osób trzecich do systemów elektro-

nicznego transferu danych. Na bieżąco po-

winna być prowadzona weryfikacja deter-

minantów kwestii bezpieczeństwa transferu 

danych niejawnych [S. Goździewicz, D. 

Prokopowicz 2016a, s. 394]. Niezbędnym 

jest permanentne precyzyjne identyfikowa-

nie czynników ryzyka i odpowiadanie na 

pytanie czy te ryzyka są generowane głów-

nie przez techniczne niedoskonałości syste-

mów informatycznych czy raczej niedopra-

cowane procedury bezpieczeństwa lub 

ignorowane umyślnie lub nieświadomie 

przez klientów zasady bezpiecznego korzy-

stania z urządzeń służących do elektronicz-

nego składowania i transferu danych, w tym 

także danych osobowych.  

Na podstawie przeprowadzonych w 

książce rozważań wykazano, że celem peł-

nej identyfikacji czynników ryzyka i wdro-

żenia stosownych regulacji bezpieczeństwa 

niezbędna jest pełna współpraca central-

nych organów państwa zajmujących się 

m.in. kwestiami bezpieczeństwa elektro-

nicznego transferu danych, w tym Policji, 

Ministerstwa Cyfryzacji, ABW, CBŚ, cen-

tralnych i nadzorczych instytucji sektora fi-

nansowego tj. NBP i KNF, także banków 

komercyjnych i innych podmiotów party-

cypujących w procesie elektronicznego 

transferu danych. Dopiero w wyniku tej 

pełnej współpracy możliwe jest wypraco-
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wanie skutecznych rozwiązań systemo-

wych i stosownego do danej sytuacji dosko-

nalenia regulacji prawnych przez państwo. 

Podsumowując opisane w książce 

"Prawne i społeczne aspekty 

cyberbezpieczeństwa" wyniki badań stwier-

dzono, że kluczową kwestią bezpieczeń-

stwa w cyberprzestrzeni i ochrony danych 

niejawnych oraz infrastruktury teleinfor-

matycznej jest permanentne przeprowadza-

nie testów i diagnostyki funkcjonujących w 

danej instytucji systemów i aplikacji infor-

matycznych. Problematyka ta jest szczegól-

nie istotna w perspektywie dalszego dyna-

micznego rozwoju usług informacyjnych 

świadczonych za pośrednictwem sieci In-

ternet oraz dokonującego się procesu cyfry-

zacji firm i urzędów publicznych. Obowią-

zujące regulacje prawne powinny być na 

bieżąco nowelizowane [S. Gwoździewicz, 

D. Prokopowicz, 2016b, s. 397] celem bie-

żącego dostosowywania względem doko-

nującego się bezustannie postępu w techno-

logii teleinformatycznej wykorzystywanej 

przez firmy świadczące swe usługi za po-

średnictwem globalnej sieci, w tym trud-

niące się budową baz danych niejawnych w 

technologii Big Data lub tworzące instru-

menty automatyzujące procesy badania in-

formacyjnych zasobów Internetu [S. Gwoź-

dziewicz, D. Prokopowicz, 2016a, s. 232]. 

Kolejną dziedziną wyznaczającą nowe kie-

runki postępu w zakresie technologii telein-

formatycznej jest doskonalenie technik ba-

dania zasobów informacyjnych zwartych w 

wypowiedziach i komentarzach tysięcy 

bądź milionów użytkowników portali spo-

łecznościowych i innych witryn interneto-

wych gromadzących komentarze użytkow-

ników danych stron. Dotychczas jednak to 

cyberprzestępcy jako pierwsi odnajdywali 

luki w zabezpieczeniach systemów infor-

matycznych i wykorzystywali je do prze-

prowadzenia ataków z użyciem złośliwego 

oprogramowania ransomware.  

W opisanej książce wykazano, że do-

tychczas dominował model łatania luk w 

zabezpieczeniach przez zatrudnionych w 

firmach i bankach informatyków, które 

wcześniej zostały wykryte przez hakerów. 

Biorąc pod uwagę silny wzrost aktywności 

niebezpiecznych programów ransomware 

model ten powinien ulec zmianie polegają-

cej na odwróceniu kolejności działań. To 

zatrudnieni w firmach, bankach i instytu-

cjach publicznych informatycy powinni 

profilaktycznie przeprowadzać testy działa-

nia infrastruktury teleinformatycznej, do-

skonalić procedury i procesy zarządzania 

ryzykiem, podnosić poziom bezpieczeń-

stwa wewnętrznych systemów informa-

tycznych i podłączonych do Internetu apli-

kacji, którymi zarządzają. Procesy te po-

winny być przeprowadzane na tyle spraw-

nie, aby luki w zabezpieczeniach były wy-

krywane odpowiednio wcześnie i jeszcze 

przed ich zauważeniem przez potencjal-

nych cyberprzestępców. W związku z tym 

obecnie wzrasta potrzeba prewencyjnego, 

profilaktycznego w swej istocie procesu 

doskonalenia procesów zarządzania ryzy-

kiem systemów informatycznych funkcjo-

nujących w instytucjach finansowych, 

przedsiębiorstwach oraz podmiotach sek-

tora publicznego. Pod tym względem pro-

ces ten wzorowany może być na doskona-

leniu zarządzania tradycyjnymi katego-

riami ryzyka bankowego w instytucjach fi-

nansowych funkcjonujących w Polsce od 

lat 90 [D. Prokopowicz, 2005, s. 98]. W 

ostatnich latach rośnie presja rozwoju kon-

cepcji zintegrowanego zarządzania ryzy-

kiem [D. Prokopowicz, 2013, s. 37] w ban-

kach, w tym także ryzyka systemów infor-

matycznych. 

Podsumowując, w recenzowanej 

książce "Prawne i społeczne aspekty 

cyberbezpieczeństwa" rzetelnie opisano 

problematykę rozwoju cyberprzestępczości 

oraz potrzeby rozwijania cyberbezpieczeń-

stwa. Autorzy opisanej książki wykazali, że 
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w kontekście coraz częściej pojawiających 

się tego typu ataków hakerskich szczegól-

nie istotna jest rola mediów informujących 

w czasie rzeczywistym o kolejnych zagro-

żeniach wynikających z pojawiających się 

ataków hakerskich z zastosowaniem no-

wych odmian wirusów i technik włamywa-

nia się do systemów informatycznych przez 

cyberprzestępców. W kwestii roli mediów 

kluczowym jest informowanie o nowych 

zagrożeniach w czasie rzeczywistym doko-

nywania danego ataku z możliwie precy-

zyjnym wskazaniem czasu, miejsca, kra-

jów, rodzajów komputerów, firm i instytu-

cji zaatakowanych danym wirusem. Poza 

tym aby podnieść poziom bezpieczeństwa 

systemów informatycznych niezbędnym 

jest dokonywanie aktualizacji oprogramo-

wania, w tym systemów operacyjnych oraz 

wykorzystywanych w firmach, instytucjach 

finansowych [A. Dmowski, D. Prokopo-

wicz, 2010, s. 336] i publicznych poszcze-

gólnych aplikacji do nowszych, zwykle naj-

nowszych wersji objętych supportem do-

stawcy.  

Poza tym autorzy recenzowanej książki 

"Prawne i społeczne aspekty 

cyberbezpieczeństwa" zalecają się tworze-

nie backupów, kopii danych na zewnętrz-

nych dyskach pozbawionych dostępu do 

sieci Internet. W ten sposób ryzyko utraty 

danych w komputerach użytkowników oraz 

ryzyko systemów informatycznych funk-

cjonujących w instytucjach i podmiotach 

gospodarczych powinno zostać znacząco 

ograniczone. W związku z tym również ry-

zyko systemowe całego systemu finanso-

wego oraz ewentualnej destabilizacji funk-

cjonowania całego Państwa w sytuacji po-

jawienia się nowych cyberataków będzie 

również znacząco mniejsze [B. Domańska-

Szaruga, D. Prokopowicz, 2015, s. 39]. 
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