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Dariusz Gradzi

Bezpieczeństwo płatności elektronicznych jako element  
cyberbezpieczeństwa państwa – przegląd regulacji prawnych

Uwagi wstępne

Rynek	 płatności	 elektronicznych	 należy	 do	 tych	 segmentów	 gospodarki,	 które	
mają	olbrzymi	potencjał	rozwojowy.	Wraz	ze	wzrostem	liczby	i	wartości	transakcji	ro-
śnie	zagrożenie	związane	z	płatnościami	dokonywanymi	drogą	elektroniczną1.	Płatności	
elektroniczne	dzieli	się	tradycyjnie	na	płatności	internetowe2	(dokonywane	za	pośrednic-
twem	Internetu)	oraz	płatności	mobilne3.	Zarówno	jedne,	jak	i	drugie	mogą	być	dokony-
wane	przy	użyciu	karty	płatniczej	oraz	poleceń	przelewu	(tradycyjny	przelew	bankowy	
lub	tzw.	pay-by-link4	–	PBL).

W	obszarze	płatności	elektronicznych	można	zidentyfikować	pięć	głównych	ele-
mentów	szczególnie	narażonych	na	zagrożenia.	Są	to:
1)	 systemy	płatności5,	podmioty	rozliczające	transakcje	płatnicze	(np.	Krajowa	Izba	

Rozliczeniowa	SA)	oraz	infrastruktura	systemów	kart	płatniczych	(w	tym	orga-
nizacji	kartowych6),

2)	 informatyczne	systemy	bankowe,
3)	 infrastruktura	 podmiotów	 zaangażowanych	 w	 procesowanie	 transakcji	 płatni-

czych	(w	tym	agentów	rozliczeniowych),
4)	 infrastruktura	 akceptantów,	 tj.	 podmiotów	 będących	 odbiorcami	 płatności	

internetowej7,

1	A.	Bury,	Karty płatnicze w Polsce,	Warszawa	2002,	s.	183.
2	B.	Chinowski,	Elektroniczne metody płatności. Istota, rozwój, prognozy [online],	https://www.knf.gov.pl/

Images/Elektroniczne%20metody%20platnosci_tcm75-36397.pdf,	s.	5	[dostęp:	4	V	2016].
3	Płatności	dokonywane	przy	użyciu	mobilnych	urządzeń	wyposażonych	w	system	operacyjny,	z	multime-

dialnym	interfejsem	przy	wykorzystaniu	technologii	radiowej,	sieci	telekomunikacyjnych	bezprzewodowych	
(GSM,	GPRS,	UMTS,	Wi-Fi,	NFC,	RFiD,	Bluetooth),	https://www.ecb.europa.eu/paym/cons/pdf/131120/re-
commendationsforthesecurityofmobilepaymentsdraftpc201311en.pdf	[dostęp:	3	V	2016].

4	Jest	to	jedna	z	metod	płatności	internetowych	polegających	na	tym,	że	podczas	zakupów	online	w	trakcie	
płatności	przez	„bramkę	płatniczą”	klient	otrzymuje	specjalny	link,	który	przekierowuje	go	do	jego	banku	i	po	
zalogowaniu	pojawia	się	uzupełniony	format	przelewu	z	danymi	odbiorcy	(agenta	rozliczeniowego)	oraz	kwo-
tą.	Natychmiast	po	autoryzacji	przelewu	odbiorca	dostaje	komunikat	o	płatności	i	może	przystąpić	do	wykona-
nia	umowy,	co	znacznie	przyspiesza	transakcję	online.	Warunkiem	skorzystania	przez	płatnika	z	tej	usługi	jest	
jej	udostępnianie	przez	bank,	w	którym	płatnik	ma	rachunek.	Zob	także:	M.	Grabowski,	Instrumenty płatnicze 
w prawie polskim	 [online],	https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/327/Instrumenty%20Płatnicze%20
w%20prawie%20polskim.pdf?sequence=1,	s.	211	[dostęp:	12	V	2016].

5	SORBNET2,	TARGET2-NBP	dla	płatności	wysokokwotowych,	ELIXIR,	EXPRESS	ELIXIR,	Krajowy	
System	Rozliczeń,	System	płatności	BlueCash,	System	Płatności	Mobilnych	BLIK,	System	Płatności	Karto-
wych	 dla	 płatności	 detalicznych,	 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/nadzor_syst_platn/syste-
my_platnosci.html	[dostęp:	2	V	2016].

6	Art.	2	ust.	19b)	Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011	r.	o usługach płatniczych (Dz.U.	z	2016	r.	poz.	1572)	definiuje	
organizację	kartową	jako	podmiot	określający	zasady	wydawania	i	akceptowania	kart	płatniczych,	zawierający	
umowy	z	wydawcami	(bankami)	lub	agentami	rozliczeniowymi	(będzie	to	np.	VISA	lub	Mastercard).

7	Art.	2	ust.	1b)	ustawy	o	usługach	płatniczych definiuje	akceptanta	jako	odbiorcę	innego	niż	konsument,	
na	którego	rzecz	agent	rozliczeniowy	świadczy	usługę	płatniczą	(w	tym	ujęciu	będzie	to	np.	sklep	internetowy	
akceptujący	zarówno	płatności	kartowe,	 jak	 i	płatności	za	pośrednictwem	tzw.	pay-by-linków	–	przelewów	
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5)	 aplikacje	i	infrastruktura	użytkowników	końcowych,	zarówno	internetowych,	jak	
i	mobilnych	(w	tym	urządzeń	przenośnych	oraz	komputerów).

Część	wymienionych	elementów	tworzy	infrastrukturę	krytyczną8	i	jest	objęta	Na-
rodowym	Programem	Ochrony	Infrastruktury	Krytycznej9,	można	je	bowiem	zaliczyć	
do	systemów	finansowych,	których	funkcjonowanie	jest	możliwe	dzięki	systemom	łącz-
ności	i	teleinformatycznym.	Tak	zwana	infrastruktura	krytyczna	obejmuje	m.in.	systemy	
bankowe	 i	 finansowe	 oraz	 telekomunikacyjne10.	 Na	 obszar	 płatności	 elektronicznych	
składają	się	zarówno	systemy	rzeczywiste	(obiekty,	serwery),	jak	i	cybernetyczne,	które	
umożliwiają	 świadczenie	usług	płatniczych	w	postaci	płatności	 elektronicznych	 tylko	 
w	przypadku	ich	współistnienia	i	wzajemnej	zależności.	Z	uwagi	na	specyfikę	tych	usług	
płatniczych	(zdalny	dostęp	do	infrastruktury	informatycznej)	oraz	otwarty	charakter	sys-
temów	bankowych	(do	których	wejście	jest	możliwe	przy	wykorzystaniu	sieci	publicz-
nych)	są	one	narażone	na	cyberprzestępczość.

Cyberprzestępczość	sensu	largo	może	być	rozumiana	jako	(…)	posługiwanie się 
sieciami telekomunikacyjnymi do naruszania jakiegokolwiek dobra prawnego chronio-
nego przez prawo karne11.	Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni RP na lata 
2011–2016 12	 definiuje	 c y b e r p r z e s t ę p s t w o 	 jako	 (…)	 czyn zabroniony popełnio-
ny w „cyberprzestrzeni”.	C y b e r p r z e s t r z e ń 	 jest	 rozumiana	 z	 kolei	 jako	 (…)	 cy-
frowa przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzona przez systemy i sieci 
teleinformatyczne wraz z powiązanymi pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami.	
U ż y t k ow n i k am i 	–	poza	administracją	rządową,	organami	władzy	ustawodawczej	
i	sądowniczej	–	są	także	osoby	indywidulane	(tj.	klienci	korzystający	z	płatności	elek-
tronicznych)	oraz	przedsiębiorcy	(dostawcy	usług	płatniczych,	np.	banki)13.	Statystyki	
dotyczące	incydentów	w	cyberprzestrzeni	koordynowanych	przez	Rządowy	Zespół	Re-
agowania	na	 Incydenty	Komputerowe	–	CERT	 (ang.	Computer	Emergency	Response	
Team)14	pokazują	wzrost	liczby	incydentów	w	stosunku	do	lat	poprzednich.	W	2014	r.	
zarejestrowano	12	017	przypadków,	z	czego	7498	zakwalifikowano	jako	incydent15.

Wolumen elektronicznych transakcji płatniczych a skala zagrożenia 

Na	wykresach	przedstawiono	dynamikę	wzrostu	krajowych	transakcji	bezgotów-
kowych,	dokonywanych	zarówno	kartami	płatniczymi,	jak	i	przy	wykorzystaniu	poleceń	
przelewu.

natychmiastowych,	w	których	kwota	transakcji	płatniczej	jest	rozliczna	przy	udziale	pośredniczącego	agenta	
rozliczeniowego).

8	W	rozumieniu	art.	3	pkt	2	ppkt	b),	c)	i	d)	Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  
(tekst	jednolity:	Dz.U.	z	2013	r.	poz.	1166,	ze	zm).

9	W	rozumieniu	art.	5b)	ustawy	o	zarządzaniu	kryzysowym.
10	Por.	art.	3	pkt	2	ustawy	o	zarządzaniu	kryzysowym	oraz	R.	Kośla,	Ochrona infrastruktury krytycznej  

w Polsce – aktualny stan prac [online],	http://www.cert.pl/PDF/Kosla_p.pdf	[dostęp:	2	V	2016].
11	M.	 Staszczyk,	Nieuprawnione transakcje bankowe jako przejaw cyberprzestępczości	 [online],	 http://

www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Publikacje/5/4_Staszczyk.pdf,	s.	46	[dostęp:	12	V	2016	].
12 Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni RP na lata 2011–2016	[online],	https://bip.mswia.gov.pl/bip/

programy/19057,Rzadowy-Program-Ochrony-Cyberprzestrzeni-RP-na-lata-2011-2016.html	[dostęp:	2	V	2016].
13	Tamże.
14	http://www.cert.gov.pl/cer/o-nas/15,O-nas.html	[dostęp:	7	V	2016].
15 Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2014 roku,	http://www.cert.gov.pl/cer/publikacje/

raporty-o-stanie-bezpi/738,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa-cyberprzestrzeni-RP-w-2014-roku.html,	s.	6,		
[dostęp:	2	V	2016].
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Wykres 1. Liczba	transakcji	dokonanych	kartami	płatniczymi	w	latach	2004–2014.

Źródło:	M.	Kozakiewicz,	M.	Kwas,	Prognoza wybranych wskaźników rozwoju obrotu bezgotów-
kowego na lata 2014–2020 [online],	 http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/
prognoza2014-2020.pdf	[dostęp:	2	V	2016].

Specjaliści	zajmujący	się	 tematyką	płatności	elektronicznych	prognozują	wzrost	
liczby	 transakcji	z	około	1,4	mld	w	2013	r.	 (o	 łącznej	wartości	około	123	mld	zł)	do	 
ok.	5,5		mld	w	2020	r.	(o	łącznej	wartości	około	304	mld	zł).

Wykres 2. Liczba	złożonych	poleceń	przelewu	w	latach	2000–2015.

Źródło:	M.	Kozakiewicz,	M.	Kwas,	Prognoza wybranych wskaźników rozwoju obrotu bezgotów-
kowego na lata 2014–2020 [online],	 http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/
prognoza2014-2020.pdf		[dostęp:	2	V	2016].

W	przypadku	 poleceń	 przelewu	 prognozuje	 się,	 że	 ich	 liczba	wzrośnie	 z	 około	 
1,0	mld	w	2013	r.	do	około	2,7	mln	w	2020	r.
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Skala zagrożenia

W	raporcie	Europejskiego	Banku	Centralnego	 (ECB)	za	2012	 r.16	wskazano,	 że	
całkowita	wartość	transakcji	oszukańczych	CNP	(ang.	card not present	–	transakcja	do-
konywana	bez	fizycznego	przedstawienia	karty17,	w	środowisku	internetowym)	wyniosła	
794	mln	euro.	Całkowita	wartość	oszukańczych	transakcji	kartowych	–	zarówno	CNP,	
POS	(ang.	points of sale	–	transakcje	u	akceptantów	z	fizyczną	prezentatą	karty),		jak	
i	ATM	(ang.	automated teller machine	 –	 transakcje	bankomatowe)	w	obszarze	SEPA	 
(ang.	 Single	 Euro	 Payment	 Area	 –	 Jednolity	 Obszar	 Płatności	 w	 Euro18)	 wyniosła	 
1,33	 mld	 euro.	 Całkowita	 wartość	 transakcji	 oszukańczych	 CNP	 stanowiła	 zatem	 
60	proc.	wszystkich	oszustw	kartowych.

Dało	to	asumpt	do	zintensyfikowania	prac	nad	istniejącymi	zagrożeniami.	Rów-
nolegle	do	prowadzonych	prac	nad	dyrektywą	PSD	II19,	która	już	obowiązuje	i	ma	być	
wdrożona	w	państwach	członkowskich	do	13	stycznia	2018	r.,	Europejski	Urząd	Nad-
zoru	Bankowego,	Europejski	Bank	Centralny	i	polski	regulator	–	Komisja	Nadzoru	Fi-
nansowego	(KNF)	–	wydały	swoje	zalecenia	odnośnie	do	podniesienia	poziomu	bezpie-
czeństwa	płatności	elektronicznych.

Do	najważniejszych	aktów	prawnych	dotyczących	bezpieczeństwa	płatności	elek-
tronicznych	należą:

•	 dyrektywa	w	sprawie	usług	płatniczych	(PSD	I)20,
•	 ustawa	o	usługach	płatniczych wprowadzająca	dyrektywę	PSD	I21,
•	 dyrektywa	w	sprawie	usług	płatniczych	(PSD	II),
•	 wytyczne,	 zalecenia	 i	 rekomendacje	 opracowane	 i	 wydane	 przez	 Europejski	

Urząd	Nadzoru	Bankowego	(ang.	European	Banking	Authority	–	EBA),	Europej-
ski	Bank	Centralny	oraz	Komisję	Nadzoru	Finansowego.

Wszystkie	trzy	wymienione	regulacje	–	wydane	przez	EBA,	ECB	i	KNF	–	są	bardzo	
zbliżone	do	siebie	i	podobnie	skonstruowane	redakcyjne,	różnią	się	natomiast	częściowo	
zakresem	stosowania.	Zdecydowanie	najdalej	idąca	jest	Rekomendacja dotycząca bezpie-
czeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez banki, krajowe instytu-
cje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędno-
ściowo-kredytowe 22	Komisji	Nadzoru	Finansowego,	w	której	wyklucza	się	przekazywanie	
danych	wrażliwych	podmiotom	trzecim	–	TPP	(ang.	Third Party Providers)	oraz	istotnie	
obostrza	się	otwieranie	rachunków	płatniczych	„na	przelew”,	o	czym	będzie	mowa	dalej.

Przed	szczegółową	analizą	usług	płatności	elektronicznych	konieczne	jest	zapre-
zentowanie	siatki	pojęciowej,	która	pozwoli	na	precyzyjne	odniesienie	się	do	procesu	

16 Third Report on card fraud	[online],	ECB	(European	Central	Bank)	z	II	2014	r.,	https://www.ecb.europa.
eu/pub/pdf/other/cardfraudreport201402en.pdf	[dostęp:	7	V	2016].

17	R.	Kaszubski,	Ł.	Obzejta,	Karty płatnicze w Polsce,	Warszawa	2012,	s.	22.
18	http://www.sepapolska.pl/index.php/co-to-jest-sepa	[dostęp:	6	V	2016].
19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w spra-

wie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/
WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE	 (Dz.Urz.	UE	 
L	337/35	z	23	XII	2015	r.).

20 Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług 
płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE  
i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE	(Dz.Urz.	UE	L	319/1	z	5	XII	2007	r.).

21	Dz.U.	z	2016	r.	poz.	1572.
22	https://www.knf.gov.pl/Images/REKOMENDACJA_dot_bezpieczenstwa_transakcji_platniczych_tcm75 

-43526.pdf	[dostęp:	8	V	2016].
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dokonywania	płatności	elektronicznej	i	jej	uczestników.	Zgodnie	z	polską	ustawą	o	usłu-
gach	płatniczych:

• 	 d o s t aw c a	 –	 to	 podmiot	 świadczący	 usługi	 płatnicze.	W	ustawie	 o	 usługach	
płatniczych zawarto	wykaz	dostawców,	którymi	mogą	być	m.in.	banki	krajowe,	
instytucje	kredytowe,	instytucje	pieniądza	elektronicznego,	instytucje	płatnicze,	
spółdzielcze	kasy	oszczędnościowo-kredytowe	oraz	biura	usług	płatniczych;

• 	 a k c e p t a n t	–	to	odbiorca	inny	niż	konsument,	dla	którego	agent	rozliczeniowy	
świadczy	usługę	płatniczą	(np.	sklep	stacjonarny	lub	internetowy).	Jest	to	pod-
miot,	który	przyjmuje	zapłatę	w	formie	bezgotówkowej23;

• 	 u s ł u g a 	 p ł a t n i c z a	 –	 to	 usługa,	 której	 istotą	 jest	 zmiana	 posiadania	 środ-
ków	 pieniężnych	 za	 pośrednictwem	 podmiotu	 trzeciego.	 Środki	 z	 rachunku	 
w	jednym	banku	zostają	zapisane	na	rachunku	użytkownika	w	innym	banku.	Ta	
usługa	umożliwia	zatem	płatnikowi	przekazanie	środków	pieniężnych	odbiorcy.	
W	ustawie	o	usługach	płatniczych wprowadzono	wykaz	usług	płatniczych.	Do	
najbardziej	typowych	należą:
 – przyjmowanie	wpłat	gotówki,
 – dokonywanie	wypłat	gotówki,
 – prowadzenie	rachunku	płatniczego	(warto	odnotować,	że	podmiotem	upraw-
nionym	do	prowadzenia	rachunku	płatniczego	są	nie	tylko	banki),

 – wykonywanie	usług	polecenia	zapłaty,
 – wykonywanie	usług	polecenia	przelewu	(tradycyjny	przelew	bankowy),
 – wykonywanie	transakcji	płatniczych	przy	użyciu	karty	płatniczej	lub	podobne-
go	instrumentu	płatniczego,

 – 	wydawanie	instrumentów	płatniczych,	np.	kart	płatniczych	(ang.	issuing),
 – wykonywanie	transakcji	płatniczych	instrumentem	płatniczym	płatnika,	zaini-
cjowanych	przez	akceptanta	lub	za	jego	pośrednictwem,	polegających	na	ich	
autoryzacji,	przesyłaniu	do	wydawcy	karty	płatniczej	lub	systemów	płatności	
zleceń	płatniczych	płatnika	albo	akceptanta	mających	na	celu	przekazanie	ak-
ceptantowi	należnych	mu	środków	–	(ang.	acquiring)24,	

 – z	 wyjątkiem	 czynności	 rozrachunku	 transakcji	 w	 ramach	 systemu	 płatności	 
w	 rozumieniu	 ustawy	 o	 ostateczności	 rozrachunku	 w	 systemach	 płatno-
ści	 i	 systemach	 rozrachunku	 papierów	 wartościowych	 oraz	 zasadach	 nadzo-
ru	 nad	 tymi	 systemami25.	 Mowa	 tutaj	 o	 dokonywaniu	 płatności	 kartą	 płatni-
czą	w	 sklepie	 (u	 tzw.	 akceptanta	 karty),	 który	 autoryzuje	 i	 rozlicza	 transakcję	 
w	ramach	usług	acquiringu	świadczonych	przez	agentów	rozliczeniowych.	Agenci	
przekazują	zlecenie	płatnicze	osoby	dokonującej	płatności	do	banku,	który	wydał	
kartę,	i	następnie	–	po	otrzymaniu	z	tego	banku	środków	pieniężnych	–	rozliczają	
się	z	akceptantem,

 – świadczenie	przekazu	pieniężnego	(transfer	środków	pieniężnych	przyjętych	
od	płatnika	do	odbiorcy	bez	prowadzenia	dla	niego	 rachunku	płatniczego	–	 
np.	przyjmowanie	opłat	za	rachunki	o	niskiej	wartości	w	celu	ich	przekazania	
usługodawcom	lub	przyjmowanie	wpłat,	aby	udostępnić	je	odbiorcy);

23	M.	Pacak,	Usługi płatnicze. Komentarz,	Warszawa	2014,	s.	7.
24	R.	Kaszubski,	Ł.	Obzejta,	Karty płatnicze…,	s.	107.
25 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozra-

chunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami	(tekst	jednolity:	Dz.U.	z	2016	r.	
poz.	1224).
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• 	 u ż y t k ow n i k	–	to	osoba	fizyczna,	prawna	lub	jednostka	organizacyjna	niebędą-
ca	osobą	prawną,	której	ustawa	przyznaje	zdolność	prawną,	korzystająca	z	usług	
płatniczych	jako	płatnik	lub	odbiorca;

• 	 p ł a t n i k	–	to	osoba	fizyczna,	prawna	lub	jednostka	organizacyjna	niebędąca	oso-
bą	prawną,	której	ustawa	przyznaje	zdolność	prawną,	składająca	zlecenie	płatni-
cze	 prowadzące	 do	 obciążenia	 jej	 rachunku	 płatniczego	 lub	 dokonania	wpłaty	
środków	(podmiot	dokonujący	płatności);

• 	 o d b i o r c a	–	to	osoba	fizyczna,	prawna	lub	jednostka	organizacyjna	niebędąca	
osobą	prawną,	której	ustawa	przyznaje	zdolność	prawną,	będąca	odbiorcą	środ-
ków	pieniężnych	stanowiących	przedmiot	 transakcji	płatniczej	 (podmiot	otrzy-
mujący	płatność);

•	 zlecenie	 płatnicze	 –	 to	 oświadczenie	 płatnika	 lub	 odbiorcy	 skierowane	 do	
dostawcy	 zawierające	 polecenie	 wykonania	 transakcji	 płatniczej26.	 Inicjuje	
ono	transakcję	płatniczą.	Do	jego	złożenia	może	być	użyty	instrument	płatni-
czy.	W	zleceniu	powinny	być	zawarte	dane	umożliwiające	przeprowadzenie	
transakcji:	dane	płatnika	i	odbiorcy,	kwota	transakcji,	unikatowy	identyfika-
tor	odbiorcy,	np.	numer	rachunku	bankowego	IBAN	(ang.	International Bank 
Account Number)27;

• 	 t r a n s a k c j a 	 p ł a t n i c z a	–	 to	wpłata,	 transfer	 lub	wypłata	środków	pienięż-
nych	zainicjowane	przez	płatnika	lub	odbiorcę.	Transakcja	płatnicza	może	być:
 – zainicjowana	przez	płatnika,	np.	polecenie	przelewu	(tradycyjny	przelew	ban-
kowy),	które	płatnik	przesyła	do	swojego	dostawcy	usług	płatniczych28,

 – zainicjowana	przez	odbiorcę,	jeśli	płatnik	uprzednio	udzielił	odbiorcy	zgody		
na	obciążenie	rachunku	płatnika	w	umownych	terminach	zapłaty	z	tytułu	okre-
ślonych	zobowiązań.	W	tym	wypadku	to	odbiorca	inicjuje	transakcję	płatniczą	
bez	udziału	płatnika	(np.	polecenie	zapłaty29);

• 	 i n s t r um e n t 	 p ł a t n i c z y –	 to	 urządzenie	 lub	 procedury30	 wykorzystywane	
przez	użytkownika	do	składania	zleceń	płatniczych	uzgodnione	przez	użytkow-
nika	i	dostawcę.	W	zakres	jego	desygnatów	wchodzą:
 – przedmioty	materialne,	jak	np.	karty	płatnicze,
 – zespoły	procedur	technicznych,	jak	np.	interfejsy	bankowości	elektronicznej31;

• 	 k a r t a 	 p ł a t n i c z a	–	to	karta	uprawniająca	do	wypłaty	gotówki	(bankomatowa)	
lub	 umożliwiająca	 złożenie	 zlecenia	 płatniczego	 za	 pośrednictwem	 akceptanta	
lub	agenta	rozliczeniowego;

• 	 k a r t a 	 d e b e t ow a	–	to	karta	płatnicza	umożliwiająca	wykonywanie	transakcji	
płatniczych,	z	wyjątkiem	transakcji	wchodzących	w	skład	środków	pieniężnych	
udostępnionych	użytkownikowi	z	tytułu	kredytu;

• 	 k a r t a 	 k r e d y t ow a	–	to	karta	płatnicza	umożliwiająca	wykonywanie	transak-
cji	płatniczych	wchodzących	w	skład	środków	pieniężnych	udostępnionych	użyt-
kownikowi	z	tytułu	kredytu.

26	M.	Pacak,	Usługi płatnicze...,	s.	14.
27	M.	Grabowski,	Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz,	Warszawa	2012,	s.	28.
28	Tamże,	s.	27.
29	Art.	63d	Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Prawo bankowe	(tekst	jednolity:	Dz.U.	z	2016	r.	poz.	1988).
30	M.	Pacak,	Usługi płatnicze…,	s.	10.
31	M.	Grabowski,	Ustawa o usługach płatniczych…,	s.	19.



44 	 	 	 															PRZEGLĄD	BEZPIECZEŃSTWA	WEWNĘTRZNEGO	16/17

Pakiet regulacyjny

Szczegółowe	 omówienie	 zasygnalizowanych	wcześniej	 aktów	 prawnych	 należy	
rozpocząć	od	pakietu	regulacyjnego	dotyczącego	bezpieczeństwa	płatności	elektronicz-
nych,	na	który	składają	się:

 Zalecenia Europejskiego Banku Centralnego32	 (opracowane	 przez	 SecurePay	
–	Europejskie	Forum	ds.	Bezpieczeństwa	Płatności	Detalicznych	–	wspólną	plat-
formę	współpracy	dla	EBA	i	ECB33).	Zalecenia	zostały	opublikowane	31	marca	
2013	 r.	 z	 datą	 implementacji	 1	 lutego	 2015	 r.	Komisja	Nadzoru	 Finansowego	 
w	piśmie	z	8	maja	2014	r.	skierowanym	do	podmiotów	nadzorowanych	wskazała,	
że	będzie	uwzględniać	przestrzeganie	 tych	zaleceń	przez	dostawców	w	trakcie	
procesu	nadzorczego.	Oprócz	wymienionych	dostawców	usług	płatniczych	za-
lecenia	mają	także	zastosowanie	do	podmiotów	zarządzających	systemami	płat-
ności,	tj.	podmiotów	odpowiedzialnych	za	całościowe	funkcjonowanie	systemu	
obsługującego	dany	instrument	płatniczy	(np.	organizacje	kartowe,	Krajowa	Izba	
Rozliczeniowa	SA)34.

6.	  Wytyczne EBA. Dokument	został	opublikowany	19	grudnia	2014	r.	z	datą	stoso-
wania	od	1	sierpnia	2015	r.35	EBA	wydał	21	maja	2015	r.	tzw.	compliance table36,	
w	 którym	KNF	oświadczył,	 że	 będzie	 się	 stosował	 do	wytycznych	w	 całości.	
Podobnie	jak	zalecenia	ECB,	wytyczne	stosuje	się	także	do	systemów	płatności37.

7.	  Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca bezpieczeństwa 
transakcji płatniczych w Internecie. Rekomendacja KNF38,	 której	 założenia	
zostały	 zaakceptowane	 25	 sierpnia	 2015	 r.	 na	 272.	 posiedzeniu	Komisji	Nad-
zoru	Finansowego,	poprzedzona	projektem	skierowanym	do	konsultacji	z	pod-
miotami	nadzorowanymi,	została	finalnie	wydana	17	listopada	2015	r.	Jest	ona	
wzorowana	 na	 opublikowanych	 uprzednio	 wytycznych	 oraz	 zaleceniach	 EBA	 
i	ECB.	Jej	przedmiotem	jest	przede	wszystkim	zabezpieczenie	elektronicznych	
kanałów	komunikacji	i	zdalnego	korzystania	z	usług	płatniczych.	Rekomendacja 
KNF	jest	skierowana	do	następujących	dostawców:

32 Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie systemu zarządzania 
jakością danych na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2016/24) (2016/C 297/01) 
[online], https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationssecurityinternetpaymentsoutcomeofpcfi-
nalversionafterpc201301en.pdf	[dostęp:	2	V	2016].

33	 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mandateeuropeanforumsecurityretailpayments201410.en.pdf	
[dostęp:	2	V	2016].

34	 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationssecurityinternetpaymentsoutcomeofpcfinal- 
versionafterpc201301en.pdf,	s.	1	[dostęp:	2	V	2016].

35	Wytyczne	zostały	wydane	na	podstawie	art.	16	ust.	3	Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Eu-
ropejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 
2009/78/WE	(Dz.Urz.	UE	L	331/12	z	15	XII	2010	r.).

36 Compliance Table – Guidelines [online], https://www.eba.europa.eu/documents/10180/934179/EBA- 
-GL-2014-12+Compliance+Table-GL+security+of+internet+payments.pdf/34be3c3e-5521-4036-9805-
3ee97162c4db	[dostęp:	7	V	2016].

37	https://www.eba.europa.eu/documents/10180/934179/EBA-GL-2014-12+%28Guidelines+on+the+secu-
rity+of+internet+payments%29.pdf/f27bf266-580a-4ad0-aaec-59ce52286af0,	s.	10	[dostęp:	2	V	2016].

38 Rekomendacja dotycząca bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez banki, 
krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo- 
-kredytowe	 [online],	 https://www.knf.gov.pl/Images/REKOMENDACJA_dot_bezpieczenstwa_transakcji_
platniczych_tcm75-43526.pdf	[dostęp:	21	I	2017].



     
I.	ARTYKUŁY	I	ROZPRAWY	 45

 – banków,
 – krajowych	instytucji	płatniczych,
 – krajowych	instytucji	pieniądza	elektronicznego,
 – spółdzielczych	kas	oszczędnościowo-kredytowych.

Rekomendacja KNF	jest	najniższym	wspólnym	mianownikiem	w	zakresie	bezpie-
czeństwa,	gdyż	wprowadza	minimalne	wymogi,	które	dostawcy	są	zobowiązani	stoso-
wać.	Te	wymogi	nie	zawierają	szczegółowego	opisu	działań,	a	wyłącznie	wyznaczają	
cele,	pozostawiając	dostawcom	wybór	 środków	do	 ich	osiągnięcia.	Komisja	Nadzoru	
Finansowego	 już	 przed	 wydaniem	 Rekomendacji KNF dostrzegała	 ryzyko	 związane	 
z	płatnościami	elektronicznymi	i	zarządzaniem	tzw.	credentialami	(danymi	do	logowa-
nia).	Z	tego	powodu	zostały	wydane:

• Ostrzeżenie przed dopuszczeniem pośredników do rachunku bankowego w płat-
nościach internetowych39,

•	 komunikat	–	Ryzyko związane z podawaniem innemu bankowi danych do logowa-
nia do rachunku bankowego40,

•	 poradnik	na	temat	zasad	bezpieczeństwa	w	bankowości	elektronicznej41,
• Rekomendacja D dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej  

i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach42,	
• Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach43.

Rekomendacja KNF	zawiera	opis	14	szczegółowych	zagadnień	dotyczących	nastę-
pujących	obszarów:

•	 zasad	i	organizacji	procesu	zarządzania	i	oceny	ryzyka	płatności	internetowych,
•	 szczególnych	środków	kontroli	i	bezpieczeństwa	w	zakresie	płatności	internetowych,
•	 świadomości	i	edukowania	klientów.

Rekomendacja,	o	której	mowa,	nie	ma	zastosowania	do:
•	 płatności	mobilnych	 innych	niż	przy	użyciu	przeglądarki	 internetowej	 (nie	ma	

ona	zastosowania	np.	do	płatności	dokonywanych	przez	odpowiednie	aplikacje	
bankowe	zainstalowane	przez	użytkownika	na	urządzeniach	 typu	smartfon	czy		
tablet),

•	 płatności	zlecanych	za	pośrednictwem	poczty	tradycyjnej,	polecenia	telefonicz-
nego,	poczty	głosowej	lub	technologii	esemesowej,

•	 transakcji	płatniczych	dokonywanych	przez	przedsiębiorstwa	za	pośrednictwem	
dedykowanych	sieci,

•	 usług	innych	niż	dokonywanych	w	zakresie	płatności	internetowych	(takich	jak:	
elektroniczne	usługi	maklerskie,	umowy	zawierane	online),	świadczonych	przez	
dostawców	usług	płatniczych	za	pośrednictwem	ich	stron	internetowych.

39	 https://www.knf.gov.pl/Images/KNF_podawanie_danych_dostepu_do_rachunku_18_11_2013_tcm75-
36300.pdf	 [dostęp:	 6	V	2016].	Ostrzeżenie	 dotyczyło	praktyki	 ujawniania	 podmiotowi	 trzeciemu	 (np.	SO-
FDORT	GmbH	pośredniczącemu	w	inicjowaniu	transakcji)	danych	niezbędnych	do	jej	przeprowadzenia,	który	
to	podmiot	sam	automatycznie	wypełniał	formatkę	przelewu.

40	 https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2014/ryzyko_zwiazane_z_podawaniem_innemu_bankowi_
danych_do_logowania.html	[dostęp:	7	V	2016].

41	M.	Górnisiewicz,	R.	Sobczyński,	M.	Struś,	Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej – 
przestępstwa finansowe związane z bankowością elektroniczną	[online],	https://www.knf.gov.pl/Images/Bezp_
finansowe_tcm75-39005.pdf	[dostęp:	15	V	2016].

42	https://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_D_8_01_13_uchwala_7_tcm75-33016.pdf	[dostęp:	5	V	2016].
43	https://www.knf.gov.pl/Images/Nowa_rekomendacja_M_projekt_tcm75-31515.pdf	[dostęp:	5	V	2016].
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Najistotniejszym	wyłączeniem	jest	to	odnoszące	się	do	płatności	mobilnych.	Oznacza	
to,	że	Rekomendacja KNF	nie	dotyczy	wszelkich	płatności	mobilnych,	jeżeli	są	one	doko-
nywane	za	pośrednictwem	dedykowanych	aplikacji	(np.	specjalnych,	tworzonych	przez	do-
stawców	aplikacji	płatniczych	w	smartfonach,	niebazujących	na	przeglądarce	internetowej).

Omawiany	dokument jest	stosowany	od	5	grudnia	2016	r.,	z	wyjątkiem	regulacji	 
dotyczących	 rachunków	płatniczych	otwieranych	 „na	przelew”,	wytycznych	dotyczą-
cych	właściwego	i	bezpiecznego	używania	spersonalizowanych	danych	uwierzytelnia-
jących	i	zakazu	ich	ujawniania,	a	także	opisu	obowiązków	oraz	zakresu	odpowiedzial- 
ności	dostawcy	i	klienta	w	zakresie	korzystania	z	usług	płatności	elektronicznych.

Rekomendacja KNF,	wprowadzając	wymóg	nieujawniania	spersonalizowanych	
danych	 do	 logowania	 (login	 i	 hasło),	 ogranicza	 działalność	 podmiotów	 trzecich,	 
tzw.	 świadczących	 usługi	 dostępu	 do	 rachunku	 płatniczego,	 obecnych	 na	 polskim	
rynku.	Zaliczamy	do	nich:	AIS	(ang.	Account Information Service)	–	usługę	dostępu	
do	informacji	o	rachunku	płatniczym,	która	umożliwia	zebranie	w	jednej	aplikacji	
kont	z	 różnych	banków,	porównywanie	 ich	stanu,	historii	oraz	prowadzenie	 staty-
styk	wydatków;	a	także	PIS	(ang.	Payment Initiation Service)	–	usługę	inicjowania	
płatności	przez	podmiot	trzeci	(po	przekazaniu	przez	klienta	danych	do	logowania	
do	konta	bankowego	podmiot	trzeci	wypełnia	dane	do	przelewu	i	zleca	go	z	konta	
bankowego	jako	klient).

Z	uwagi	na	obszerność	i	wieloaspektowość	zagadnień	poruszonych	w	Rekomen-
dacji KNF	poniżej	zostaną	zaprezentowane	tylko	te,	które	mają	największe	znaczenie	 
z	punktu	widzenia	przedmiotu	artykułu.

Polityka bezpieczeństwa

Każdy	dostawca	powinien	wdrożyć	i	poddawać	regularnej	weryfikacji	i	aktualiza-
cji	formalny,	odrębny	dokument,	w	którym	została	określona	polityka	bezpieczeństwa	 
w	zakresie	płatności	elektronicznych.	Wymagane	jest	również	jej	każdorazowe	zatwier-
dzenie	przez	zarząd	lub	inny	właściwy	organ	zarządzający.

Ocena ryzyka

Każdą	 usługę	 płatniczą	 oferowaną	 użytkownikowi	 należy	 szczegółowo	 ocenić	 pod	
kątem	jej	bezpieczeństwa	i	potencjalnego	ryzyka,	które	jest	z	nią	związane.	Powinno	się	to	
odbywać	zarówno	na	etapie	projektowania	i	wdrażania	usługi,	jak	i	podczas	jej	użytkowania	
produkcyjnego.	Na	podstawie	wyników	oceny	dostawcy	ustalają,	czy	 i	 jeżeli	 tak,	 to	 jakie	
zmiany	są	niezbędne	do	wprowadzenia	do	stosowanych	obecnie	środków	bezpieczeństwa.

W	 ocenie	 ryzyka	 usługi	 płatniczej	 trzeba	 uwzględniać	 potrzebę	 ochrony	 
i	 zabezpieczenia	 tzw.	 wrażliwych	 danych	 płatniczych.	 W	 Rekomendacji KNF  
w r a ż l i w e 	d a n e 	p ł a t n i c z e 		są	zdefiniowane	jako	dane,	których	uzyskanie	przez	
podmiot	 nieuprawniony	 może	 doprowadzić	 do	 dokonania	 nadużycia	 (mowa	 tutaj	 
o	danych:	służących	do	zainicjowania	transakcji	płatniczej,	danych	wykorzystywa-
nych	do	uwierzytelnienia	–	potwierdzenia	–	tożsamości	klienta	oraz	wykorzystywa-
nych	do	 zamawiania	przez	klientów	 instrumentów	płatniczych	 lub	narzędzi	 uwie-
rzytelniających)44.	 Są	 nimi	 przede	wszystkim:	 loginy,	 hasła,	 numery	PIN,	 numery	

44		https://www.knf.gov.pl/Images/REKOMENDACJA_dot_bezpieczenstwa_transakcji_platniczych_tcm75 
-43526.pdf,	s.	6	[dostęp:	7	V	2016].



     
I.	ARTYKUŁY	I	ROZPRAWY	 47

telefoniczne,	adresy	pocztowe,	adresy	e-mail,	numery	IBAN45,	numer	PAN46	karty	
płatniczej,	kod	CVV/CVC47	karty,	data	ważności	karty,	numer	karty48).

Incydenty

Dostawcy	są	zobowiązani	do	opracowania	procedur	dotyczących	monitorowania	
incydentów	bezpieczeństwa	i	postępowania	w	przypadku	ich	wystąpienia.	Ta	procedura	
ta	ma	przede	wszystkim	uwzględniać	zgłaszanie	incydentów	kierownictwu	(zarządowi)	
dostawcy	oraz	–	w	przypadku	poważnych incydentów bezpieczeństwa	–	 także	właści-
wym	organom,	w	tym	Generalnemu	Inspektorowi	Informacji	Finansowej,	Generalnemu	
Inspektorowi	Ochrony	Danych	Osobowych,	Komisji	Nadzoru	Finansowego	oraz	Na-
rodowemu	Bankowi	Polskiemu.	Przez		p ow a ż n y 	 i n c y d e n t 	 b e z p i e c z e ń s t w a	
p ł a t n o ś c i		rozumie	się	w	Rekomendacji KNF incydent,	który	ma	(lub	może	mieć)	istot-
ny	wpływ	 na	 bezpieczeństwo,	 integralność	 lub	 ciągłość	 działania	 systemów	 dostawcy.	
Przy	 tej	 ocenie	 należy	 uwzględnić	m.in.	 liczbę	 klientów	potencjalnie	 poszkodowanych	 
z	powodu	wystąpienia	incydentu	oraz	zagrożoną	kwotę	transakcji49.	Dostawcy	są	zobowią-
zani	do	opracowania	dodatkowej	procedury	współpracy	z	właściwymi	organami	ścigania.

Agenci	 rozliczeniowi	 powinni	 umownie	 zobowiązać	 akceptantów,	 na	 których	
rzecz	świadczą	usługi,	do	współpracy	w	zakresie	poważnych	incydentów	bezpieczeń-
stwa.	W	przypadku	gdy	dany	akceptant	nie	współpracuje	lub	narusza	zasady	współpracy,	
na	agencie	rozliczeniowym	spoczywa	obowiązek	wyegzekwowania	zobowiązań	wyni-
kających	ze	współpracy	lub	rozwiązania	umowy	z	takim	akceptantem.

Przeciwdziałanie ryzyku

Omawiana Rekomendacja KNF wymaga	od	dostawców	wdrożenia	środków	bez-
pieczeństwa	 zgodnych	 z	 opracowaną	 polityką	 bezpieczeństwa.	 Przy	 projektowaniu	
produktów	płatniczych	dostawcy	powinni	odpowiednio	dzielić	środowiska	na	rozwojo-
we,	testowe	i	produkcyjne.	Zostali	też	zobowiązani	do	wdrożenia	zasady	minimalnych	
uprawnień	przy	zarządzaniu	dostępem.

W	 tym	 dokumencie	 nakazano	 wdrożenie	 procesów	 monitorowania,	 śledzenia	 
i	 ograniczania	dostępu	do	wrażliwych	danych	płatniczych	oraz	krytycznych	zasobów	
logicznych	i	fizycznych	(bazy	danych,	sieci,	systemy).

Wymaga	 się,	 aby	 środki	 bezpieczeństwa	 były	 poddawane	 okresowym	 audytom	
przeprowadzanym	przez	niezależnych	ekspertów.	Z	grona	ekspertów	zostały	wyłączone	
podmioty	zaangażowane	w	rozwój,	wdrażanie	i	zarządzanie	usługami	płatności	interne-
towych.

45	 IBAN	 (ang.	 International Bank Account Number)	 –	międzynarodowy	 standard	 numeracji	 kont	 ban-
kowych.	Został	on	utworzony	przez	Europejski	Komitet	Standardów	Bankowych	do	wspomożenia	obsługi	
płatności	w	Unii	Europejskiej,	za:	http://www.najlepszekonto.pl/numer-konta-bankowego-iban	[dostęp:	14	II	
2017]	–	przyp.	red.

46	Ang.	Primary Account Number.
47	CVV	–	Card	Verification	Value	 (w	organizacji	VISA),	CVC	–	Card	Verification	Code	 (w	organizacji	

MasterCard),	zob.	R.	Kaszubski,	Ł.	Obzejta,	Karty płatnicze…,	s.	17.
48	J.M.	Nieto, European Banking Authority Guidelines on the Security of Internet Payments	[online],	http://

www.slideshare.net/jmnietomoreno/european-banking-authority-guidelines-on-the-security-of-internet-pay-
ments	[dostęp:	28	IV	2016].

49	https://www.knf.gov.pl/Images/REKOMENDACJA_dot_bezpieczenstwa_transakcji_platniczych_tcm75 
-43526.pdf,	s.	6	[dostęp:	7	V	2016].
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W	każdej	umowie	outsourcingowej50	w	zadaniach	dotyczących	bezpieczeństwa	na-
leży	uwzględniać	wymogi	wprowadzone	Rekomendacją KNF.

Największe	 ryzyko	 związane	 z	 przetwarzaniem	 danych	 klientów	 występuje	 po	
stronie	akceptantów,	z	których	wielu	nie	ma	odpowiedniej	infrastruktury	i	możliwości	
finansowych	na	jej	opracowanie	i	wdrożenie,	co	prowadzi	do	kradzieży	tożsamości	lub	
nieuprawnionego	dostępu	do	danych	płatniczych.	Z	tego	powodu	agenci	rozliczeniowi	
zostali	zobowiązani	do	aktualizowania	umów	z	akceptantami	pod	kątem	zastosowania	
przez	nich	środków	bezpieczeństwa	w	zgodzie	z	Rekomendacją KNF.	W	przypadku	gdy	
akceptant	nie	stosuje	się	do	tych	wymogów,	agent	powinien	rozwiązać	z	nim	umowę,	co	 
w	praktyce	oznacza	jej	wypowiedzenie	przez	agenta.

Śledzenie transakcji

Każdą	 transakcję	 płatniczą	 należy	 szczegółowo	 zarejestrować	 przez	 nadanie	 jej	
numeru	 porządkowego,	 znacznika	 czasowego51,	 odnotowanie	 danych	 transakcyjnych,	
ich	zmian	i	ingerencji	w	te	dane.	Rekomendacja KNF	wprowadza	wymóg,	aby	dostawcy	
prowadzili	 dzienniki	 zdarzeń	umożliwiające	 śledzenie	wprowadzania	nowych	danych	
transakcyjnych	oraz	ich	modyfikowania	i	usuwania.

Identyfikacja klienta

Dostawcy	powinni	identyfikować	klienta	zgodnie	z	właściwymi	przepisami	ustawy	
o	 przeciwdziałaniu	 praniu	 pieniędzy	oraz	finansowaniu	 terroryzmu52	 przed	uzyskaniem	
dostępu	do	danej	usługi	płatniczej.	Jak	się	wydaje,	chodzi	 tutaj	zarówno	o	samą	proce-
durę	 identyfikacji,	 jak	 i	 o	 zweryfikowanie	 informacji	 podanych	 przez	 klienta	 zgodnie	 
z	postanowieniami	wspomnianej	ustawy53.	Rekomendacja KNF nakłada	na	banki	wymóg	–	 
stosowany	od	1	lipca	2016	r.	–	aby	po	zawarciu	umowy	o	prowadzenie	rachunku	płatni-
czego,	do	którego	otwarcia	wykorzystano	przelew	z	innego	banku	jako	potwierdzenie	toż-
samości	klienta,	nie	było	możliwe	otwarcie	przelewem	weryfikacyjnym	z	tego	rachunku	
kolejnego	rachunku	płatniczego	(konta	bankowego)54.	Warto	odnotować,	że	w	Rekomen-
dacji KNF	doszło	do	zmiany	w	stosunku	do	projektu, w	którym	przy	otwieraniu	rachunku	
„na	przelew”	wymagano	każdorazowo	osobistego	potwierdzenia	tożsamości	klienta.	Ma	
to	stanowić	kompromis	między	ergonomią	produktów	bankowych	z	jednej	strony	a	walką	
z	 nadużyciami	 przy	 zakładaniu	 rachunków	bankowych	 „na	 przelew”.	Tym	 samym	do-
puszczono	możliwość	otwarcia	rachunku	płatniczego	na	podstawie	tzw.	przelewu	weryfi-
kacyjnego	z	innego	banku,	przy	założeniu,	że	ten	bank	przy	tradycyjnym	otwieraniu	konta	
dopełnił	wszelkich	wymogów	w	zakresie	identyfikacji	i	weryfikacji	klienta.

50	Outsourcing	(skrót	z	ang.	outside-resource-using)	–	wydzielenie	ze	struktury	organizacyjnej	przedsiębiorstwa	
niektórych	funkcji	i	przekazanie	ich	do	wykonania	innym	podmiotom,	za:	https://pl.wikipedia.org/wiki/Outsourcing.	
Wśród	głównych	założeń	umowy	zawieranej	w	outsourcingu	pomiędzy	zleceniodawcą	a	wyspecjalizowaną	firmą	
usługową	wyróżnia	się	obustronne	zrozumienie	zasad	i	warunków	współpracy	oraz	wskazanie	konsekwencji	niedo-
stosowania	się	stron	do	przyjętych	uzgodnień,	za:	https://mfiles.pl/pl/index.php/Umowa_outsourcingowa	(przyp.	red.).

51 Znacznik	 czasu	 (stempel	 czasu,	 ang.	 time stamp)	 –	 dane	ułatwiające	określenie	momentu,	w	którym	
zaszło	określone	zdarzenie,	za:	https://pl.wikipedia.org/wiki/Znacznik_czasu	(przyp.	red.).

52	Art.	8b,	9	i	9a	Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowa- 
niu terroryzmu	(tekst	jednolity:	Dz.U.	z	2016	r.	poz.	299).

53	Tamże.
54	https://www.knf.gov.pl/Images/REKOMENDACJA_dot_bezpieczenstwa_transakcji_platniczych_tcm75 

-43526.pdf,	s.	16	[dostęp:	7	V	2016].
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Zgodnie	z	Rekomendacją KNF	dostawcy	mają	obowiązek	informowania	klientów	
o	 właściwym	 i	 bezpiecznym	 używaniu	 spersonalizowanych	 danych	 uwierzytelniają-
cych	(haśle,	loginie,	kodzie	SMS),	bezpiecznym	używaniu	sprzętu	i	oprogramowania,	
sposobie	postępowania	na	wypadek	kradzieży	 lub	utraty	danych	uwierzytelniających,	 
procedurze	postępowania	w	przypadku	wykrycia	nadużyć	lub	ich	podejrzenia.	Dodat-
kowo	dostawca	ma	mieć	możliwość	zablokowania	określonej	transakcji	lub	instrumentu	
płatniczego	ze	względów	bezpieczeństwa.

Silne uwierzytelnienie klienta (ang. „strong customer authentication”)

Jest	 to	niewątpliwie	najważniejsze	 zalecenie	Rekomendacji KNF skierowane	do	
dostawców.	Jego	podstawą	było	założenie,	aby	uwierzytelnienie	użytkownika	przy	doko-
nywaniu	transakcji	było	co	najmniej	dwuelementowe,	dzięki	czemu	można	zmniejszyć	
liczbę	 transakcji	 oszukańczych.	 Silne	 uwierzytelnienie	 klienta	 jest	 jednym	 z	 najważ-
niejszych	elementów	zawartych	w	dyrektywie	PSD	II.	Polega	ono	na	tym,	że	dostawca	 
(np.	 bank),	 chcąc	 uwierzytelnić	 klienta,	 ma	 obowiązek	 zastosować	 co	 najmniej	 dwa	 
z	trzech	wymienionych	elementów	weryfikujących:
1)	 wiedzę	klienta	(hasło,	kod	PIN)	–	coś,	o	czym	wie	tylko	użytkownik,
2)	 posiadanie	(własność	klienta,	np.	telefon	komórkowy)	–	coś,	co	użytkownik	ma,
3)	 cechy	klienta	(cecha	biometryczna)	–	coś,	czym	użytkownik	jest.

Te	elementy	muszą	być	niezależne	od	siebie	w	ten	sposób,	że	ujawnienie	jednego	 
z	nich	nie	naraża	innego	elementu	na	zidentyfikowanie.	Jeden	z	nich	(z	wyjątkiem	cechy	
klienta)	musi	być	niemożliwy	do	ponownego	użycia	oraz	niemożliwy	do	nieautoryzowa-
nego	pozyskania	przez	Internet.

Zgodnie	z	Rekomendacją KNF	 nr	7	 silne	uwierzytelnienie	klienta	należy	 stoso-
wać	w	przypadku	 inicjowania	płatności	w	środowisku	 internetowym	lub	uzyskiwania	
dostępu	 przez	 klienta	 do	 tzw.	 wrażliwych	 danych	 płatniczych	 bądź	 ich	 modyfikacji	 
(np.	powiadomienie	banku	o	numerze	telefonu,	na	który	jest	wysyłany	SMS	w	celu	zau-
toryzowania	 transakcji).	 Jako	dobrą	praktykę	dostawców	w	Rekomendacji KNF	prze-
widziano	możliwość	powiązania	autoryzacji	z	określoną	kwotą	lub	odbiorcą	płatności	
(rachunek	bankowy	lub	 jego	fragment),	co	oznacza	dodanie	odpowiednich	 informacji	
w	SMS-ie	autoryzacyjnym.	Należy	zauważyć,	że	banki	będą	dążyły	do	alternatywnych	
metod	autoryzacji	ze	względu	na	koszty.	Jak	się	bowiem	szacuje,	roczny	koszt	wysyłania	
kodów	autoryzacyjnych	SMS-em	to	wydatek	60–70	mln	zł55.

Silne	uwierzytelnienie	klienta	może	nie	być	stosowane	przez	dostawców	w	przy-
padkach:

•	 płatności	na	rzecz	tzw.	zaufanych	odbiorców,	zdefiniowanych	z	nazwy	i	numeru	
rachunku	bankowego	przez	użytkownika	na	tzw.	białych	listach,

•	 transakcji	między	dwoma	rachunkami	płatniczymi	tego	samego	klienta,	prowa-
dzonymi	przez	tego	samego	dostawcę,

•	 innych	przelewów	w	 ramach	 jednego	dostawcy,	uzasadnionych	analizą	 ryzyka	
transakcji	płatniczej,

•	 płatności	o	niskiej	wartości,	zgodnie	z	postanowieniami	ustawy	o	usługach	płat-
niczych,	 tj.	 płatności	dokonywanych	przy	użyciu	 instrumentów	płatniczych	na	

55 Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej. Narzędzia identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji w no-
wej rzeczywistości. Raport specjalny 01/2016 kwiecień	[online],	http://www.obserwatorium.biz/images/posts/
raports/5_PL.pdf,	s.	1	[dostęp:	21	I	2017].
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kwotę	nieprzekraczającą	równowartości	30	euro	w	walucie	polskiej,	albo	które	
mają	ustalony	 limit	wydatków	w	wysokości	 nieprzekraczającej	 równowartości	
150	euro	w	walucie	polskiej,	lub	też	służą	do	przechowywania	środków	pienięż-
nych	w	kwocie	nieprzekraczającej	w	żadnym	momencie	równowartości	150	euro	
w	walucie	polskiej56.

W Rekomendacji KNF przewidziano	silne	uwierzytelnianie	klienta	także	w	przy-
padku	transakcji	kartami	płatniczymi.	Musi	je	umożliwiać	wydawca	karty,	tj.	najczęściej	
bank,	przez	przystosowanie	do	tego	każdej	karty.	W	praktyce	oznacza	to,	że	niewystar-
czające	jest	autoryzowanie57	transakcji	płatniczej	samym	numerem	karty,	datą	ważności	 
i	 kodem	CVV/CVC58.	Dodatkowo	musi	 być	użyty	drugi	 element	w	postaci	 np.	 kodu	
SMS.

W	dyrektywie	PSD	II	silne	uwierzytelnienie	klienta	jest	unormowane	w	artykule	
97.	Ma	ono	następować	w	przypadkach:

•	 uzyskiwania	dostępu	do	rachunku	płatniczego	w	trybie	online,
•	 inicjowania	płatności	elektronicznej,
•	 przeprowadzania	 czynności	 za	 pomocą	 kanału	 zdalnego,	 co	 może	 wiązać	 się	 

z	ryzykiem	oszustwa	płatniczego	lub	innych	nadużyć.
W	przypadku	inicjowania	elektronicznych	zdalnych	transakcji	płatniczych	dostaw-

cy	mają	stosować	silne	uwierzytelnienie	klienta	z	elementem,	który	dynamicznie	łączy	
konkretną	 transakcję	 z	 określoną	 kwotą	 i	 określonym	odbiorcą.	To	oznacza	uwierzy-
telnienie	np.	za	pośrednictwem	kodu	SMS,	który	obligatoryjnie	będzie	musiał	zawie-
rać	kwotę	oraz	wskazywać	odbiorcę	zlecenia	płatniczego.	Europejski	Bank	Centralny	 
w	dokumencie	konsultacyjnym	z	8	grudnia	2015	r.,	sporządzonym	w	celu	opracowania	 
tzw.	 regulacyjnego	 standardu	 technicznego59	w	 zakresie	wymogów	„silnego	uwierzy-
telnienia	klienta”,	wskazał,	że	wartość	użyta	przy	„dynamicznym	łączeniu”	 transakcji	
może	być	wykorzystana	tylko	do	uwierzytelnienia	konkretnej	transakcji	i	żadnej	innej,	
nie	może	też	być	ponownie	użyta	w	przypadku	jej	ujawnienia60.

Narzędzia uwierzytelniające

Rekomendacja KNF	obliguje	dostawców	do	tego,	aby	wnioskowanie	przez	klien-
tów	o	narzędzia	uwierzytelniające	i	(lub)	oprogramowanie	oraz	dostarczanie	klientom	
narzędzi	służących	do	uwierzytelniania	oraz	oprogramowania	odbywało	się	w	sposób	
bezpieczny.	To	oznacza,	że	tego	typu	procesy	powinny	się	odbywać	w	zaufanym	śro-
dowisku	informatycznym.	Dostawca	jest	zobowiązany	do	stworzenia	procedury	dostar-
czania	spersonalizowanych	danych	uwierzytelniających	oraz	oprogramowania	(powinno	
być	ono	m.in.	podpisane	cyfrowo	przez	dostawcę).

56	Art.	 19	Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych	 (tekst	 jednolity:	 Dz.U.	 z	 2016	 r.	 
poz.	1572).

57	R.	Kaszubski,	Ł.	Obzejta,	Karty płatnicze…,	s.	165.
58	https://www.knf.gov.pl/Images/14_06_2013_karty%20zblizeniowe_tcm75-34934.pdf,	s.	11	[dostęp:	12	V 

2016].
59	Więcej	informacji	i	status	prawny	RTS	(regulacyjnych	standardów	technicznych)	znajduje	się	w	piśmie	

KNF	z	22	V	2014	 r.,	 https://www.knf.gov.pl/Images/Pismo_UKNF_do_bankow_dot_%20aktow_wykonaw-
czych_i_wytycznych_do_CRD_IV_CRR_tcm75-38013.pdf	[dostęp:	6	V	2016].

60	 https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1303936/EBA-DP-2015-03+(RTS+on+SCA+and+CSC 
+under+PSD2).pdf,	s.	13	[dostęp:	2	V	2016].
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Logowanie, sesje płatnicze

W	tym	zakresie	dostawcy	już	wcześniej	wprowadzili	odpowiednie	standardy.	Zo-
stały	one	powtórzone	w	Rekomendacji KNF	i	uzupełnione	przez	zapisanie:

•	 ograniczania	liczby	prób	logowania	lub	uwierzytelniania,
•	 zasad	wygaszania	sesji	płatniczych,
•	 okresu	ważności	haseł	ograniczonego	do	niezbędnego	minimum,
•	 określenia	maksymalnej	liczby	nieudanych	prób	logowania	lub	uwierzytelniania,	

po	których	ma	nastąpić	blokada	dostępu,
•	 automatycznego	 zamykania	 nieaktywnych	 usług	 płatności	 internetowych	 po	

upływie	określonego	czasu.

Monitorowanie transakcji

Każdą	transakcję	płatniczą	należy	monitorować	pod	kątem	potencjalnego	naduży-
cia.	 Z	 tego	 powodu	 dostawcy	 są	 zobowiązani	 stosować	mechanizmy	mające	 na	 celu	
zapobieganie	nielegalnym	(oszukańczym)	transakcjom,	wykrywać	je	oraz	blokować	ich	
wykonanie.	Te	mechanizmy	powinny	być	 oparte	 na	 określonych	 regułach,	 takich	 jak	
czarne	listy	naruszonych	lub	skradzionych	danych	kart	płatniczych.	Dodatkowo	należy	
monitorować	nietypowe	zachowania	klientów	 lub	urządzeń	podczas	 sesji	 płatniczych	
(np.	zmianę	adresu	IP	czy	zakresu	adresów	IP)	 lub	nietypowe	kategorie	akceptantów.	
Agenci	rozliczeniowi	są	zobowiązani	do	posiadania	odpowiednich	mechanizmów	zapo-
biegających	nadużyciom	ze	strony	akceptantów.

Ochrona wrażliwych danych płatniczych

W Rekomendacji KNF	zobowiązano	dostawców	usług	płatniczych	do	ochrony	i	za-
bezpieczenia	tzw.	wrażliwych	danych	płatniczych,	o	których	była	już	mowa	wcześniej,	
przed	kradzieżą	i	nieautoryzowanym	dostępem	podczas	ich	przechowywania,	przetwa-
rzania	i	przesyłania.	Wprowadzono	także	zasadę	nieprzechowywania	przez	akceptantów	
jakichkolwiek	danych	wrażliwych,	z	wyjątkiem	sytuacji,	w	której	są	one	immanentnie	
związane	z	daną	usługą	płatniczą.

Edukowanie klientów

Komisja	Nadzoru	Finansowego	za	pośrednictwem	Rekomendacji...	kładzie	nacisk	
na	uświadamianie	klientów,	jakie	ryzyko	jest	związane	z	korzystaniem	z	płatności	elek-
tronicznych	 i	 jak	bezpiecznie	przeprowadzać	 transakcje	w	 środowisku	 internetowym.	
Najważniejszym	wymaganiem	nałożonym	na	dostawców	jest	umożliwienie	 takiej	ko-
munikacji	z	klientem,	aby	mógł	on	zweryfikować	autentyczność	otrzymanych	wiado-
mości.	W	tym	celu	dostawcy	powinni	wdrożyć	co	najmniej	jeden	kanał	komunikacyjny	
oraz	poinformować	klientów,	że	wiadomości	przekazywane	im	za	pośrednictwem	inne-
go	kanału	(np.	e-maila)	będą	niewiarygodne.	

Dodatkowo	dostawcy	są	zobowiązani	do	wdrożenia	programów	edukacyjnych	dla	
klientów	na	temat	bezpiecznego	korzystania	z	płatności	elektronicznych	oraz	zapozna-
nia	ich	z:

•	 procedurami	zgłaszania	transakcji	podejrzanych	lub	oszukańczych,
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•	 sposobem	powiadamiania	 klienta	 przez	 dostawcę	 o	 transakcjach	 podejrzanych	
lub	oszukańczych.

Istotnym	zaleceniem	jest	to,	aby	akceptanci	jasno	oddzielali	proces	dokonywania	
płatności	elektronicznej	przez	„bramę	płatniczą”	od	dokonywania	zakupów	online.	Ma	
to	na	celu	klarowne	oddzielenie	komunikacji	z	dostawcą	usług	płatniczych	od	komuni-
kacji	z	akceptantem	(np.	sklepem).

Limity dla transakcji płatniczych

Dostawcy	 mają	 obowiązek	 ustalenia	 limitu	 transakcyjnego	 dla	 płatności	 inter-
netowych	 przed	 rozpoczęciem	 świadczenia	 usług	w	 postaci	 np.	maksymalnej	 warto-
ści	 indywidualnej	 transakcji	 płatniczej	 lub	 maksymalnej	 łącznej	 wartości	 transakcji	 
w	 określonym	 czasie61.	 Dobrą	 praktyką	 dostawców	 ma	 być	 także	 powiadamianie	 
SMS-em	lub	telefonicznie	o	transakcjach	podejrzanych	lub	wysokiego	ryzyka.	Ponadto	
dostawcy	powinni	–	w	ramach	dobrych	praktyk	–	umożliwić	użytkownikom	dalsze	indy-
widualne	określenie	swoich	zachowań	i	nawyków	płatniczych	przez	możliwość	zezwo-
lenia	przez	użytkownika	na	inicjowanie	płatności	tylko	z	określonych	krajów	(płatności	
z	innych	krajów	mają	być	blokowane)	czy	definiowania	białych	i	czarnych	list	odbior-
ców	płatności	(podmiotów,	do	których	mogą	lub	nie	mogą	być	dokonywane	płatności	
internetowe	z	danego	rachunku	płatniczego).

Status inicjacji i realizacji płatności

Dostawcy	usług	płatniczych	są	zobowiązani	do	potwierdzania	klientom	zainicjo-
wania	płatności	internetowej	oraz	dostarczania	im	informacji	mających	na	celu	zorien-
towanie	się,	czy	transakcja	została	zainicjowania	i	wykonana	prawidłowo.	Powinni	tak-
że	umożliwiać	klientom	w	niemal	rzeczywistym	czasie	weryfikację	statusu	wykonania	
transakcji	oraz	salda	rachunku	w	dowolnym	momencie	oraz	w	bezpiecznym	i	zaufanym	
środowisku.

Podsumowanie

Cyberprzestępczość	 z	 uwagi	 na	 jej	 rozmiar	 już	 dawno	 straciła	wymiar	wyłącz-
nie	 prawnokarny,	 a	 zyskała	 nowy	 –	 gospodarczy	 i	 społeczny62.	 Coraz	 powszechniej-
sze	jest	wykorzystywanie	nowych	metod	płatności	elektronicznych	(w	tym	przelewów	
pay-by-link)	lub	rachunków	bankowych	otwieranych	„na	przelew”	do	popełniania	prze-
stępstw63.	Celem	podmiotów	oferujących	usługi	w	zakresie	 płatności	 elektronicznych	
jest	przyspieszenie	i	uproszczenie	procesu	zapłaty.	W	przypadku	transakcji	kartowych	
lub	 przelewów	 pay-by-link	 standardowe	 środki	 prawne64,	 które	 mają	 przeciwdziałać	

61	Uwidacznia	się	tutaj	potencjalny	konflikt	Rekomendacji KNF	z	zasadą	swobody	dysponowania	środkami	
zgromadzonymi	na	rachunku	przez	posiadacza	–	art.	50	Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe  
(tekst	jednolity:	Dz.U.	z	2016	r.	poz.	1988).

62	A.	Kańciak,	Problematyka cyberprzestępczości w Unii Europejskiej,	„Przegląd	Bezpieczeństwa	Wew- 
nętrznego”	 2013,	 nr	 8;	 także:	 [online]	 http://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstw-9 
/931,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-nr-8-5-2013.html	[dostęp:	28	IV	2016].

63	 http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,17474196,Ukradli_z_konta_60_tys__zl__Czy_bank_zareago-
wal_zbyt.html	[dostęp:	6	V	2016].

64	Art.	 106a	 ustawy	 prawo	 bankowe	 –	 blokada	 środków	 na	 rachunku	 oraz	 art.	 18	Ustawy z dnia  
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transakcjom	oszukańczym,	są	bardzo	często	zawodne,	ponieważ	niezwykle	trudno	jest	
zidentyfikować	i	„uchwycić”	na	czas	daną	transakcję.	Z	tego	powodu	istnieje	potrzeba	
właściwego	uregulowania	bezpieczeństwa	płatności	na	etapie	organizacji	infrastruktury	
i	procedur.	Prawidłowe	funkcjonowanie	płatności	elektronicznych	oraz	zaufanie	użyt-
kowników	tego	wymiaru	cyberprzestrzeni,	a	także	reputacja	instytucji	finansowych,	są	
warunkiem	koniecznym	ich	rozwoju.

Regulacje	wydane	przez	ECB,	EBA	i	KNF	należy	odebrać	pozytywnie	jako	próbę	
podniesienia	poziomu	bezpieczeństwa,	zanim	dyrektywa	PSD	II	i	wprowadzony	przez	
nią	wymóg	„silnego	uwierzytelnienia	klienta”	zostaną	zaimplementowane	do	krajowego	
porządku	prawnego.	Statystyki	Narodowego	Banku	Polskiego	za	drugą	połowę	2015	r.65 
pokazują,	że	banki	odnotowały	w	tym	czasie	38	976	przypadków	oszustw	kartowych	na	
kwotę	18,6	mln	zł,	co	obrazuje	tendencję	spadkową	w	stosunku	do	pierwszej	połowy	
tego	samego	roku.	Niemniej	jednak	należy	zauważyć,	że	aż	55	proc.	wszystkich	oszustw	
kartowych	dotyczy	przestępstw	dokonywanych	w	Internecie	(CNP)	i	że	w	ich	przypadku	
tendencja	jest	wzrostowa.	Cyberprzestępczość	na	rynku	płatności	elektronicznych	jest	 
i	nadal	będzie	stałym	elementem	przestępczości	związanej	z	obrotem	gospodarczym66.
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Abstrakt

Rynek	 płatności	 elektronicznych	 należy	 do	 tych	 segmentów	 gospodarki,	 któ-
re	mają	olbrzymi	potencjał	rozwojowy.	Wraz	ze	wzrostem	liczby	i	wartości	transakcji	
rośnie	zagrożenie	związane	z	procesowaniem	płatności	dokonywanych	elektronicznie.	
Coraz	powszechniejsze	jest	wykorzystywanie	nowych	metod	płatności	elektronicznych	
(w	 tym	 przelewów	 pay-by-link)	 i	 rachunków	 bankowych	 otwieranych	 „na	 przelew”	
do	popełniania	przestępstw.	Regulacje	wydane	przez	Europejski	Bank	Centralny,	EBA	 
i	Komisję	Nadzoru	Finansowego	należy	odebrać	pozytywnie	 jako	próbę	podniesienia	
poziomu	 bezpieczeństwa.	 Prawidłowość	 dokonywania	 płatności	 elektronicznych	 oraz	
zaufanie	użytkowników	do	 tego	 typu	usług	stanowią	warunek	niezbędny	dla	 rozwoju	
cyberprzestrzeni.	

Słowa kluczowe:	 cyberprzestępczość,	 Komisja	 Nadzoru	 Finansowego,	 elektroniczne	
transakcje	płatnicze,	płatności	mobilne,	płatności	internetowe.

Abstract

The	market	of	electronic	payments	is	one	of	those	segments	of	the	economy,	which	
are	 endowed	with	 huge	growth	potential.	With	 the	 increasing	volume	of	 the	 transac-
tions	the	risk	related	with	processing	electronic	payments	grows.	Increasingly	common	
is	the	use	of	new	electronic	payment	methods	(including	pay-by-link	transfers)	or	bank	
accounts	which	 are	 opened	 “via	 the	 Internet”	 („on	 transfer”)	 to	 commit	 crimes.	The	
regulations	issued	by	the	European	Central	Bank,	the	European	Banking	Authority	and	
the	Financial	Supervisory	Authority	should	be	assessed	positively,	as	an	attempt	to	raise	
the	level	of	payment’s	security.	Proper	making	of	electronic	payments	and	reliance	of	
the	users	of	these	kinds	of	services	are	a	prerequisite	for	the	development	of	cyberspace.

Keywords:	cybercrime,	Financial	Supervision	Authority,	electronic	payments	transac-
tions,	mobile	payments,	Internet	payments.


