
INSTRUKCJA DEFINIOWANIA FILTRÓW IP 
 
Adres IP oznacza numer nadawany interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów, bądź 
całej sieci komputerowej opartej na protokole IP. Adres IP nie musi jednoznacznie 
identyfikować fizycznego urządzenia, szczególnie, jeśli nie należy on do zakresu 
publicznego - jest adresem podlegającym translacji, bądź jest przydzielany 
dynamicznie. Adres IP można sprawdzić np. na stronie http://twojeip.wp.pl. Wszelkie 
informacje dotyczące adresów IP w Państwa korporacji uzyskają Państwo od 
dostawcy internetowego. 
 
Po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej i wyborze opcji Filtry 
adresów IP znajdującej się w sekcji ‘Konfiguracja’ (górne menu), administrator 
uprawnień u klienta ma możliwość włączenia/wyłączenia usługi filtrowania adresów 
IP przy logowaniu użytkowników do systemu. W sytuacji, gdy zalogowany użytkownik 
nie jest administratorem wówczas nie ma uprawnień do konfiguracji filtrów IP i 
prezentowany jest komunikat o treści: "Nie masz uprawnień do konfiguracji filtrów 
adresów IP". 
 

 
 
W celu włączenia/wyłączenia filtrowania adresów IP należy w sekcji Filtracja 
adresów wstawić znacznik przy polu Włącz lub Wyłącz.  
 

 
 

Domyślnie znacznik wstawiony jest przy polu Wyłącz, co skutkuje niesprawdzaniem 
adresu IP. Po włączeniu filtracji (ustawienia znacznika przy polu Włącz) należy 
dodać adresy IP, z których nawiązywane będą połączenia do systemu, klikając 
przycisk ‘Dodaj’. 



 

 
 

Następnie pojawia się okienko, w którym należy zdefiniować następujące dane: 
Nazwa - nazwa adresu IP wyświetlana na liście adresów IP, pole wymagalne (np. 
adres1) 
Typ - typ filtru, wybór wartości z dostępnej listy: przedział adresów IP/maska adresu 
IP, dla pola dostępny jest przycisk ‘?’ z podpowiedzią o następującej treści: 
 

 
 

Dla typu przedział adresów IP od do należy podać w polach odpowiednie wartości 
dla początku i końca puli adresów IP. 

 

 
 

Dla typu maska adresu IP  dla pola należy zdefiniować adres IP z wykorzystaniem 
znaków:  
- "*" - oznaczający dowolny ciąg cyfr w adresie IP,  



- "$" - oznaczający jedną dowolną cyfrę w adresie IP. 

 
 
Po zdefiniowaniu adresu IP należy kliknąć przycisk ‘Zapisz’. Adres pojawia się na 
liście adresy. 
 

 
 
Mając już zdefiniowany co najmniej jeden adres, można wybrać filtr dla danego 
użytkownika lub dla wszystkich użytkowników globalnie. W tym celu należy wybrać 
użytkownika z listy lub wartość Wszyscy u żytkownicy, a następnie określić typ filtru 
poprzez wstawienie znacznika przy polu Pozwól na dost ęp lub Zabroń dost ępu i 
wybrać odpowiedni adres z listy adresów.  
 

 
 
W zależności od wybranego typu filtru adres może być dozwolony  lub zabroniony . 
Adres IP dozwolony oznacza adres IP, spod którego użytkownik będzie mógł 
uzyskać dostęp systemu bankowości elektronicznej . 
Adres IP zabroniony oznacza adres IP, z którego nie będzie możliwości dostępu do 
systemu bankowości elektronicznej przez użytkownika, dla którego taki adres został 
zdefiniowany. 



 
Następnie należy kliknąć przycisk ‘Zapisz’. 
 

 
 
Jeśli użytkownik wykonał zmiany parametru i nie zapisał zmian to przy próbie 
opuszczenia formularza system wyświetli komunikat z pytaniem czy zapisać zmiany. 

W przypadku zablokowania dostępu do systemu bankowości na podstawie adresu 
IP, system wyświetli komunikat informujący o braku możliwości zalogowania do 
systemu z powodu niepoprawnego adresu IP. Treść komunikatu: "Adres IP 
komputera, z którego się logujesz jest niezgodny z aktualną konfiguracją systemu. 
Prosimy o kontakt z administratorem". 


