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Rozwiązania teleinformatyczne wpływają na każdą sferę życia publicznego i  prywatnego, 
a  także są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie państw współczesnych. Z  jednej 
strony postęp technologiczny umożliwił niespotykany wcześniej rozwój cywilizacyjny, 
z  drugiej jednak strony doprowadził do wyłonienia nowych zagrożeń, które muszą stać się 
przedmiotem działań i decyzji podmiotów odpowiedzialnych za sferę bezpieczeństwa. 

Cyberbezpieczeństwo nie zna granic – rozwiązania wyłącznie na poziomie państwowym nie są 
wystarczające. Aby sprostać cyberzagrożeniom konieczna jest międzynarodowa współpraca, a  
sojusze regionalne takie jak Grupa Wyszehradzka, stanowią kluczowy komponent, a zarazem 
dopełnienie wielostronnej współpracy. 

Głównym celem niniejszej publikacji jest dokonanie analizy stanu cyberbezpieczeństwa 
w  państwach Grupy Wyszehradzkiej oraz przedstawienie rekomendacji służących jego 
wzmacnianiu. Czechy, Słowacja, Węgry oraz Polska są członkami Unii Europejskiej oraz NATO. 
Oba te podmioty wzbogaciły swoją agendę o działania z zakresu ochrony cyberprzestrzeni. 
Publikacja zawiera nie tylko analizę działań podejmowanych przez NATO i UE w tej sferze, ale 
także prezentuje możliwe obszary solidarnych działań państw Grupy Wyszehradzkiej, służą-
cych dalszemu umacnianiu cyberbezpieczeństwa na arenie międzynarodowej także w ramach 
tych organizacji. 

Jednym z istotnych celów publikacji jest także przybliżenie czytelnikowi podstawowych infor-
macji z  zakresu ochrony cyberprzestrzeni i  uświadomienie jak bardzo istotny jest to obszar 
z punktu widzenia bezpieczeństwa każdego obywatela. Społeczna świadomość zagrożeń jest 
niezwykle ważnym elementem prewencji w obliczu globalizacji zagrożeń cybernetycznych. 

Publikacja z racji swoich parametrów omawia najważniejsze zagadnienia związane z cyberbez-
pieczeństwem. Każdy z niniejszych rozdziałów stanowi punkt wyjścia do dalszych komplekso-
wych analiz, niemniej jednak stanowi solidną porcję wiedzy dla wszystkich zainteresowanych 
tematyką i problemami współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Izabela Albrycht – prezes zarządu Instytutu Kościuszki

Wstęp

Nie wszystkie opinie wyrażone w niniejszej publikacji 
przez jej autorów odzwierciedlają oficjalne stanowisko 
programowe Instytutu Kościuszki oraz partnerów 
publikacji. Stanowią one wkład w debatę publiczną. 
Tezy zawarte w publikacji odzwierciedlają 
stanowiska poszczególnych autorów, 
niekoniecznie stanowiąc opinie pozostałych. 
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Wybrane tezy

Zagrożenia cyberprzestrzeni wyzwaniem dla bezpieczeństwa współczesnego świata 
Autor: Joanna Świątkowska
Żyjemy w  świecie, w  którym funkcjonowanie a  także rozwój jednostek, państw oraz orga-
nizacji międzynarodowych opiera się na wykorzystaniu rozwiązań teleinformatycznych. 
W wyniku rozwoju technologicznego, obok niebagatelnych korzyści, pojawiły się nowe typy 
zagrożeń, którym społeczność międzynarodowa musi stawić czoła. Jednym z najważniejszych 
wyzwań, jakie stoi przed państwami oraz innymi podmiotami jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa cyberprzestrzeni.

Zagrożenia cyberprzestrzeni zrewolucjonizowały myślenie o bezpieczeństwie, zburzyły stare 
paradygmaty dotyczące metod jego zapewniania i  reguł związanych z  międzynarodowym 
konfliktem.

Do głównych niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem cyberprzestrzeni należy: cyber-
przestępstwo, cyberterroryzm oraz cyberwojna.

Problemy wyżej opisane mogą zostać przezwyciężone wyłącznie dzięki współpracy międzyna-
rodowej i międzysektorowej. (…) Jednym z celów tej publikacji jest zwrócenie uwagi, że cyber-
bezpieczeństwo powinno być wspólnym celem także działań państw Grupy Wyszehradzkiej.

Systematyzacja największych cyberzagrożeń 
Autor: Maciej Ziarek
Od kiedy Internet stał się medium wykorzystywanym w  każdej niemal dziedzinie życia, 
wzrasta ryzyko wykorzystania go przez cyberprzestępców do ataków i nielegalnych zysków. 
(…) Szkodliwe oprogramowanie w wersji na tradycyjne systemy, w wersji na systemy mobilne, 
spam czy botnety to realia współczesnego Internetu. 

Botnety (…) są tworzone przez sieć zainfekowanych komputerów, których właściciele nie 
zdają sobie z tego sprawy. Tak zainfekowany komputer potocznie określa się mianem maszyny 
zombie. (…) Jego użycie jest zależne od intencji autora, czyli cyberprzestępcy. 

Wszystkie analizy oparte zostały o informacje jawne i skupiają się na nietechnicznych aspek-
tach obrony cyberprzestrzeni. Zaletą takiego podejścia jest przystępność tekstu i możliwość 
uchwycenia politologicznego wymiaru problemu cyberbezpieczeństwa. Z  uwagi na taką 
perspektywę publikacja stanowi wartościowy i  użyteczny materiał dla decydentów, którzy 
w  oparciu o  jej rekomendacje mogą adresować odpowiednie rozwiązania polityczne – 
zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Raport jest również źródłem praktycznej wiedzy dla 
wszystkich zainteresowanych nowymi trendami w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego.

Dziękując naszym Partnerom za współpracę przy realizacji raportu, zapraszam Państwa do jego 
lektury, a także podjęcia dyskusji na temat kwestii cyberbezpieczeństwa, które stać się musi, 
obok bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i  militarnego, kluczowym kompo-
nentem strategii bezpieczeństwa tak poszczególnych krajów, jak i naszej „globalnej wioski”. 

*
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Programy szpiegujące wyróżnia precyzja działania. (…) Ich celem jest kolekcjonowanie jak 
największej ilości informacji i  wysyłanie ich w  określonym przedziale czasowym na serwer 
przestępcy.

Telefony komórkowe, smartfony i  tablety są obecnie coraz częściej wyposażane w  funkcjo-
nalne i sprawne systemy operacyjne, które pozwalają na głęboką interakcję z użytkownikiem, 
a także dają możliwość korzystania z takiego urządzenia, podobnie jak ma to miejsce w przy-
padku komputera (…). Mobilne szkodliwe oprogramowanie nie jest mitem czy wymysłem, jest 
to fakt potwierdzony przez statystyki.

Spam to niepożądana poczta elektroniczna, na otrzymywanie której nie wyraziliśmy zgody.

(…) Chcąc lepiej walczyć z tego typu zagrożeniami, należy od podstaw rozpocząć edukację 
w sferze bezpieczeństwa IT..

Cyberbezpieczeństwo Republiki Czeskiej 
Autor: Tomas Rezek
Wzrastające zainteresowanie cyberbezpieczeństwem w  Czechach jest powiązane z  rosnącą 
zależnością od Internetu oraz technologii teleinformatycznych.

Bezpieczeństwo systemów prywatnych jest regulowane przez państwo tylko wtedy, gdy 
system przetwarza dane osobowe. W takich przypadkach, Urząd Ochrony Danych Osobowych 
musi zatwierdzić przyjęte środki bezpieczeństwa. Po uzyskaniu aprobaty Urzędu zwykle nie 
przeprowadza się innych kontroli, chyba że dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa. Nadzór 
jest raczej bierny i opiera się na konkurencyjności w sektorze prywatnym – niezabezpieczone 
systemy teleinformatyczne w  sektorze prywatnym mogą skutkować wyższymi kosztami 
w  przypadku naruszenia bezpieczeństwa. Państwo wkracza tylko gdy w  grę wchodzą dane 
osobowe lub gdy bezpieczeństwo narodowe mogło stać się zagrożone.

Kontrola systemów w  sektorze publicznym jest zapewniona zgodnie z  rodzajem informacji 
jakie znajdują się w systemie – informacje niejawne, dane osobowe itd. Dla każdego nowego 
systemu tworzy się projekt bezpieczeństwa. (…) Co więcej, plan kryzysowy opracowuje się dla 
każdego zagrożenia.

Aktualny stan cyberbezpieczeństwa w  Czechach jest bardzo asymetryczny z  powodu gwał-
townego wzrostu użycia teleinformatyki w sektorze prywatnym, a teraz także i w publicznym. 
Przyjęto już nowe systemy, ale nie dołożono odpowiednich starań by stworzyć bezpieczną 
cyberprzestrzeń. Podłoże teoretyczne zostało sformułowane w postaci polityk i strategii, ale 
ich wdrożenie jest opóźnione.

Brak wykwalifikowanych pracowników na kluczowych stanowiskach w sektorze publicznym 
tworzy duże wyzwanie dla Republiki Czeskiej. Kontrola wdrażania środków bezpieczeń-
stwa oraz zarządzanie czeską cyberprzestrzenią byłoby bardzo trudne bez kompetentnego 
personelu. Ponadto, brak ekspertów mógłby narazić na niebezpieczeństwo współpracę 
międzynarodową.

Cyberbezpieczeństwo Polski 
Autor: Joanna Świątkowska
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę cyberprzestrzeni Polski jest rozproszona, nie 
istnieje jeden podmiot koordynujący działania w tym zakresie.

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni na lata 2011-2016, (…) jest aktualnie najważniej-
szym dokumentem programującym zadania związane z  bezpieczeństwem cyberprzestrzeni 
Polski (…) największą jego słabością jest to, że od czasu jego publikacji do chwili obecnej nie 
został wprowadzony w życie. (…) Powinien on stanowić kontynuację poprzedniego Programu 
(na lata 2009-2011) tymczasem jest on w sporej części powtórzeniem rekomendacji z poprzed-
niego dokumentu. 

Można powiedzieć, że w Polsce (…) wdrażanie kroków z zakresu cyberochrony jest spychane 
na drugi plan lub nie jest realizowane wcale. (…) Decydenci przerzucają się odpowiedzial-
nością co do tego, kto powinien wprowadzać w  życie niezbędne projekty. W  konsekwencji 
w  rzeczywistości Polska nie ma funkcjonującej strategii ochrony cyberprzestrzeni. Ponadto, 
wobec zmian jakie zostały wprowadzone w 2011 roku w administracji rządowej, nie do końca 
wiadomo kto aktualnie jest organem odpowiedzialnym za jej wdrażanie.

Polska należy do grupy państw, które dostrzegają militaryzację cyberprzestrzeni. Co więcej kraj 
ten rozpoczął proces budowania swoich zdolności w  zakresie prowadzenia działań wojsko-
wych w tej sferze.

Największą słabością państwa polskiego w  zakresie ochrony cyberprzestrzeni paradok-
salnie nie jest brak dobrego przygotowania na ataki ze strony cyberintruzów. (…) To, co tak 
naprawdę jest największym przewinieniem niektórych (w tym kluczowych) podmiotów chro-
niących cyberprzestrzeń to fakt, że nie traktują oni tej kwestii z należytą powagą i najwyraźniej 
nie doceniają tego, że musi być ona przedmiotem przynajmniej takiej samej uwagi jak obrona 
przed zagrożeniami konwencjonalnymi.

Istnieje potrzeba całościowych, systemowych zmian – wprowadzenia jednostki koordynującej 
działania różnych podmiotów mających wpływ na bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.

Zaangażowanie i współpraca z sektorem publicznym jest kluczowa, dlatego zintensyfikowaniu 
ulec musi kooperacja na zasadzie prywatno – publicznych partnerstw. Państwo powinno trak-
tować sektor prywatny oraz naukowy jako ważnego partnera.

Cyberbezpieczeństwo Słowacji 
Author: Jozef Vyskoč
(…) na Słowacji nie ma sponsorowanych przez Państwo instytucji specjalizujących się 
wyłącznie w  problematyce cyberbezpieczeństwa. Są natomiast rozliczne instytucje 
państwowe, jak również inne organizacje, które częściowo zajmują się kwestiami związanymi 
z cyberbezpieczeństwem.
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Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Słowacja posiada wiele zabezpieczeń w obszarze cyberbezpie-
czeństwa – kilka organów państwowych z odpowiednio przydzielonymi rolami; istnieje także podsta-
wowe ustawodawstwo, a  nawet Państwowa Strategia do spraw Bezpieczeństwa Informacyjnego. 
Problem jednak polega na tym, że samo istnienie instytucji i dokumentów nie jest wystarczające 
w sytuacji, gdy nawet krótkie spojrzenie na nie pozwala stwierdzić poważne wady i braki.

(…) kluczowy dokument – Państwowa Strategia Bezpieczeństwa Informacyjnego (…) powinien 
mieć charakter strategiczny, w tym przypadku dzieje się inaczej, gdyż na przykład – kluczowi 
„gracze” oraz ich interesy i możliwe konflikty między nimi nie są odpowiednio zidentyfikowane 
(…), dokument skupia się głównie na bezpieczeństwie operacyjnym i technicznych kwestiach 
związanych z  bezpieczeństwem, zupełnie pomijając ważne fazy projektowania, wdrażania 
i  testowania systemów informacyjnych oraz potrzebę przestrzegania wymagań bezpieczeń-
stwa w  ich trakcie, uwzględnia głównie „klasyczne” typy systemów, a  pomija nowe trendy 
jak przetwarzanie w chmurze; dokument reprezentuje typ myślenia krótkookresowego (…); 
brana jest pod uwagę tylko międzynarodowa współpraca na „niskim szczeblu” (…). 

(…) instytucje państwowe zajmujące się kwestią cyberbezpieczeństwa wydają się być zaabsor-
bowane zadaniami związanymi z bezpieczeństwem operacyjnym i/lub kwestiami jurysdykcji 
– brak myślenia naprzód na bardziej abstrakcyjne tematy związane z problematyką cyberbez-
pieczeństwa jest widoczne nawet w przypadku rzekomej komisji opiniodawczej (Komitet do 
spraw Bezpieczeństwa Informacji).

Środowiska fachowe nakierowują swoje działania głównie na własnych członków i  raczej 
unikają rozważania bardziej abstrakcyjnych aspektów cyberbezpieczeństwa.

(…) choć można zaobserwować pewne działania w obszarze cyberobrony na Słowacji, są to 
raczej działania na niskim szczeblu (środki techniczne, przygotowanie specjalistów itp.). Wciąż 
brak jest działań na wysokim szczeblu, włączając odpowiednią edukację oraz szkolenia decy-
dentów na poziomie państwowym oraz ich powiązanie z organami wykonawczymi odpowie-
dzialnymi za cyberobronę.

Cyberbezpieczeństwo Węgier 
Autor: Joanna Świątkowska
Węgry należą do grupy państw, w  których to głównie agencje cywilne zajmują się zapew-
nianiem cyberbezpieczeństwa oraz gdzie dyskusja o  militaryzacji cyberprzestrzeni nie jest 
zaawansowana.

(…) Strategia Bezpieczeństwa Narodowego (…), silnie skupia się na zagrożeniach niekonwen-
cjonalnych, stwierdzając, że „ryzyko ataku skierowanego przeciwko Węgrom lub ich sojusz-
nikom z użyciem tradycyjnych broni jest znikome”. (…) Dokument przewiduje, że ilość cybe-
rataków w najbliższej przyszłości pomnoży się i stanie się palącym problemem, co powoduje, 
że potrzeba ochrony cyberprzestrzeni jest jeszcze bardziej pilna. Według jego rekomendacji, 
„systemy powinny być wzmocnione przy współpracy z krajami sojuszniczymi szczególnie tymi 
z UE”.

Cyberbezpieczeństwo zostało wybrane jako jeden z  priorytetów węgierskiej prezydencji 
w 2011 roku. (…) Okres prezydencji pokazał, że kraj ten rozpoznaje i rozumie wagę cyberbez-
pieczeństwa. Tworząc inicjatywy mające na celu zwiększenie współpracy na tym polu, nie tylko 
w ramach UE, ale także na poziomie transatlantyckim, Węgry zaprezentowały się jako państwo 
z aspiracjami do przejęcia stanowiska lidera w promowaniu cyberbezpieczeństwa w krajach 
UE. (…) Jednym z  najważniejszych dokonań węgierskiej prezydencji był także faktyczny 
postęp w pracach nad rozwojem działań ENISA.

Jednak realne „sprawdziany”, takie jak (…) ćwiczenia ujawniły niedoskonałości w węgierskim 
systemie przygotowań do cyberobrony, pokazując, że jest jeszcze dużo do zrobienia. Z drugiej 
strony, trzeba zaznaczyć, że Węgry nie stanowią wyjątku i większość podmiotów jest dopiero 
na początku drogi do solidnego systemu cyberbezpieczeństwa.

Kontrowersyjne rządowe zmiany i obciążenia finansowe, które pogrążają usługi telekomuni-
kacyjne, rodzą zagrożenie, że decyzje polityczne mogą przeważać nad interesem cyberbezpie-
czeństwa. Szczególnie nowe zasady dotyczące zarządzania Państwową Agencją ds. Ochrony 
Danych mogą doprowadzić do spadku zaufania wśród użytkowników Internetu, a  jest ono 
podstawowym warunkiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Cyberbezpieczeństwo w Unii Europejskiej: aspekty prawne, plany, strategie, działania 
Autor: Tomasz Szatkowski 
Pierwsze dwie najważniejsze cechy podejścia UE to jej skupienie na spektrum cyberprzestęp-
czości oraz cyberterroryzmu spośród cyberzagrożeń, z  naciskiem na przedsięwzięcia wzmac-
niające odporność jej krytycznej infrastruktury teleinformatycznej jako implikacji dla jej celów 
dotyczących rozwijania społeczeństwa informacyjnego.

Klauzula Solidarności (Artykuł 222 Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE) 
– kolejna forma wzajemnego zobowiązania, przewidziana dla wzajemnego wsparcia państw 
członkowskich, koordynowanych przez międzyrządowe mechanizmy Unii, w przypadku aktów 
terroryzmu, katastrof naturalnych lub wywołanych przez czynnik ludzki, może lepiej przy-
czynić się do wspólnych działań UE w wymiarze odpowiadania na cyberataki.

(…) warunki prawne oznaczają, że ogólne zdolności cyberobronne UE będą mieć raczej 
„pasywny” niż „aktywny” charakter.

UE może pochwalić się znacznymi zasługami dzięki opracowaniu nowego standardu 
w obszarze penalizacji i współpracy w zwalczaniu cyberprzestępstw. Unia była także aktywna 
i dokonała niezaprzeczalnych postępów w zakresie wzmacniania odporności bezpieczeństwa 
sieci i  informacji. Jej polityka i  zdolności cyberwojenne pozostają bardzo ograniczone, za 
wyjątkiem perspektyw finansowania badań w tej dziedzinie.
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Żyjemy w  świecie, w którym funkcjonowanie, a także rozwój jednostek, państw oraz 
organizacji międzynarodowych opiera się na wykorzystaniu rozwiązań teleinformatycznych. 
Informacja stała się jednym z najbardziej pożądanych dóbr, a praktycznie niczym nieograni-
czona możliwość komunikacji, jaką wprowadziły zdobycze technologiczne, nieodwracalnie 
zmieniła rzeczywistość. Te bezprecedensowe zjawiska mają także olbrzymi wpływ na zmiany 
jakie zaszły w sferze bezpieczeństwa. W wyniku rozwoju technologicznego, obok niebagatel-
nych korzyści pojawiły się nowe typy zagrożeń, którym społeczność międzynarodowa musi 
stawić czoła. Jednym z  najważniejszych wyzwań, jakie stoi przed państwami oraz innymi 
podmiotami, jest zapewnienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Zważywszy na fakt, że zasto-
sowanie rozwiązań teleinformatycznych jest bezpośrednio związane z budowaniem rozwoju 
społeczno-gospodarczego, należy podkreślić, że trend ich dalszego użytkowania będzie nadal 
gwałtowanie wzrastał. 

Zagrożenia cyberprzestrzeni zrewolucjonizowały myślenie o bezpieczeństwie, zburzyły stare 
paradygmaty dotyczące metod jego zapewniania i zasad związanych z regulowaniem między-
narodowych konfliktów. Problematyczne okazuje się już samo zdefiniowanie i określenie istoty 
cyberzagrożeń, nie wspominając o skutecznym im zapobieganiu. Od kilku lat trwa dyskusja, 
zarówno w  świecie polityków, ekspertów jak i  naukowców, w  zakresie ustalenia znaczenia 
terminów odnoszących się do niebezpieczeństw płynących z  cyberprzestrzeni. Z  uwagi na 
zakres publikacji, pominięta zostanie polemika różnych ścierających się opcji, a przedstawione 
zostaną propozycje definicji, które pozwolą na poznanie tematyki i  zagadnień będących 
przedmiotem niniejszego tekstu. 

Podstawowym zadaniem stojącym przed podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo 
współczesnych społeczeństw i  państw jest zapewnianie cyberbezpieczeństwa. Zarówno 
w europejskiej, jak i amerykańskiej literaturze dominuje definiowanie tego terminu w odnie-
sieniu do osiągania wymaganego poziomu ochrony informacji przetwarzanych w systemach 
i  sieciach teleinformatycznych poprzez zapewnienie trzech elementów: poufności, inte-
gralności oraz dostępności1. Cyberataki będą zatem wrogimi działaniami zagrażającymi tak 

1 National Institute of Standards and Technology, The Cyber Security Coordination Task Group, U.S. Department of Commerce, Smart Grid 
Cyber Security Strategy and Requirements, Draft NISTIR 7628, Wrzesień 2009, zob. też: § 3 ust. 1. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

Joanna Świątkowska

1. Zagrożenia cyberprzestrzeni 
wyzwaniem dla bezpieczeństwa 
współczesnego świata

NATO w walce z cyberzagrożeniami  
Autor: Joanna Świątkowska
W 2010 roku w Lizbonie ogłoszono nową Koncepcję Strategiczną NATO (…), rekomenduje ona 
rozwój możliwości NATO w zakresie zapobiegania, wykrywania i obrony przed cyberatakami 
oraz budowania zdolności szybkiego niwelowania skutków ataku. 

NATO skupia się przede wszystkim na ochronie własnej infrastruktury teleinformatycznej, 
wychodząc z założenia, że sprawne jej działanie jest fundamentem dla możliwości realizacji 
podstawowych zadań, czyli: wspólnej obrony oraz zarządzania kryzysowego. (…) Pomimo, że 
„samoobrona” jest zadaniem bazowym to w coraz większym stopniu widoczny staje się trend 
zmierzający do angażowania się Sojuszu w  koordynowanie działań krajów członkowskich 
w kontekście cyberochrony. 

Jedną z inicjatyw jest wprowadzenie w życie planu inkorporacji cyberobrony do narodowych 
działań związanych z bezpieczeństwem z uwzględnieniem rozwiązań proponowanych przez 
proces planowania obrony NATO – NATO Defence Planning Process. Ważnym elementem ma 
być także opracowanie minimalnych wymagań dla tych sieci państwowych, które mają dostęp 
do informacji Sojuszu lub je przetwarzają.

Obecnie najważniejszy zapis dotyczący reakcji Sojuszu na atak na któregoś z członków (…) 
mówi, że w razie ewentualnego ataku, każda zbiorowa reakcja obronna podlega decyzji Rady 
Północnoatlantyckiej. Dodatkowo NATO zapewni skoordynowane wsparcie dla każdego 
Sojusznika, który padnie ofiarą cyberataków.

Inicjatywa Inteligentnej Obrony może być bardzo atrakcyjna w kontekście budowania zdol-
ności związanych z cyberprzestrzenią. Jest szansą na ścisłą współpracę sprzyjającą dzieleniu się 
informacjami, doświadczeniem oraz co bardzo ważne, wspólnemu wypracowywaniu technolo-
gicznych rozwiązań. (…)Warto zatem rozważyć zbudowanie wspólnego „frontu” państw Grupy 
Wyszehradzkiej w obrębie NATO i wyspecjalizowania się w tematyce cyberbezpieczeństwa.

NATO to polityczno – militarny sojusz, który ma szansę na pełnienie kluczowej roli w zakresie 
cyberbezpieczeństwa szczególnie w odniesieniu do cyberterroryzmu i cyberwojny.

*Przypisy odnoszące się do fragmentów z Wybranych tez znajdują się dalej w tekście.
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rozumianej ochronie informacji. Jednakże takie „tradycyjne” podejście stosuje się jedynie do 
ochrony danych. Aby sprostać innym zagrożeniom oraz by dokładniej oddać obecną (jak 
i oczekiwaną) sytuację, definicja musi zostać rozszerzona. Równie istotna dla ochrony danych 
jest zatem ochrona właściwego funkcjonowania systemów. Należy więc podkreślić koniecz-
ność ochrony przed nadużywaniem systemów do nielegalnych i szkodliwych działań.

Cyberprzestępstwa i cyberterroryzm

Do głównych niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem cyberprzestrzeni należą: cyber-
przestępstwo, cyberterroryzm oraz cyberwojna. Granica między tymi zjawiskami jest jednak 
płynna i trudna do wyznaczenia, choćby ze względu na fakt, że każde z nich może być prze-
prowadzone z użyciem tych samych metod i narzędzi. Ma to swoje konsekwencje nie tylko 
w trudności zapobieganiu atakom i ściganiu podmiotów odpowiedzialnych za dany czyn, ale 
także w ich karaniu.

Zgodnie z definicjami wypracowanymi przez X Kongres ONZ, który odbył się w dniach 10-17 
kwietnia 2000 roku, cyberprzestępstwo może być rozumiane na dwa sposoby. W wąskim sensie 
jest to „wszelkie nielegalne działanie, wykonywane w postaci operacji elektronicznych, wymie-
rzone przeciw bezpieczeństwu systemów komputerowych lub poddawanych procesom przez 
te systemy danych”. W  szerokim sensie jest to „wszelkie nielegalne działanie, popełnione za 
pomocą lub dotyczące systemów lub sieci komputerowych, włączając w to m.in. nielegalne 
posiadanie i udostępnianie lub rozpowszechnianie informacji przy użyciu systemów lub sieci 
komputerowych”2. Kradzież pieniędzy, prywatnych danych, pornografia dziecięca to tylko kilka 
przykładów cyberprzestępstw. Warto zauważyć, że w  2010 roku zorganizowane konsorcja 
przestępczości bankowej zarobiły więcej pieniędzy poprzez oszustwa dokonywane w ramach 
bankowości internetowej, niż kartele narkotykowe dzięki sprzedaży swoich produktów3. Poza 
społecznymi skutkami, cyberprzestępstwa mają więc katastrofalne skutki dla gospodarek 
państw i kondycji finansowej firm prywatnych.

Zjawisko postępującej informatyzacji newralgicznych elementów odpowiedzialnych za 
funkcjonowanie najważniejszych obszarów państw współczesnych sprzyja powstawaniu 
nowych zagrożeń. Rozwiązania teleinformatyczne odpowiadają za prawidłowe działanie wielu 
elementów infrastruktury krytycznej (m.in. systemów związanych z  infrastrukturą energe-
tyczną, wodociągową, gazową itp.). Konsekwencje przeprowadzania cyberataku na te obiekty 
mogą więc być tragiczne: od strat finansowych, dezorganizacji i paraliżu życia obywateli, do 
zniszczeń fizycznych danej infrastruktury. Wszystko to sprawia, że cyberataki mogą stać się 
szczególnie pożądanym narzędziem wykorzystywanym przez cyberterrorystów. Proponowana 
definicja cyberterroryzmu odnosi się do „politycznie umotywowanego ataku lub groźby 
ataku na komputery, sieci lub systemy informatyczne w celu zniszczenia infrastruktury oraz 
zastraszenia lub wymuszenia na rządzie i ludziach daleko idących politycznych i społecznych 

z dn. 25 VIII 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. 2005 nr 171 poz. 1433 ze zm.). 
2 M. Nowak, Cybernetyczne przestępstwa – definicje i przepisy prawne, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, http://www.ebib.

info/2010/113/a.php?nowak. 
3 Deloitte, Cyber Espionage. The harsh reality of advanced security threats, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20

Assets/Documents/AERS/us_aers_sp_cyber_espionage_screen_friendly_100511.pdf, [dostęp: 04.04.2012].

celów”4. Nie brak opinii, że dotychczas nie mieliśmy do czynienia z prawdziwym aktem cyber-
terroryzmu. Podkreśla się raczej, że obecnie Internet i sieci teleinformatyczne wykorzystywane 
są bardziej do rekrutacji, mobilizacji, wymiany informacji i koordynacji działań między terro-
rystami. Większość ekspertów stoi jednak na stanowisku, że akty cyberterroryzmu to kwestia 
czasu i należy zrobić wszystko, aby im zapobiegać i być na nie przygotowanym. 

Narzędzia teleinformatyczne mają wiele cech, które sprzyjają działalności cyberprzestępczej 
oraz cyberterrorystycznej. Należą do nich m.in. niskie koszty materialne przeprowadzania 
ataku czy relatywna anonimowość. Nie tylko ciężko jest fizycznie zidentyfikować sprawcę 
danego ataku, ale także doprowadzić go przed wymiar sprawiedliwości. Kwestia ta ma bezpo-
średni związek z problemami jurysdykcyjnymi związanymi z cyberzagrożeniami. Są to zjawiska 
na tyle nowe, że bardzo często wymiar sprawiedliwości i ramy prawne są niedostosowane do 
ścigania i  karania sprawców. Co więcej, niektóre państwa nie dostrzegły jeszcze problemu 
cyberprzestępczości i nie reagują na nie wystarczająco sprawnie5. Cyberprzestępstwa zatem 
mogą zostać popełnione z dowolnego miejsca na Ziemi, także z miejsc, w których władze nie 
traktują ich jako działań karalnych6. 

Problemy te mogą zostać przezwyciężone wyłącznie dzięki współpracy międzynarodowej 
i międzysektorowej. Przede wszystkim należy zharmonizować systemy jurysdykcyjne państw, 
aby skutecznie ścigać i  karać agresorów, a  także zbudować platformy wymiany informacji, 
które pozwalają nie tylko na lepszą ochronę przed cyberatakami, ale także na bardziej efek-
tywne ich unieszkodliwianie. 

W  kontekście zarówno rekomendowania potrzeby ścisłej współpracy, jak i  wrażliwości 
teleinformatycznej infrastruktury krytycznej, wspomnieć należy o  dodatkowej kwestii. 
Współcześnie przeważająca część infrastruktury teleinformatycznej, także tej użytkowanej 
przez sektor państwowy, należy do lub jest obsługiwana przez podmioty prywatne. Nie da 
się zatem chronić bezpieczeństwa cyberprzestrzeni bez ścisłej współpracy z tymże sektorem. 
Dzielenie się informacjami i współpraca jest niezbędna. Problem pojawia się jednak na etapie 
budowania zaufania i świadomości współodpowiedzialności za cyberbezpieczeństwo. Sektor 
prywatny ma obawy przed dzieleniem się informacjami wrażliwymi, czyni to tym bardziej 
niechętnie, że często dotyczą one niebezpieczeństw grożących usługom i  produktom jakie 
oferują7. Ponadto, nierzadko punkt widzenia sektora prywatnego spotyka się ze niezrozu-
mieniem sektora publicznego. Ilustracją tego twierdzenia jest następująca sytuacja: w  celu 
skutecznej obrony przed cyberzagrożeniami państwa współczesne stoją przed wyzwaniem 
ustalenia regulacji pewnych działań i „kodów zachowań” w  cyberprzestrzeni. Część z  nich 
postuluje także konieczność narzucania rozwiązań chroniących jej bezpieczeństwo innym 

4 K. Liedel, Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, 2005, s. 36.
5 Miejsca te zwane są „rajem dla cyberprzestępców”.
6 W tym aspekcie istnieje wiele dalszych komplikacji, w tym m.in. przeprowadzanie ataków w sposób, który praktycznie uniemożliwia 

wykrycie sprawcy. Chodzi tutaj o wykorzystanie zainfekowanych komputerów nieświadomych użytkowników za pomocą których atakuje 
się kolejne obiekty.

7 Ich rozwiązania mogą być także zawłaszczone przez konkurencję.
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podmiotom, w  tym sektorowi prywatnemu. Pomimo, że decyzje te bezpośrednio dotyczą 
podmiotów prywatnych, bardzo często decydenci nie dostrzegają potrzeby konsultowania 
z nimi tych decyzji i  ich zaangażowania na poziomie koncepcyjnym. Problemy te należy jak 
najszybciej przezwyciężyć.

Kwestia zaufania w kontekście cyberzagrożeń może być oceniana także z innej perspektywy. 
Uzyskanie i  utrzymanie zaufania podczas komunikacji internetowej jest poważnym przed-
sięwzięciem, szczególnie w kontekście zaangażowania zbyt wielu aktorów, oraz dodatkowo 
ze względu na fakt, że obecnie stosowane mechanizmy nie są łatwo skalowalne, co czyni je 
nieodpowiednimi do radzenia sobie z tak złożonym zadaniem. W świetle niedawnych włamań 
dokonanych przez hakerów oraz wobec zaniedbań organów certyfikujących, kwestia pole-
gania na kilkuset podmiotach tego rodzaju włączonych do „zaufanej” listy w przeglądarkach 
internetowych może być wątpliwa8.

Kolejnym aspektem dotyczącym rozwiązań teleinformatycznych, zwłaszcza Internetu, jest 
specyfika bazowego projektu, idei, w oparciu o którą sieć została zbudowana. Projekt ten spro-
wadzał się do możliwie najłatwiejszego dostępu do sieci oraz możliwości jej współtworzenia 
przez samych użytkowników. Na samym początku bezpieczeństwo nie było zatem czymś 
istotnym, na co by zwracano szczególną uwagę. Doprowadziło to do sytuacji, w której obecnie 
dużo łatwiej włamać się do systemu niż zapewnić mu ochronę. Dodatkowo owa wrażliwość 
na ataki potęgowana jest przez brak świadomości użytkowników co do grożących im niebez-
pieczeństw oraz brakiem podstawowych zasad higieny związanej z użytkowaniem Internetu 
i  narzędzi teleinformatycznych. Jest to szczególnie niebezpieczne w  kontekście ogromnie 
szybkiego wzrastającego trendu ich użytkowania. W ostatnich latach pojawiły się narzędzia 
typu: smartfony, tablety. Posiada je praktycznie każdy i korzysta z nich nieustannie, często nie 
wiedząc, że naraża się tym samym na wiele niebezpieczeństw. Ponadto, coraz bardziej popu-
larne stają się rozwiązania szczególnie podatne na zagrożenia takie jak cloud computing. 
Wszystko to powinno stać się przedmiotem szczególnej uwagi i zabezpieczeń. Udogodnienia 
życia muszą iść w parze z bezpieczeństwem.

Cyberwojna

Jedną z  najbardziej kontrowersyjnych kategorii związanych z  atakami w  cyberprzestrzeni 
jest cyberwojna. Proces militaryzacji cyberprzestrzeni postępuje w  coraz większym stopniu 
pomimo, iż duża część komentatorów oraz ekspertów stoi na stanowisku, że jest to bardziej 
komponent towarzyszący konwencjonalnej wojnie niż samodzielne zjawisko. Nawet jeśli 
przyjmiemy, iż cyberataki jakie przeprowadzone zostały względem Estonii (2007 rok), czy też 
przeciwko Gruzji (2008 rok) nie zasługiwały na miano cyberwojny, to jest faktem niezaprze-
czalnym, że obserwowane zachowania państw współczesnych prowadzą w  kierunku coraz 
groźniejszych cyberkonfliktów. Kategoria cyberwojny jest najtrudniejsza do zdefiniowana 
i  właśnie wokół niej wybucha najwięcej sporów. Na potrzeby niniejszego artykułu propo-
nuje się zdefiniowanie cyberwojny jako odmiany walki informacyjnej, czyli „zorganizowanej 
w formę przemocy, aktywności zewnętrznej państwa prowadzącej do osiągnięcia określonych 

8 DigiNotar Hacked by Black.Spook and Iranian Hackers, http://www.f-secure.com/weblog/archives/00002228.html, [dostęp: 04.04.2012].

celów politycznych, skierowaną na niszczenie lub modyfikowanie systemów komunikacji 
przeciwnika lub przepływających przez nie informacji oraz ochrony własnych systemów 
informacyjnych przed podobnym działaniem przeciwnika”9. 

Coraz więcej państw wprowadza do swoich militarnych doktryn nie tylko konieczność budo-
wania rozwiązań pozwalających na ochronienie się przed atakami innych podmiotów (w tym 
państwowych) dokonywanych w cyberprzestrzeni, ale także coraz częściej państwa skupiają 
się na budowaniu ofensywnych zdolności związanych z  przeprowadzaniem cyberataków. 
Dodatkowo jesteśmy świadkami masowego budowania odpowiednich komórek wojskowych 
dedykowanych do prowadzenia działań w cyberprzestrzeni10. 

Klasycznym przykładem kraju rozwijającego swoje zdolności operacyjne w cyberprzestrzeni są 
Stany Zjednoczone. Państwo to nie tylko powołało specjalne dowództwo wojskowe dedyko-
wane zapewnianiu cyberbezpieczeństwa (Dowództwo Cybernetyczne Stanów Zjednoczonych, 
ang. U.S. Cyber Command), ale także ujmując cyberzagadnienia w swojej doktrynie militarnej 
faktycznie uznała cyberprzestrzeń jako piąty wymiar prowadzenia wojny11. Ciekawym przy-
kładem jest także Estonia, gdzie powstała pierwsza ochotnicza cyberarmia. Złożona m.in. 
z  inżynierów, pracowników banków i  innych korporacji, którzy poświęcają swój czas wspo-
magając chronić estońską cyberprzestrzeń. Ochotnicy ci w razie cyberwojny będą podlegać 
wojskowemu dowództwu12. 

Cyberwojna diametralnie modyfikuje tradycyjne rozumienie konfliktów i zapewnianie bezpie-
czeństwa. Zdezaktualizowane zostało myślenie o bezpieczeństwie w kategoriach klasycznego 
utrzymywania równowagi sił, zmieniło się postrzeganie koncepcji odstraszania czy też skutecz-
ność działań odwetowych. Wszystko to jest pochodną co najmniej kilku przyczyn. Jedną z nich 
jest fakt, że ataki mające niszczące konsekwencje i rzeczywiście pochodzące ze strony aktorów 
państwowych, mogą nigdy nie zostać udowodnione, przypisane konkretnym państwom – jest 
to problem atrybucji. Cyberataki mogą na przykład zostać przeprowadzone przez jednostki, 
które realnie są sponsorowane lub wspieranie przez państwa, jednakaże udowodnienie takiej 
zależności jest praktycznie niemożliwe13.

Dodatkowo podkreślić należy także problem związany z brakiem powszechnie uznanego „kodu 
postepowania” w  zakresie prowadzenia wrogich działań przez państwa w  cyberprzestrzeni. 
Konwencje Genewskie regulują pewne działania związane z prowadzeniem wojen konwen-
cjonalnych. Nie istnieje analogiczne międzynarodowe porozumienie, które odnosiłoby się do 

9 Jemioło, P. Sienkiewicz (red.), Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa (Identyfikacja, analiza zagrożeń i ryzyka). Tom I. 
Raport z badań, Warszawa 2004, s. 74–75 za K. Liedel, P. Piasecka, Wojna cybernetyczna – wyzwanie XXI wieku, http://www.geopolityka.
org/index.php/analizy/987-wojna-cybernetyczna-wyzwanie-xxi-wieku, [dostęp: 04.04.2012].

10 Popularnie oddziały te zwane są cyberarmiami.
11 BBN, Terroryzm cybernetyczny – zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i działania amerykańskiej administracji, Warszawa, 2009, s. 8. 
12 Pierwsza armia Internetu, http://www.wykop.pl/ramka/587495/pierwsza-cyberarmia-na-swiecie-estonska-liga-obrony-cybernetycznej/, 

[dostęp: 04.04.2012].
13 Po raz kolejny warto przywołać przykład Estonii. W trakcie ataków na to państwo źródła zmasowanego ruchu w sieci pochodziły z tak 

różnych kierunków jak Stany Zjednoczone, Chiny, Wietnam, Egipt czy Peru mimo, że wiele faktów wskazywało na to, że były one 
inspirowane przez Federację Rosyjską (co zresztą także nigdy nie zostało udowodnione) – źródło: J. R. Westby, The Path to Cyber Stability, in: 
Rights and responsibilities In cyberspace. Balancing the need for security and Liberty, EastWest Institute, s. 2.

http://www.f-secure.com/weblog/archives/00002228.html
http://www.geopolityka.org/index.php/analizy/987-wojna-cybernetyczna-wyzwanie-xxi-wieku
http://www.geopolityka.org/index.php/analizy/987-wojna-cybernetyczna-wyzwanie-xxi-wieku
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prowadzenia działań wojennych w cyberprzestrzeni. Czy na przykład nie powinno być zaka-
zane, aby będące w stanie wojny dwa państwa, posiadające zdolności do zaatakowania telein-
formatycznej infrastruktury swojego przeciwnika mogły atakować i np. paraliżować działania 
szpitali14? Ewentualne budowanie porozumień czy traktatów utrudnione będzie przez m.in. 
problematyczną kwestię możliwości rozróżnienia między ofensywnym i defensywnym poten-
cjałem państw. Pomimo tego, są to sprawy, które niewątpliwie czekają na rozstrzygnięcie czy 
to poprzez tworzenie nowych regulacji czy przez dostosowywanie już istniejących. Niezbędna 
jest głęboka międzynarodowa dyskusja. 

Jednocześnie należy pamiętać, że wprowadzanie regulacji i  ograniczeń w  imię szczytnych 
celów nie powinno ograniczać tak prywatności użytkowników, jak i  ich swobody wyrażania 
opinii – podstawowych zalet działania w  cyberprzestrzeni. Jeśli okaże się to konieczne, 
powinno zostać poprzedzone rozległą dyskusją w jaki sposób i do jakiego stopnia regulacje 
powinny ograniczać użytkowników cyberprzestrzeni. 

Narzędzia teleinformatyczne dają możliwość promocji różnych przekonań, od tych związanych 
z prawami człowieka czy też z ideałami demokracji, aż do tych mniej szlachetnych. Dodatkowo 
upowszechnianie idei może przybrać niebezpieczną formę. Haktywizm to termin, który określa 
aktywność związaną z włamywaniem się do komputerów w celu promocji i manifestacji poli-
tycznych poglądów. Pomimo, że sam w sobie nie zawsze jest traktowany jako cyberprzestęp-
stwo jego konsekwencje mogą mieć nielegalne oraz bardzo niebezpieczne skutki. Kradzież 
informacji osobowych, uszkodzenia systemów (pojawiające się przy okazji włamania), ujaw-
nianie i publikowanie wrażliwych danych w ramach protestu – to wszystko może towarzyszyć 
działaniom haktywistów i mieć bardzo niebezpieczne konsekwencje. 

Inne aspekty

Podsumowując powyższą problematykę warto przytoczyć przykład wirusa Stuxnet uważa-
nego za najbardziej zaawansowanego wirusa świata. Stuxnet zaatakował irańską elektrownię 
atomową przejmując kontrolę nad komputerami nią sterującymi i  doprowadził do skutecz-
nego paraliżu jej pracy15. Eksperci podkreślają, że Stuxnet jest jednym z najbardziej perfekcyjnie 
przygotowanych i najbardziej szkodliwych wirusów. Wiele wskazuje, że powstał on z polecenia 
i przy pomocy podmiotu państwowego16. Wirus ten nie tylko pokazał, że granica możliwości 
technicznych związanych z nielegalnym penetrowaniem systemów teleinformatycznych jest 
wciąż przesuwana i dotyczy coraz bardziej newralgicznych obiektów. Nie tylko ciężko się przed 
zagrożeniami bronić, ale także pociągać do odpowiedzialności za ich przeprowadzanie. 

Według wielu specjalistów najsłabszym ogniwem w procesie cyberochrony jest człowiek. To 
właśnie czynnik ludzki – jego błędy, brak wiedzy i ostrożności oraz niehigieniczne korzystanie 
z narzędzi teleinformatycznych prowadzi do najczęstszych problemów. Wydrapywanie kodów 

14 Szerzej: B. Rooney, Calls for Geneva Convention in Cyberspace, http://blogs.wsj.com/tech-europe/2011/02/04/calls-for-geneva-convention-
in-cyberspace/, [dostęp: 04.04.2012].

15 Udało się tego dokonać wykorzystując dziury w Windowsie.
16 Stuxnet, najgroźniejszy wirus świata. Czy to dzieło izraelskiego wywiadu?, http://swiat.newsweek.pl/stuxnet--najgrozniejszy-wirus-swiata--

czy-to-dzielo-izraelskiego-wywiadu,65632,1,1.html, [dostęp: 04.04.2012].

PIN na karcie kredytowej, używanie prostych haseł dostępu to podstawowe błędy i  zanie-
dbania. Dodatkowo, nieuważny i nieświadomy użytkownik Internetu może stać się ofiarą szko-
dliwego oprogramowania, które zamieni jego lub jej komputer w narzędzie użyte do nielegal-
nych celów (jako element grupy zainfekowanych komputerów tzw. botnet). Jest to szczególne 
zagrożenie, jako że może zmienić niewinnych obywateli bez ich zgody, a  nawet wiedzy we 
wspólników w przestępstwie. 

Jednak człowiek może być także świadomym intruzem, który ukrywając swoje prawdziwe zamiary 
rozpoznaje system, zdobywając zaufanie oraz wiedzę, a następnie używając ich do nielegalnych 
celów. Tego typu działania związane są z  kolejną kategorią cyberprzestępstw, a  mianowicie 
cyberszpiegostwem. Jedną z jego odmian jest cyberszpiegostwo handlowe, które nie tylko przy-
nosi gigantyczne straty finansowe, ale także jest wyjątkowo trudne do wykrycia. Powszechnie 
znana sytuacja związana z Wikileaks pokazuje jak daleko idące konsekwencje dla bezpieczeństwa, 
także podmiotów państwowych, mogą mieć wyciekające poufne informacje. Począwszy od utraty 
prestiżu, nadszarpnięcia autorytetu, aż po poważne zagrożenie bezpieczeństwa. 

Inne zagrożenie pochodzi ze strony coraz bardziej popularnych serwisów społecznościowych. 
Bardzo często są one wykorzystywane jako wyjątkowo efektywne narzędzie służące do rozpo-
wszechniania dezinformacji, jak również źródło niebezpiecznych aplikacji. 

Należy podkreślić, że cyberzagrożenia mają różne źródła: od wad i  działań technicznych, 
infekowania sprzętu na poziomie produkcji, poprzez włamania do systemów, manipulacje, 
aż po wprowadzanie ludzi o  podwójnej tożsamości do struktur atakowanego podmiotu. 
Wedle doniesień medialnych w  trakcie wojny w  Zatoce, Stany Zjednoczone uszkodziły 
systemy wojskowe Iraku za pomocą wirusa, który został wprowadzony do drukarek, które 
w wyniku standardowego zamówienia sprzętu trafiły do tego kraju17. Uzmysławia to koniecz-
ność dbania o  cały „łańcuch” związany z  użytkowaniem rozwiązań teleinformatycznych od 
momentu ich projektowania, przez ich produkcję, aż do zabezpieczenia czynnika ludzkiego. 
Proponowanymi rozwiązaniami mogącymi zwiększyć bezpieczeństwo są choćby edukacja, 
zwiększanie świadomości, a w kontekście rozwiązań technologicznych stosowanie międzyna-
rodowych standardów. 

Kończąc przegląd najgroźniejszych problemów wynikających z użytkowania cyberprzestrzeni 
zauważyć należy także potencjalne konsekwencje, jakie mogą płynąć z niekoniecznie zamie-
rzonych wypadków i awarii. Ilustracją może być problem, który podnosi organizacja EastWest 
Institute zwracając uwagę na zwiększającą się zależność globalnej sieci i jej infrastruktury od 
podmorskich kabli, które obsługują około 99% międzykontynentalnego ruchu internetowego 
na przenośne urządzenia z dostępem do sieci. Skutki uszkodzenia kabli (do których dostęp jest 
bardzo utrudniony) może mieć olbrzymie konsekwencje18. Rozważając problem cyberbezpie-
czeństwa należy także mieć świadomość istnienia tego typu zagrożeń.

17 D. E. Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, s. 6.
18 Mobilizing for international action, Second Worldwide Cybersecurity Summit in London, EastWest Institute, http://www.

worldwidecybersecuritysummit.com/, [dostęp: 04.04.2012]. 



 20 Joanna Świątkowska

2. Systematyzacja 
najpoważniejszych cyberzagrożeń
Maciej Ziarek

W ciągu ostatnich kilku lat Internet spowszedniał na tyle, że coraz więcej gospodarstw domowych 
w  momencie zakupu sprzętu komputerowego decyduje się jednocześnie na zakup stałego łącza 
internetowego. W  przypadku firm i  instytucji, ciężko sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie 
i poprawny przepływ informacji bez dostępu do globalnej sieci. Komputer podłączony do Internetu 
daje użytkownikom dużo więcej możliwości, niż sprzęt pozbawiony stałego łącza. Niestety, cyber-
przestrzeń nie jest pozbawiona zagrożeń. Celem niniejszego tekstu jest usystematyzowanie najwięk-
szych zagrożeń, z  jakimi mogą spotkać się internauci na całym świecie oraz omówienie skutków 
ataków, jakich podejmują się cyberprzestępcy. 

Sieci zainfekowanych komputerów – botnety i komputery 
zombie

Szkodliwe oprogramowanie może dostać się do systemu operacyjnego na wiele sposobów. Może 
zostać wysłane pod postacią załącznika w wiadomości e-mail lub przesłane przy pomocy komuni-
katora, może to być także program podający się za pożyteczną aplikację, zainfekowany na innym 
komputerze pendrive czy też strona internetowa inicjująca pobieranie kodu w momencie jej łado-
wania. W ostatnim przypadku użytkownik często może być nieświadomy tego, że cokolwiek jest 
pobierane na jego dysk twardy. Jednym z ataków wykorzystujący taki schemat jest tzw. „drive-
-by download”, czyli w wolnym tłumaczeniu atak „przy okazji”. Na ekranie komputera nie pojawia 
się żadne powiadomienie, wszystko odbywa się bez pozwolenia użytkownika, a  warunkiem 
koniecznym do zainicjowania pobierania jest jedynie odwiedzenie spreparowanej witryny. 

Nie każdy wirus czy koń trojański działa na takiej samej zasadzie. Ich funkcje różnią się zależnie od 
intencji autora takiego programu. Część szkodliwego oprogramowania od samego początku infekcji 
daje o sobie znać. Na liście zainstalowanych programów pojawiają się nieznane aplikacje, użytkownik 
męczony jest wyskakującymi co chwilę komunikatami, system operacyjny uruchamia się dłużej niż 
kiedyś. Jedną z  pierwszych myśli właściciela takiego systemu jest konieczność przeskanowania 
komputera programem antywirusowym. Niekiedy jednak szkodnik nie sygnalizuje w żaden sposób, 
że rozpoczął swoją destrukcyjną działalność. Takie działanie nie jest bezcelowe. Botnety, bo o nich 
mowa w tej części tekstu, są tworzone przez sieć zainfekowanych komputerów, których właściciele 
nie zdają sobie z tego sprawy. Tak zainfekowany komputer potocznie określa się mianem maszyny 
zombie. Dziesiątki, a niekiedy setki tysięcy zarażonych komputerów tworzy wspomniany wcześniej 

To krótkie zestawienie niebezpieczeństw, jakie płyną z użytkowania cyberprzestrzeni stanowi 
zaledwie zarysowanie problemu. Jednak wynika z  niego co najmniej jeden bardzo istotny 
wniosek. Nie da się chronić cyberprzestrzeni bez międzynarodowej i międzysektorowej współ-
pracy. Jest to warunek podstawowy, aby stawiać czoła niebezpieczeństwom, które wciąż przy-
bierają na sile, ewoluują i nie znają granic. Wychodząc z tego założenia jednym z celów tej publi-
kacji jest zwrócenie uwagi, na fakt, że cyberbezpieczeństwo powinno być wspólnym celem, 
także działań państw Grupy Wyszehradzkiej. Oczywiście potrzebne są działania globalne, lecz 
te podejmowane na poziomie regionalnym powinny je uzupełniać. 

Analizując kwestie cyberbezpieczeństwa w  poszczególnych krajach V4, ich dobre praktyki 
i  słabe strony chcemy udowodnić, że wspólne działanie, wymiana informacji, i  solidarne 
prowadzenie polityki na arenie międzynarodowej (szczególnie w UE oraz NATO) może przy-
nieść olbrzymie korzyści. Współpraca ta jest dodatkowo istotna w czasach gdy powszechnie 
redukuje się wydatki przeznaczane na obronę, szczególnie w obszarach dotyczących zagrożeń 
niekonwencjonalnych.
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botnet. Jego użycie jest zależne od intencji autora, czyli cyberprzestępcy. Może on wyprzedawać 
część mocy obliczeniowej botnetu na czarnym rynku, użyć go do wysyłania spamu czy też ataków 
DDoS (ang. Distributed Denial of Service) czasowo lub permanentnie wyłączających z  działania 
serwer.

Jak jednak dochodzi do zainfekowania komputera? W przypadku botnetu, do zarażania kompu-
terów używa się najczęściej robaka sieciowego. Jest to specyficzny rodzaj złośliwego oprogramo-
wania, które podobnie jak wirus potrafi się replikować, jednak nie potrzebuje żadnego nośnika, by 
przenosić się i infekować kolejne komputery. Robaki sieciowe stosują także luki w oprogramowaniu 
użytkownika, w celu potajemnego przedostania się do systemu operacyjnego. Po rozpoczęciu dzia-
łania w nowym środowisku, robak sieciowy łączy się z botnetem i przyłącza do niego komputer 
niczego nieświadomego użytkownika. Wszystkie komputery zombie na sygnał wysłany przez autora 
szkodliwego oprogramowania mogą przemienić się w maszyny, których moc obliczeniowa i łącze 
internetowe jest wykorzystywane do nielegalnych celów. Użytkownik może wówczas odnotować 
chwilowy spadek wydajności komputera. Botnety składają się najczęściej z kilkudziesięciu tysięcy 
zainfekowanych maszyn. Jest to liczba najbardziej optymalna dla przestępcy, gdyż botnet taki jest 
łatwiej ukryć. Co jakiś czas notuje się niestety istnienie gigantycznych botnetów, łączących ze sobą 
setki tysięcy zarażonych maszyn!

Jedną z najniebezpieczniejszych funkcji botnetu jest możliwość przeprowadzenia ataku DDoS. Każda 
strona internetowa jest utrzymywana przez przystosowany do tego serwer. Sprzęt ten dysponuje 
określonymi zasobami i parametrami technicznymi, takimi jak procesor czy pamięć RAM, które może 
przydzielić w przypadku określonego zapytania internauty (np. próby załadowania strony interne-
towej). Jeżeli w krótkich odstępach czasowych pojawia się duża liczba tego typu zapytań, może dojść 
do przeciążenia usługi i odmowy jej świadczenia. Jest to o tyle niebezpieczne, że dysponując sporą 
ilością komputerów zombie, stosunkowo łatwo i skutecznie można zablokować strony np. organi-
zacji rządowych czy też wielkich serwisów, notujących miliony odwiedzin dziennie. Skutki ataków 
DDoS odczuła Estonia, która w okresie od maja 2007 roku przez kilka kolejnych tygodni doświad-
czała ataków cybernetycznych na masową skalę. Zablokowane zostały serwery Zgromadzenia 
Państwowego, banków oraz agend rządowych. Estonia została praktycznie odcięta od wielu usług 
internetowych. Ta sytuacja pokazała jak ważne jest zapewnienie ochrony przestrzeni cybernetycznej 
każdego państwa.

Rys. 1. Rozkład źródeł ruchu DDoS według państw – druga połowa 2011 r.
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W drugiej połowie 2011 roku odnotowano ataki na komputery w 201 państwach, przy czym 
90% z tych ataków pochodziło z 23 państw wymienionych na powyższym wykresie. W porów-
naniu do pierwszej połowy 2011 roku, rozkład geograficzny źródeł ruchu DDoS uległ wyraźnej 
zmianie. Wcześniej czołowe pozycje zajmowały:
•	 Stany Zjednoczone – 11%
•	 Indonezja – 5%
•	 Polska – 5%

W przyszłości liczba ataków przeprowadzanych na zasadzie DDoS będzie rosnąć. Związane jest 
to nie tylko ze wzrostem kupowanego na świecie sprzętu komputerowego, ale także z coraz 
szybszymi łączami internetowymi, które zapewniają lepszą przepustowość i dają cyberprze-
stępcom możliwość efektywniejszego wykorzystania botnetu. Średnia siła ataków DDoS 
wykrytych w drugiej połowie 2011 r. wyniosła 110 Mbit/s. Mamy do czynienia ze wzrostem tej 
siły o 57% względem pierwszego półrocza 2011 r. 

Botnety wykorzystywane do przeprowadzania ataków DDoS mogą przynieść cyberprze-
stępcom spore zyski. Najlepszym tego przykładem jest wpływ tych działań na rynek papierów 
wartościowych. Różnego rodzaju serwisy informacyjne, notujące zmiany na rynku i wśród firm 
obecnych na giełdzie, mogą stać się celem ataku po opublikowaniu doniesień mogących przy-
nieść spore zyski. Wszystko po to, by przestępca mógł zachować pewne informacje dla siebie 
i podjąć kroki (np. kupno lub sprzedaż akcji), mające na celu wzbogacenie się w nieuczciwy 
sposób. 10 sierpnia 2011 roku miał miejsce tego typu atak na portal papierów wartościowych 
w Hong Kongu, który zajmuje się publikowaniem ważnych wiadomości na temat największych 
giełdowych graczy. W wyniku ataku trzeba było zawiesić na cały dzień handel akcjami siedmiu 
gigantów, w  wyniku czego poniesiono niewyobrażalne straty. Po dochodzeniu przeprowa-
dzonym przez śledczych okazało się, że za atakiem stał 29-letni biznesmen grający na giełdzie.

Rys. 2. Rozkład atakowanych stron według obszarów działalności – II połowa 2011 r.
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Powyższy wykres przestawia wersję jednego z najczęściej wykorzystywanych rodzajów ataków 
typu DDoS – tzw. „HTTP Flood”, który polega na wysłaniu dużej liczby żądań HTTP (takich 
samych, jakie wysyłamy wchodząc na dowolną stronę WWW) do atakowanego serwera. Jest 
on odpowiedzialny za 80% wszystkich ataków. Zgodnie z wykresem, 55% ataków tego typu 
opiera się na próbie uzyskania przez botnet dostępu do atakowanej strony. Mniej popularne, 
ale wciąż liczne są metody uzyskiwania dostępu poprzez różne formy uwierzytelniania. Trzecim 
rodzajem ataku HTTP Flood jest podejmowanie próby wielokrotnego pobrania jednego pliku. 

Ostatni wykres dotyczący botnetów pokazuje ich największą aktywność (przeprowadzanie 
ataków), która pokrywa się z  aktywnością przeciętnego internauty. Botnety przestają być 
aktywne około godziny 3 nad ranem, a uruchamiają się od około 9, a więc w momencie kiedy 
wielu użytkowników uruchamia komputery w domu lub w pracy.

Rys. 3. Rodzaje ataków typu „HTTP Flood” – II połowa 2011 r.
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 Rys. 4. Rozkład aktywności ataków DDoS w zależności od pory dnia – II połowa 2011 r.
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Najlepszym sposobem na uniknięcie wchłonięcia komputera do botnetu jest stosowanie kilku 
bardzo istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa procedur:
1. Posiadanie programu antywirusowego:

a) monitorującego aktywność aplikacji w czasie rzeczywistym;
b) regularnie i automatycznie aktualizującego sygnatury szkodliwego oprogramowania;
c) informującego użytkownika o potencjalnie szkodliwych działaniach programów.

2. Instalacja aktywnej zapory sieciowej, która umożliwi blokowanie dostępu do Internetu apli-
kacjom, którym użytkownik nie nadał stosownych uprawnień.

3. Ostrożność przy wchodzeniu na strony internetowe znajdujące się poza tak zwaną białą listą 
określającą bezpieczne i dozwolone zasoby.

4. Filtrowanie spamu.
5. Aktualizowanie systemu operacyjnego i wszystkich aplikacji zainstalowanych na komputerze.

Wszystkie dane statystyczne wykorzystane w tym raporcie zostały uzyskane przy pomocy systemu 
monitorującego botnety (wykorzystywanego przez laboratorium antywirusowe Kaspersky Lab) 
oraz technologii Kaspersky DDoS Prevention.

Ataki globalne i lokalne

Aplikacje typu spyware, a więc oprogramowanie szpiegujące, jest równie groźnym zagadnie-
niem co botnety. Programy szpiegujące wyróżnia precyzja działania. Nie mają one za zadanie 
przyłączać komputerów do botnetu czy robić żartów poprzez zmianę układu klawiatury. 
Podobnie jak robaki sieciowe, infekujące system operacyjny w celu przyłączenia go do botnetu, 
spyware działa w  ukryciu. Jego celem jest kolekcjonowanie jak największej ilości informacji 
i wysyłania ich w określonym przedziale czasowym na serwer przestępcy. Dane te to głównie:
•	 numer i data ważności karty kredytowej;
•	 loginy i hasła do różnych serwisów;
•	 przechwycona korespondencja (e-mail);
•	 informacje o odwiedzanych stronach internetowych.

Jak widać, spyware jest typem szkodnika, który ma na celu gromadzenie danych związanych 
np. z  bankowością internetową. Wbrew powszechnie panującej opinii, spyware jest bardzo 
prostą aplikacją, która wykonuje graficzne zrzuty ekranu przy kliknięciu myszą przez użytkow-
nika, lub też monitoruje znaki wprowadzane przy użyciu klawiatury. W przypadku odrobinę 
bardziej zaawansowanych form tego typu oprogramowania możemy mieć do czynienia ze 
śledzeniem aktywności na najpopularniejszych portalach społecznościowych (np. Facebook). 

Powyższe działanie ma charakter globalny. Cyberprzestępca stara się zainfekować jak największą 
liczbę maszyn w celu zwiększenia swoich szans na wydobycie cennych informacji i szybkie wzboga-
cenie się. Programy antywirusowe bardzo dobrze radzą sobie z aplikacjami typu spyware. Obowiązuje 
tu zasada podobna do tej mającej zastosowanie w przypadku botnetu – antywirus musi regularnie 
i automatycznie się aktualizować, monitorować uruchomione aplikacje i chronić użytkownika przed 
pobraniem szkodliwego kodu z  zainfekowanej strony internetowej. Atak globalny oznacza także 
umieszczanie szkodliwego kodu na wielu różnych serwerach, tak by w  razie zamknięcia jednego 
z nich, dane mogły być dalej magazynowane przez przestępcę. 
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Ataki globalne dotyczą każdego komputera podłączonego do Internetu, jednak jak ma się to do 
dużych firm i instytucji? One także są narażone na tego typu ataki, jednak istnieje także inne zagro-
żenie – ataki lokalne, nazywane także atakami ukierunkowanymi. Cyberprzestępca obiera sobie za 
cel wybraną firmę i dopasowuje szkodliwe oprogramowanie w taki sposób, by mogło ono jak najbar-
dziej efektywnie spenetrować jej zasoby. Przestępca małymi krokami zdobywa informacje, które 
następnie służą mu do obejścia zabezpieczeń atakowanej placówki. Taką informacją może być data 
sygnatur antywirusowych dołączanych przez niektóre aplikacje antywirusowe do e-maili wysyłanych 
z firmy. Dzięki temu przestępca wie, jakie aplikacje zabezpieczające są stosowane przez daną insty-
tucję i, zamiast przygotowywać szkodnika na obecność wielu innych rozwiązań, skupia się na tym, 
które faktycznie jest wykorzystywane przez ofiarę ataku. 

Zdarza się także, że atak na jedną firmę jest przeprowadzony tylko w określonym celu, np. pozyskania 
informacji pomocnych w atakowaniu innej firmy. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku ataku na 
organizację RSA, który został przeprowadzony w 2011 roku. Wykradziono wówczas dane służące do 
budowy tokenów SecurID, wykorzystywanych jako dodatkowa forma autoryzacji w wielu instytu-
cjach (m.in. rządowych). Posiadając te dane oraz identyfikator tokenu, możliwe staje się jego sklono-
wanie. Niedługo po ataku na RSA, ofiarą działań cyberprzestępców padła firma produkująca sprzęt 
dla wojska Armii Amerykańskiej – Lockheed Martin. Wiadomo, że do ataku został wykorzystany 
sklonowany token RSA. Dane potrzebne do obejścia drugiej formy uwierzytelniania, a więc login 
i hasło, zostały prawdopodobnie skradzione w wyniku działań socjotechnicznych, jakim mogli zostać 
poddani niektórzy pracownicy Lockheed Martin. Przykład ten pokazuje jak bardzo bezpieczeństwo 
jednej firmy wpływa na inne organizacje i instytucje. Na tym polega istota ataków ukierunkowanych. 
Atakujący mały krokami dochodzi do celu. Warto podkreślić, że tradycyjne (masowe) oprogramo-
wanie szpiegujące nie miałoby racji bytu w tym konkretnym przypadku.

Nie oznacza to oczywiście, że szkodliwe oprogramowanie nie było w historii wykorzystywane do 
szpiegostwa przemysłowego. Robak Stuxnet to jeden z najlepszych przykładów działań tego typu. 
Atakował on komputery posiadające odpowiedni sterownik przemysłowy PLC, który jest wykorzysty-
wany w rafineriach czy elektrowniach. Jasnym stało się, że celem cyberprzestępców było szpiegostwo 
gospodarek określonych państw. Najwięcej zainfekowanych komputerów odnotowano w  Iranie. 
Kolejnym przykładem szkodnika, który zapisał się w historii ataków ukierunkowanych, będąc przy 
tym jeszcze bardziej tajemniczym, jest Duqu. Ten koń trojański nie niszczy sprzętu, a jego działanie 
opiera się głównie na wykradaniu informacji i danych z zarażonych maszyn. Szkodnik jest bardzo 
tajemniczy: zaimplementowano w nim nawet fragmenty kodu, który do niedawna ciężko było skla-
syfikować. Cały czas w sieci odnajdywane są nowe wersje Duqu, co wskazuje, że cyberprzestępcy 
przez cały czas rozwijają swoje „dzieło” i próbują utrudniać wykrywanie tego zagrożenia. 

Urządzenia mobilne i zagrożenia z powietrza

Telefony komórkowe, smartfony i  tablety są obecnie coraz częściej wyposażane w  funkcjo-
nalne i sprawne systemy operacyjne, które pozwalają na głęboką interakcję z użytkownikiem, 
a także dają możliwość korzystania z takiego urządzenia podobnie, jak ma to miejsce w przy-
padku komputera. Do czego obecnie wykorzystywane są smartfony i tablety?
•	 sprawdzanie poczty elektronicznej;

•	 łączenie się z różnego rodzaju portalami i serwisami (będąc stale zalogowanym);
•	 przechowywanie informacji na temat planów i strategii marketingowych (w kontekście 

smartfonów firmowych).

Te trzy punkty są najważniejsze, gdyż w przypadku infekcji telefonu szkodliwym oprogramo-
waniem, zapewniają one dostęp do bardzo newralgicznych informacji. Mobilne szkodliwe 
oprogramowanie nie jest mitem czy wymysłem, jest to fakt potwierdzony przez statystyki:

 Rys. 5. Liczba sygnatur mobilnego szkodliwego oprogramowania (liczba z 1 lutego 2012 r.: 5 320)
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Rys. 6. Liczba szkodliwego oprogramowania powstającego dla poszczególnych platform. Stan na 21 lutego 2012 r. 
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Jak widać, zagrożeń mobilnych przybywa, a  najchętniej atakowaną platformą jest Android, który 
jest obecnie najpopularniejszym mobilnym systemem operacyjnym. Nie uszło to uwadze cyber-
przestępców. Najczęściej spotykanym zagrożeniem w przypadku wszystkich mobilnych systemów 
operacyjnych jest koń trojański typu SMS. Użytkownik pobiera program z  nieoficjalnego źródła, 
sądząc, że jest to pożyteczna aplikacja, podczas gdy zaraz po uruchomieniu rozpoczyna ona wysy-
łanie SMS-ów na numery o podwyższonej opłacie. Użytkownik najczęściej o takiej sytuacji dowiaduje 
się w momencie sprawdzania swojego rachunku telefonicznego, opiewającego na bardzo wysoką 
kwotę. Niestety przestępcy poczynają sobie coraz śmielej i na chwilę obecną zdarzają się przypadki, 
że nawet w oficjalnych sklepach producenta danego systemu operacyjnego, od czasu do czasu trafić 
można na szkodliwą aplikację. Taka sytuacja jest szczególnie niebezpieczna, gdyż użytkownik ufa, że 
w oficjalnych sklepach szkodliwe oprogramowanie nie pojawi się. Dlatego też bardzo istotnym jest, 
by zawsze weryfikować, do jakich procesów systemowych chce mieć dostęp instalowana aplikacja. 
Jeżeli jest to wykonywanie połączeń i wysyłanie SMS-ów, powinno to wzbudzić nasze podejrzenia.

Interesujący może wydawać się fakt tak małej ilości szkodliwego oprogramowania powstającego 
z myślą o systemie iOS firmy Apple. Jest to spowodowane polityką firmy, prowadzoną od samego 
początku istnienia sklepu z aplikacjami App Store. Wszystkie znajdujące się tam programy są spraw-
dzane przez Apple. Dodatkowo urządzenia zawierające system iOS nie posiadają uprawnień admini-
stratora, dzięki czemu szkodliwe oprogramowanie nie może wyrządzić poważniejszych szkód.

Jednym z najpoważniejszych incydentów, jaki dotknął posiadaczy mobilnych systemów operacyj-
nych związany był z sektorem bankowości internetowej. Mowa o koniu trojańskim ZeuS. Szkodnik 
ten atakował system Windows, przy pomocy którego użytkownik logował się na stronie swojego 
banku, podmieniając niektóre elementy wyświetlane na ekranie użytkownika, tak by ten zamiast 
hasła maskowanego, podał pełen login i hasło. Kolejnym krokiem było przekierowanie na stronę, 
z której użytkownik miał pobrać certyfikat na swój telefon komórkowy. Miał on zwiększyć bezpie-
czeństwo transakcji online. W rzeczywistości było to szkodliwe oprogramowanie, które po instalacji 
kierowało wszystkie SMS-y, łącznie z tymi pochodzącymi od banku i zawierającymi kody jednora-
zowe mTAN, do autora szkodnika. W ten sposób możliwe stało się obejście jednej z pewniejszym 
form uwierzytelniania – haseł jednorazowych dystrybuowanych przy pomocy SMS-ów.

Spam i jego wpływ na działanie instytucji

Spam to niepożądana poczta elektroniczna, na otrzymywanie której nie wyraziliśmy zgody. Ostatnia 
część zdania jest o tyle istotna, że spamem nie można nazwać mailingu wysyłanego przez serwisy, 
w odniesieniu do których zaakceptowaliśmy regulaminy zawierające zapisy o zasadach wysyłania 
e-maili z ofertami danego portalu czy usługodawcy (na przykład dostawca bezpłatnych kont e-mail). 

Do rozsyłania niechcianej poczty spamerzy wykorzystują najczęściej opisane na początku tekstu 
botnety. Adresy e-mail odbiorców zdobywane są na różne sposoby. Część z nich jest znajdowana 
w Internecie na forach i listach dyskusyjnych przez specjalne automaty. Wystarczy, że użytkownik 
publicznie umieści swój adres e-mail, a  robot automatycznie go wychwyci przy przeglądaniu 
witryny i doda do bazy spamera. Bardzo często zdarza się jednak, że spamerzy wysyłają wiadomości 
z reklamami pod losowe adresy, licząc na to, że część z przesyłek trafi na rzeczywistego posiadacza 

danego e-maila. Dlatego też bardzo istotne jest by nigdy nie odpowiadać na spam. W przeciwnym 
wypadku spamerzy dodadzą adres e-mail do zweryfikowanych i spamu na skrzynce będzie coraz 
więcej. 

Zarówno firmy, jak i osoby prywatne mogą na dłuższą metę odczuwać dyskomfort w związku 
z otrzymywaniem dużej ilości niechcianej korespondencji. Można do tego zaliczyć:
•	 stratę czasu na sortowanie e-maili;
•	 konieczność ciągłego usuwania spamu;
•	 możliwość przypadkowego usunięcia e-maila niebędącego spamem;
•	 niebezpieczeństwo przejścia na witrynę zawierającą szkodliwe oprogramowanie lub niebez-

pieczny załącznik;
•	 mniej doświadczeni użytkownicy Internetu mogą dać się nabrać na ofertę skierowaną do 

nich poprzez spam;
•	 niepotrzebne obciążenie zasobów sprzętowych (zarówno po stronie klienta, jak i serwera);
•	 tworzenie sztucznego ruchu internetowego;
•	 zużywanie łącza internetowego (szczególnie dotkliwe w przypadku urządzeń mobilnych).

Najpoważniejsze z wymienionej listy wydają się być: możliwość zainfekowania komputera, możliwość 
przypadkowego usunięcia pożytecznego e-maila oraz strata czasu na walkę ze spamem. Nieodpisanie 
na e-mail klienta może dla korporacji oznaczać straty nie tylko finansowe, ale także podważenie reputacji. 

Poniższy wykres (s. 30) przedstawia procentowy udział spamu w ruchu pocztowym w poszcze-
gólnych miesiącach 2011r. Spam generuje ruch pocztowy w sposób sztuczny, ponieważ nie 
są to e-maile zawierające merytoryczną treść lub załączniki adresowane do konkretnej osoby, 
lecz, w przeważającej większości, reklamy. Niestety nie było miesiąca, w którym udział spamu 
byłby mniejszy niż 3/4 wszystkich e-maili wysyłanych na całym świecie. Fakt ten zwraca uwagę 

 Rys. 7. 20 największych źródeł spamu w lutym 2012 r.
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3. Cyberbezpieczeństwo 
Republiki Czeskiej
Tomas Rezek

Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa Republiki Czeskiej

Cyberbezpieczeństwo w Czechach stało się po 2001 roku ważną kwestią bezpieczeństwa narodo-
wego. To prawda, że potencjalne zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu były obecne już 
wcześniej, ale były stosunkowo małe w porównaniu z innymi problemami bezpieczeństwa takimi jak 
przestępczość zorganizowana czy korupcja. Wzrastające zainteresowanie cyberbezpieczeństwem 
w Czechach jest powiązane z rosnącą zależnością od Internetu oraz technologii teleinformatycznych. 
Ta zależność wynika z chęci zwiększenia wydajności w sektorach prywatnym i publicznym – aplikacje 
internetowe, komunikacja online i  inne korzyści Internetu motywują przedsiębiorstwa i  rządy do 
korzystania z tych zdobyczy technologicznych w celu obniżenia kosztów lub podniesienia poziomu 
oferowanych usług. Ta tendencja wymaga jednak także wzmocnienia bezpieczeństwa cyberprze-
strzeni, ponieważ stwarza potencjalne zagrożenia dla rządów państw. Omawiany wzrost zależności 
nie rozwija się tak samo w każdym sektorze. 

Gospodarstwa domowe i cybeprzestrzeń
Liczba użytkowników Internetu, właścicieli komputerów osobistych i ogólnie współczynnik zależ-
ności od Internetu były stosunkowo niskie przed rokiem 2000. Poniższy wykres ilustruje liczbę 
właścicieli komputerów osobistych w Czechach na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. 

Wykres 1. Liczba właścicieli komputerów osobistych w Czechach w latach 1993-2009 (%)  
Źródło: Czeski Urząd Statystyczny, http://www.czso.cz/

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

także na inny istotny szczegół. W okresie świątecznym spamerzy nie generują wiele większego 
ruchu pocztowego, niż w innych miesiącach. Mimo to, już w listopadzie w Internecie pojawiają 
się komunikaty ostrzegające przed bożonarodzeniowym spamem i  niebezpieczeństwami 
jaki on ze sobą niesie. Nie oznacza to jednak, że generowana jest większa ilość spamu, lecz 
zmieniana jest treść listów i potencjalni adresaci. Stąd też na wykresie nie widzimy znacznego 
wzrostu udziału spamu w ruchu e-mail. 

Podsumowanie
Od kiedy Internet stał się medium wykorzystywanym w  każdej niemal dziedzinie życia, 
wzrasta ryzyko wykorzystania go przez cyberprzestępców do ataków i nielegalnych zysków. 
Zadaniem tego tekstu było uzmysłowienie skali problemu. Miliony użytkowników i instytucji 
na całym świecie staje codziennie przed wymienionymi problemami. Szkodliwe oprogramo-
wanie w wersji na tradycyjne systemy, w wersji na systemy mobilne, spam czy botnety to realia 
współczesnego Internetu. Chcąc lepiej walczyć z  tego typu zagrożeniami, należy rozpocząć 
edukację bezpieczeństwa IT od podstaw.

 Rys. 8. Ilość spamu w ruchu pocztowym w roku 2011

 Rys. 9. Spam według kategorii w lutym 2012 r.
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Z  perspektywy cyberbezpieczeństwa, głównymi problemami Czech lat 90-tych były wirusy 
i łamanie praw własności wynikające z rozpowszechniania nielegalnych programów. Jak widać 
na poniższym wykresie, w 2004 roku rozpoczął się dość szybki wzrost uzyskiwania dostępu do 
Internetu i  od tego czasu jego średnia wzrostu wynosiła 10% każdego roku. Szybkie zwięk-
szenie liczby gospodarstw podłączonych do Internetu nasiliło cyberprzestępczość, z uwagi na 
to, że mnożyła się liczba potencjalnych ofiar. 

Minęło dwadzieścia lat od czasu początku ery Internetu w Czechach. Najpierw tylko jedno przed-
siębiorstwo dostarczało połączenia internetowego dla firm i gospodarstw (zostało ono sprywa-
tyzowane w 2006 roku i  stało się częścią Telefonica O2). Dzisiaj istnieje ponad 8001 dostawców 
Internetu, głównie WiFi. Największym pozostaje jednak Telefonica O2 z przeszło 80%2 udziałem na 
rynku w 2010 roku, za którym sytuują się T-Mobile, UPC i inne przedsiębiorstwa.

Sektor prywatny i cyberbezpieczeństwo
Przedsiębiorstwa prywatne z  zagranicznym właścicielem lub partnerem miały łatwiejszy dostęp 
do standardów cyberbezpieczeństwa i  środków obronnych. Pozwoliło im to przygotować się na 
potencjalne ataki; z drugiej strony, zastosowanie takich środków mogło spowodować dodatkowe 
koszty w  porównaniu z  innymi przedsiębiorstwami bez proaktywnego podejścia do bezpieczeń-
stwa w  cyberprzestrzeni. Środki bezpieczeństwa istniejące w  firmach można podzielić na dwie 
grupy – wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne zostały wprowadzone aby chronić wewnętrzne sieci, 
systemy oraz dane firmy. Zewnętrzne były skupione na komunikacji z klientami, dostawcami, admi-
nistracją publiczną i  innymi podmiotami zewnętrznymi. Przykładem wewnętrznych zabezpieczeń 
mogą być wymogi hasła dostępu do systemu – określona minimalna długość itp. Ilustracją zewnętrz-
nych środków bezpieczeństwa są zabezpieczone strony dla realizowania płatności i przetwarzania 
zamówień – utrata zaufania klientów na ogół prowadzi do utraty klientów. Wymagania dla sektora 
prywatnego odnośnie cyberbezpieczeństwa zależą od ich rodzaju działalności, ale generalnie wyni-
kają tylko z prawa (patrz niżej). 

1 Całkowita ilość dostawców internetowych widniejących na stronie http://rychlost.cz/isp/, [dostęp: 07.04.2012].
2 Określonym w artykule nt. stałego łącza internetowego, autor J. Peterka, 2010, http://www.lupa.cz/clanky/kabel-opet-porazi-adsl/, 

[dostęp: 07.04.2012].

Wykres 2. Gospodarstwa domowe posiadające dostęp do internetu w Czechach (%).  
Źródło: Czeski Urząd Statystyczny, http://www.czso.cz/
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Odpowiedzialność sektora publicznego
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest bardzo poważnym tematem, zwłaszcza w odniesieniu do 
sektora publicznego. Rząd tworzy nie tylko prawne i organizacyjne ramy dla cyberbezpieczeństwa, 
ale sektor publiczny zarządza także ogromną ilością danych osobistych i  innych wrażliwych infor-
macji. Ponadto, państwo jest najbardziej prawdopodobnym celem dla potencjalnych cyberataków 
umotywowanych politycznie. Większość systemów IT w sektorze publicznym jest częścią krajowych 
infrastruktur krytycznych ponieważ zarządzają one systemem świadczeń emerytalnych, rejestrem 
chorych, systemem ubezpieczeń socjalnych itp. Kwestia cyberbezpieczeństwa znowu jest silnie 
związana z korzystaniem z Internetu oraz z zależności od niego i od technologii teleinformatycznych. 

W latach 90-tych, każde ministerstwo lub inny organ państwowy były samowystarczalne lub dzie-
liły lokalną sieć –  intranet lub LAN. Sieci te były odizolowane od Internetu, a zdalny dostęp był 
początkowo zarezerwowany tylko dla sytuacji wyjątkowych. Dlatego też, środki bezpieczeństwa 
skupiono na ochronie punktów dostępu do intranetu. Tendencja lat 90-tych w Czechach ukierun-
kowana była jednak na podniesienie skuteczności sektora publicznego. Realizując ten cel, niektóre 
usługi IT zlecono prywatnym firmom (outsourcing). Systemy podłączono do Internetu aby pozwolić 
społeczeństwu na wygodniejszy dostęp do nich. Nowe aplikacje internetowe zostały zaprojekto-
wane w celu ułatwienia kontaktu między państwem a pojedynczymi ludźmi. Dostęp do Internetu 
dał również możliwość skuteczniejszej komunikacji między departamentami oraz udostępniania 
danych. Ostatnie wydarzenia uwydatniają ten trend i  jego potencjalne zagrożenia. W tym roku, 
Ministerstwo Pracy i Spraw socjalnych zastosowało nowy system wypłaty świadczeń i dodatków 
socjalnych. Pierwotnie, różne dodatki były wypłacane przez różne urzędy, a  teraz istnieje tylko 
jeden urząd odpowiedzialny za wypłatę wszystkich tych świadczeń i  dodatków. Początkowo 
oddzielne systemy były zarządzane przez państwo, nowy system jest prowadzony przez prywatną 
firmę. Potencjalne zagrożenia są jeszcze większe, jako że baza danych z danymi osobistymi nie jest 
przechowywana w dedykowanych serwerach, ale w chmurze.

Następująca tabela ilustruje usługi dostarczane przez niektóre organy rządowe w roku 2010. Poniższe 
usługi są dość podstawowe. Jednocześnie sugerowana jest konieczność wdrożenia środków bezpie-
czeństwa. Pomimo natury tych usług, mogą one być celem cyberprzestępców (odmowa usługi DoS, 
rozproszona odmowa usługi DDoS, utrata lub oszustwa związane z danymi itd.). 

Tabela 1. Usługi dostarczane przez organy państwowe w 2010 r. Źródło: Czeski Urząd Statystyczny, http://www.czso.cz/

Ogółem
Informacje 
praktyczne

Formularz 
Aplikacyjny do 
Pobrania

Formularz 
Aplikacyjny Online

Pełny Wniosek 
Online

Ogółem %* Ogółem %* Ogółem %* Ogółem %*
Ministerstwa 12 85,7 13 92,9 7 50,0 5 35,7
Sądy 82 90,1 38 41,8 32 35,2 62 68,1
Prokuratorzy 9 100,0 1 11,1 0 0,0 0 0,0
Agencje Pośrednictwa Pracy 67 97,1 68 98,6 53 76,8 42 60,9
Ewidencja Geodezyjna i Księgi Wieczyste 19 90,5 21 100,0 7 33,3 6 28,6
Centra Medyczne i Kliniki Weterynaryjne 21 95,5 17 77,3 5 22,7 2 9,1
Inne 116 98,3 84 71,2 30 25,4 32 27,1
Razem 326 94,8 242 70,3 134 39,0 149 43,3
*Procent wszystkich uczestniczących organizacji
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Poniższa tabela przedstawia środki bezpieczeństwa stosowane przez różne organy rządowe 
w  2010 roku. Pomimo wysokiego wskaźnika procentowego w  każdej kategorii, nie można 
uznać, że sektor publiczny w Czechach posiada silny i wystarczający system cyberbezpieczeń-
stwa, gdyż lista tych aspektów bezpieczeństwa nie jest pełna.

Podstawy prawne
Z prawnego punktu widzenia, wpływ na środki bezpieczeństwa w Czechach mają dwie duże 
ustawy poza innymi, także oddziałującymi na cyberprzestrzeń (jak na przykład prawo karne). 
Są to akty prawne nr 101/2000 – Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (ang. Personal Data 
Protection Act) oraz nr 365/2000 – Ustawa o Systemach Informacyjnych w Sektorze Publicznym 
(ang. Information Systems in Public Sector Act). Te dwa akty opisują najważniejsze podstawy 
prawne dla Czech w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych3

Głównym celem tej ustawy jest zunifikowanie czeskiej legislacji względem Wspólnoty Europejskiej 
i korzystanie przez wszystkich z prawa do ochrony przed niedozwolonym naruszeniem prywat-
ności, a także regulacja praw i obowiązków w ramach przetwarzania danych oraz sprecyzowanie 
warunków transferu danych osobowych do innych krajów. Ten akt prawny tworzy strukturę 
prawną dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ang. Office for Personal Data Protection), który 
jest odpowiedzialny za wprowadzenie tej ustawy. 

Ustawa dotyczy każdego podmiotu, który zajmuje się danymi osobowymi, z wyjątkiem ściśle 
określonych przypadków, jak na przykład ochrona bezpieczeństwa narodowego itd. Wyróżnia 
ona trzy kategorie danych osobowych: dane osobowe, dane wrażliwe oraz dane anonimowe. 
Do każdej kategorii mają zastosowanie różne ograniczenia i  obowiązki dotyczące przetwa-
rzania, przechowywania i transferu danych.

3 Personal Data Protection Act, http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/6854, [dostęp: 07.04.2012].

Tabela 2. Środki bezpieczeństwa używane przez organy państwowe w 2010 r.  
Źródło: Czeski Urząd Statystyczny, http://www.czso.cz/

 

Organy Państwowe

Organizacja korzysta z:

Programu do 
wykrywania wirusów

Firewalla sprzętowego 
lub programowego

Regularnych kopii 
zapasowych danych

Podpisu 
elektronicznego

Ogółem %* Ogółem %* Ogółem %* Ogółem %*

Ministerstwa 13 92,9 13 92,9 13 92,9 13 92,9
Sądy 96 99,0 79 81,4 97 100,0 97 100,0
Prokuratorzy 10 100,0 8 80,0 10 100,0 10 100,0
Agencje Pośrednictwa Pracy 76 100,0 68 89,5 76 100,0 76 100,0
Ekspertyzy Geodezyjne i Księgi Wieczyste 22 100,0 19 86,4 22 100,0 22 100,0
Centra Medyczne i Kliniki Weterynaryjne 29 100,0 25 86,2 29 100,0 28 96,6
Inne 127 100,0 118 92,9 121 95,3 121 95,3
Razem 373 99,5 330 88,0 368 98,1 367 97,9
* Procent wszystkich uczestniczących organizacji

Ustawa ma wpływ na cybebezpieczeństwo w  odniesieniu do danych osobowych. Określa ona 
warunki przechowywania i przetwarzania danych. Związek między bezpieczeństwem w cyberprze-
strzeni, a  tą ustawą jest pośredni. W przypadku naruszenia zabezpieczeń spowodowanego cybe-
ratakiem, który łamie warunki sformułowane przez ustawę dotyczącą ochrony danych, działania 
podejmie Urząd Ochrony Danych Osobowych. Dzięki temu luźnemu związkowi, Urząd nie musi 
pozostawać pasywny. Opierając się na założeniu, że cyberbezpieczeństwo jest kluczowe dla zapew-
nienia ochrony danych osobowych, Urząd może zarządzić standardy bezpieczeństwa i inne środki 
mające na celu zagwarantowanie wystarczającej ochrony danych osobowych. Prawdą jest, że naru-
szenie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni nie zawsze musi dotyczyć tych danych. W związku z tym, 
nie zapewnia ono wysokich standardów bezpieczeństwa we wszystkich przypadkach, ale reaguje na 
najbardziej wrażliwe scenariusze cyberataków. 

Ustawa o Systemach Informacyjnych w Sektorze Publicznym4

Ustawa ta określa systemy informacyjne i  ich użycie w  sektorze publicznym. Wyznacza także 
potrzebne cechy, które muszą posiadać te systemy w  odniesieniu do swoich funkcji. Oznacza 
to charakterystykę interfejsu, dostępność danych, organy certyfikacji, proces dystrybucji infor-
macji certyfikowanej itd. Co ważniejsze, precyzuje także rolę poszczególnych podmiotów. 
Administratorem systemów informacyjnych w sektorze publicznym jest państwo. Z drugiej strony, 
operatorem systemu może być prywatny podmiot prawny, chyba, że jest to wbrew przepisom 
(kiedy system zajmuje się informacjami niejawnymi lub komunikuje się z systemami wojskowymi 
itd.). Operator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest najważniejszym aktorem – tworzy ono długoterminowe 
zasady postępowania dotyczące systemów informacyjnych. Przyjmuje koncepcje administracji 
publicznej i  jest też odpowiedzialne za tworzenie długoterminowych polityk bezpieczeństwa 
odnoszących się do systemów informacyjnych w sektorze publicznym. Administracja publiczna 
odpowiada za wdrażanie środków bezpieczeństwa określonych przez Ministerstwo. Dla tych 
celów Ministerstwo wydaje przepisy, których należy przestrzegać. Za szczególne środki bezpie-
czeństwa oparte na regulacjach wysokiego szczebla odpowiedzialna jest administracja publiczna. 
Ustawa mówi, że koncepcja i  wprowadzenie tych środków muszą być adekwatne do natury 
systemu. 

Ustawa ta, dotycząca cyberbezpieczeństwa w Czechach, ma wpływ szczególnie na aspekty organiza-
cyjne. Ogłasza, że administratorem musi być państwo. Obowiązek zdefiniowania koncepcji bezpie-
czeństwa na wysokim szczeblu spoczywa na Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Za implementację 
tych koncepcji odpowiedzialna jest administracja publiczna. Ta ostatnia musi także określać, które 
środki bezpieczeństwa są odpowiednie do wdrożenia. Za bezpieczeństwo systemu samo w sobie 
odpowiada operator. Bardzo ważnym aspektem tej ustawy jest wpływ na inne systemy. Systemy 
informacyjne niezależnych podmiotów częściowo podlegają tej regulacji, jeśli są powiązane z syste-
mami informacyjnymi w sektorze publicznym.

4 Information Systems in Public Sector Act, http://www.szrcr.cz/uploads/download/zakon_365_2011_v_aktualnim_zneni.pdf, [dostęp: 07.04.2012].

http://www.szrcr.cz/uploads/download/zakon_365_2011_v_aktualnim_zneni.pdf
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Dokumenty i strategie

Poniższe dokumenty i strategie ukazują determinację czeskiego rządu by przygotować grunt 
dla bezpieczniejszej cyberprzestrzeni. 

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Informacji Republiki Czeskiej5

Ten dokument zapewnia wprowadzenie najlepszych praktyk i  kooperacji między sektorem 
prywatnym i  publicznym, w  celu ustanowienia bezpiecznych systemów teleinformatycz-
nych w  Czechach. Zawarte w  nim konkluzje są dalej omawiane w „Planie Działania na rzecz 
Wdrożenia Środków Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Informacji Republiki Czeskiej” (ang. 
„Action Plan for Implementation of Measures from National Strategy for Information Security of 
the Czech Republic”), zatwierdzonym przez uchwałę nr 677/2007. Strategia Narodowa została 
sformułowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2005 roku.

Priorytety określone w tej strategii to: 
•	 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz zarządzanie ryzykiem;
•	 Świadomość dotycząca bezpieczeństwa informacji;
•	 Krajowa i międzynarodowa współpraca w zakresie bezpieczeństwa informacji;
•	 Wprowadzenie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji;
•	 Ochrona praw człowieka i wolności;
•	 Konkurencyjność czeskiej gospodarki.

Strategia Bezpieczeństwa Republiki Czeskiej6

Ten kluczowy dokument został zatwierdzony przez rząd w  2011 roku i  określa główne obszary 
cyberbezpieczeństwa Czech. Zwraca on uwagę na potencjalne zagrożenia stwarzane przez 
rosnącą zależność od informatyki. Cyberataki są usytuowane na równi z  innymi problemami 
bezpieczeństwa – terroryzmem, rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia, konfliktami regio-
nalnymi itd. Strategia ta odzwierciedla nie tylko kwestie bezpieczeństwa odnoszące się do Czech, 
ale także te dotyczące międzynarodowych partnerów – członków NATO, państw członkowskich 
UE itd. Strategia zaznacza także, że bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych związanych 
z  infrastrukturą krytyczną jest zasadniczym priorytetem rządu. Utworzenie krajowego Zespołu 
ds. Reagowania na Przypadki Naruszenia Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (ang. Computer 
Security Incident Response Team, CSIRT) jest jednym z  deklarowanych narzędzi do osiągnięcia 
tego celu. Strategia przedstawia też zamiar czeskiego rządu by zbudować system teleinforma-
tyczny zdolny do szybkiego przywrócenia jego funkcjonalności. 

Dokument ten jest bardzo ważny, ponieważ wyznacza cyberbezpieczeństwo jako jeden z głów-
nych priorytetów rządu i wyraźnie określa jego intencję by czynnie uczestniczyć w ochronie 
narodowych systemów teleinfomatycznych. Inne, bardziej konkretne dokumenty i wytyczne 
są oparte na tej strategii. 

5 National Strategy for Information Security of the Czech Republic, www.govcert.cz/ViewFile.aspx?docid=21667318, [dostęp: 07.04.2012].
6 Security Strategy of the Czech Republic, 2011, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/

bezpecnostni_politika/bezpecnostni_strategie_cr/index.html, [dostęp: 07.04.2012].

Strategia Cyberbezpieczeństwa Republiki Czeskiej na lata 2011-20157

Ten dokument rozwija „Strategię Bezpieczeństwa Republiki Czeskiej”. Określa interesy tego 
państwa w odniesieniu do bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Głównym celem strategii cyber-
bezpieczeństwa jest ochrona systemów teleinformatycznych w Czechach i łagodzenie poten-
cjalnych szkód spowodowanych cyberatakami. Dokument ten jest bazą dla tworzenia polityk, 
aktów prawnych, postanowień i innych norm. Podstawowe zasady w strategii to: 
•	 Koordynacja i intensyfikacja współpracy między sektorem prywatnym, publicznym 

i akademickim;
•	 Odpowiedzialność indywidualna;
•	 Odpowiedzialność sektora prywatnego;
•	 Współpraca między departamentami;
•	 Współpraca międzynarodowa;
•	 Odpowiedniość podejmowanych środków. 

Główne cele ustalone w strategii to: 
•	 Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa teleinformatyki w sektorze publicznym oraz infra-

strukturze krytycznej;
•	 Powołanie Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe (ang. Computer Emergency 

Response Team, CERT) na szczeblu rządowym w Czechach;
•	 Współpraca międzynarodowa;
•	 Współpraca między sektorem prywatnym, publicznym i akademickim;
•	 Zwiększanie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Plan Realizacji Strategii Cyberbezpieczeństwa Republiki Czeskiej na lata 2011-20158

Plan działania określa konkretne środki, które muszą zostać wprowadzone w celu osiągnięcia 
celów sprecyzowanych w strategii. Cele i środki są sklasyfikowane w siedmiu rozdziałach (patrz 
poniżej). Wyraźnie łączą one dany cel z odpowiednim zadaniem, organem za nie odpowiada-
jącym oraz oczekiwanym terminem wykonania. Plan ten jest uaktualniany każdego roku, mając 
na uwadze bieżący postęp w ramach rozdziałów. 

Rozdziały Planu Realizacji:
•	 Koordynacja cyberbezpieczeństwa i zarządzanie ryzykiem.
•	 Wspieranie współpracy międzynarodowej na polu cyberbezpieczeństwa.
•	 Narodowa współpraca między sektorem prywatnym, publicznym i akademickim na polu 

cyberbezpieczeństwa.
•	 Tworzenie ram prawnych w celu poprawy cyberbezpieczeństwa w Czechach oraz ochrony 

praw człowieka i wolności.
•	 Zwiększanie świadomości na polu cyberbezpieczeństwa w Czechach.
•	 Zwiększanie cyberbezpieczeństwa teleinformatyki w sektorze publicznym oraz w infra-

strukturze komunikacyjnej Czech.
•	 Wzmacnianie odporności systemów teleinformatycznych na cyberataki.

7 Cyber Security Strategy of the Czech Republic for years 2011-2015, 2011, Rząd Republiki Czeskiej, www.govcert.cz/ViewFile.
aspx?docid=21667315, [dostęp: 07.04.2012].

8 Action Plan for Cyber Security Strategy of the Czech Republic for years 2011-2015, 2011, Rząd Republiki Czeskiej,www.govcert.cz/ViewFile.
aspx?docid=21667318, [dostęp: 07.04.2012].

http://www.govcert.cz/ViewFile.aspx?docid=21667318
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/bezpecnostni_strategie_cr/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/bezpecnostni_strategie_cr/index.html
http://www.govcert.cz/ViewFile.aspx?docid=21667315
http://www.govcert.cz/ViewFile.aspx?docid=21667315
http://www.govcert.cz/ViewFile.aspx?docid=21667318
http://www.govcert.cz/ViewFile.aspx?docid=21667318
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Strategia tworzenia oddziałów CERT w Republice Czeskiej9

Ten dokument opisuje obecną sytuację w  odniesieniu do tworzenia oddziałów CERT 
w  Czechach. Określa także docelowy model organizacji oddziałów CERT w  Czechach oraz 
względem globalnej sieci CERT. Strategia definiuje procesy dotyczące tego, jak oddział CERT 
powinien sobie radzić z potencjalnymi cyberatakami. 

Organizacje i współpraca

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych10

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma największy wpływ na standardy cyberbezpieczeń-
stwa w Czechach. Określa ono długoterminowe cele związane z bezpieczeństwem systemów 
informacyjnych. 

Ministerstwo promuje politycznie problem cyberbezpieczeństwa w  państwie. Co więcej, jest 
także odpowiedzialne za międzynarodową współpracę dotyczącą tej kwestii. Bierze ono udział 
w  negocjacjach z  innymi państwami w  ramach międzynarodowych organizacji. Reprezentuje 
także Czechy w  Komitecie ds. Informatyzacji, Komputeryzacji i  Telekomunikacji, który jest 
podległy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD (ang. Committe on Information, 
Communications and Computer Policy within OECD) oraz w  ENISA (Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa Sieci i  Informacji). Dwoje z  członków zarządu ENISA jest czeskimi delegatami 
(Management Board Member i Alternate Management Board Member). Są oni odpowiedzialni 
za budżet agencji i zatwierdzenie programu. Narodowy Oficer Łącznikowy (ang. National Liaison 
Officer) jest kolejnym przedstawicielem agencji ENISA, który jest odpowiedzialny za bezpieczeń-
stwo informacji i sieci w Czechach oraz komunikację z innymi Oficerami Łącznikowymi. 

Ministerstwo częściowo odpowiada za współpracę z Unią Europejską (razem z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych). Współpraca ta opiera się głównie na Konwencji o Cyberprzestępczości. 
Delegaci Czech podpisali ją w 2005 roku, jednak nie została jeszcze ratyfikowana.

Ministerstwo Obrony11

Ministerstwo Obrony współpracuje na polu cyberbezpieczeństwa w ramach NATO. Czechy, mimo 
tego, że są członkiem NATO, nie są członkiem Centrum Doskonalenia Cyberobrony (ang. NATO 
Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence). Jednakże, przedstawiciel Ministerstwa podpisał 
w 2010 roku memorandum z NC3A, Agencją NATO ds. Konsultacji, Dowodzenia i Kierowania (ang. 
NATO Consultation Command and Control Agency), w celu otworzenia drogi do bliższej współpracy 
przy rozwoju zaawansowanych technologii, by sprostać wyzwaniom bezpieczeństwa w XXI wieku.

9 Strategy for Creating CERT departments in Czech Republic, 2011, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, www.govcert.cz/ViewFile.
aspx?docid=21667314, [dostęp: 07.04.2012].

10 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, http://www.mvcr.cz/, [dostęp: 07.04.2012].
11 Ministerstwo Obrony, http://www.army.cz/, [dostęp: 07.04.2012].

Urząd Ochrony Danych Osobowych12

Urząd jest odpowiedzialny za ochronę danych osobowych bez względu na rodzaj systemu. 
W związku z tym ma wpływ na standard cyberbezpieczeństwa jeśli chodzi o dane osobowe. 
Urząd współpracuje z innymi, lokalnymi instytucjami.

Policja
Zgodnie z prawem karnym, naruszenie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni prowadzi do rozpo-
częcia postępowania prawnego. Czeska policja powołała biura, które zajmują się cyberprze-
stępczością. Te wyspecjalizowane jednostki dostarczają potrzebnych informacji dla innych 
oddziałów policji.

W  celu walki z  tym rodzajem przestępczości, policja udostępnia także informacje i  koordynuje 
dochodzenia z organizacjami partnerskimi z innych krajów (Interpolem, zagraniczną policją itd.).

GOVCERT.CZ13

GOVCERT.CZ to skrót dla Governmental Emergency Response Team, czyli Rządowego Zespółu 
Reagowania na Incydenty Komputerowe, który został powołany przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych. Jest to rządowa platforma ds. bezpieczeństwa w  cyberprzestrzeni, która funk-
cjonuje jako centrum ochrony Czech. Platforma nie jest jeszcze skończona, ale w  przyszłości 
powinien zapewnić ramy dla bezpiecznego i pewnego korzystania z Internetu i teleinformatyki. 
Stanowić będzie ona także centralne narzędzie komunikacyjne dla zgłaszania cyber incydentów 
na szczeblu rządowym.

Obecnie GOVCERT.CZ nie pracuje, ale jego funkcje są wykonywane przez CSIRT.CZ (patrz 
poniżej). GOVCERT.CZ odpowiada za łączność z  innymi organizacjami CERT na świecie. 
Koordynuje on także działania z  innymi instytucjami w  Czechach i  za granicą w  przypadku 
poważnego cyberataku. Niemniej jednak, GOVCERT.CZ nie jest członkiem Europejskiej Grupy 
Rządowych CERT (ang. European Governmental CERTs Group).

CSIRT.CZ14

CSIRT.CZ to Computer Security Incident Response Team, Zespół ds. Reagowania na Przypadki 
Naruszenia Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Koordynuje on rozwiązania dla incydentów 
w obrębie bezpieczeństwa sieci komputerowych w Czechach. Idea CSIRT.CZ powstała w 2007 
roku, a  od 2010 roku (w  praktyce od 1.01.2011) składa się z  czterech niepełno etatowych 
ekspertów z  organizacji pozarządowej CZ.NIC. CZ.NIC służy CSIRT.CZ na podstawie wzajem-
nego porozumienia15 pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych a CZ.NIC. Porozumienie 
wygasa w  czerwcu 2012 roku. Do tego czasu zarządzanie CSIRT.CZ musi się znajdować pod 
całkowitym nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

12 Urząd Ochrony Danych Osobowych, http://www.uoou.cz/uoou.aspx, [dostęp: 07.04.2012].
13 GOV CERT CZ, http://www.govcert.cz/default.aspx, [dostęp: 07.04.2012].
14 CSIRT.CZ, http://www.csirt.cz/, [dostęp: 07.04.2012].
15 Memorandum on CSIRT of Czech Republic, http://www.csirt.cz/files/nic/doc/Memorandum_CSIRT.CZ-en.pdf, [dostęp: 07.04.2012].

http://www.govcert.cz/ViewFile.aspx?docid=21667314
http://www.govcert.cz/ViewFile.aspx?docid=21667314
http://www.mvcr.cz/
http://www.uoou.cz/uoou.aspx
http://www.govcert.cz/default.aspx
http://www.csirt.cz/
http://www.csirt.cz/files/nic/doc/Memorandum_CSIRT.CZ-en.pdf
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Inne instytucje

•	 Informacyjna Służba Bezpieczeństwa16

Służba ta zdobywa, gromadzi i ocenia informacje wielkiej wagi dla bezpieczeństwa kraju, 
ochrony zapisów jego konstytucji oraz interesów gospodarczych. Dlatego też jej działania 
obejmują także kwestie cyberbezpieczeństwa, jednak głównie w  szerszym kontekście 
bezpieczeństwa narodowego. 

•	 Urząd Bezpieczeństwa Narodowego17

Urząd Bezpieczeństwa Narodowego jest odpowiedzialny za procedury uwierzytelniające 
w odniesieniu do bezpieczeństwa personelu i obiektów. Posiada ogólne kompetencje na 
polu ochrony informacji niejawnych (łącznie z  nadzorem i  metodologią). Przeprowadza 
także certyfikacje środków technicznych, systemów informacyjnych, urządzeń krypto-
graficznych, miejsc działań kryptograficznych i pomieszczeń ekranowanych; opracowuje 
i zatwierdza państwowe algorytmy szyfrujące i tworzy narodową strategię ochrony kryp-
tograficznej; określa standardy bezpieczeństwa dotyczące ochrony informacji niejawnych.

Obecna sytuacja 

Cyberbezpieczeństwo w  Czechach staje sie coraz ważniejsze, jako że wzrasta korzystanie 
z  Internetu i  systemów teleinformatycznych. Zmiana ta nastąpiła w  sektorze prywatnym 
w latach 90-tych. W przeciągu ostatnich dziesięciu lat sektor publiczny stał się tym, który zaczął 
wykorzystywać Internet i systemy teleinformatyczne w celu osiągnięcia większej skuteczności 
i obniżenia kosztów. Dotychczasowe systemy w sektorze publicznym zostały zastąpione przez 
nowoczesne aplikacje internetowe i  nowe systemy teleinformatyczne. Rozwój ten stwarza 
zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, który potrafią zarządzać tymi syste-
mami i zapewnić ich właściwe funkcjonowanie. Pomimo korzyści, jakie niesie ze sobą nowa 
technologia, tworzy ona także potencjalne zagrożenia. Dlatego należy nie tylko wprowadzać 
nowe systemy i technologie, ale także zapewnić bezpieczne środowisko – w tym przypadku 
bezpieczną cyberprzestrzeń. 

Bezpieczeństwo systemów prywatnych jest regulowane przez państwo tylko wtedy, gdy 
system przetwarza dane osobowe. W takich przypadkach, Urząd Ochrony Danych Osobowych 
musi zatwierdzić przyjęte środki bezpieczeństwa. Po uzyskaniu aprobaty Urzędu zwykle nie 
przeprowadza się innych kontroli, chyba że dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa. Nadzór 
jest raczej bierny i opiera się na konkurencyjności w sektorze prywatnym – niezabezpieczone 
systemy teleinformatyczne w  sektorze prywatnym mogą skutkować wyższymi kosztami 
w  przypadku naruszenia bezpieczeństwa. Państwo wkracza tylko gdy w  grę wchodzą dane 
osobowe lub gdy bezpieczeństwo narodowe mogło stać się zagrożone. 

Kontrola systemów w  sektorze publicznym jest zapewniona zgodnie z  rodzajem informacji 
jakie znajdują się w systemie – informacje niejawne, dane osobowe itd. Dla każdego nowego 

16 Security Information Service, http://www.bis.cz, [dostęp: 07.04.2012].
17 National Security Authority, http://www.nbu.cz/cs/, [dostęp: 07.04.2012].

systemu tworzy się projekt bezpieczeństwa. W  takim projekcie, bezpieczeństwo systemów 
ocenia się z różnych punktów widzenia – klęski żywiołowej, ataku terrorystycznego, zakłóceń 
w  dostawie energii lub bezpieczeństwie cyberprzestrzeni itd. Wprowadzone środki bezpie-
czeństwa muszą być adekwatne do prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia. Co więcej, 
plan kryzysowy opracowuje się dla każdego zagrożenia. 

Aktualny stan cyberbezpieczeństwa w  Czechach jest bardzo asymetryczny z  powodu gwał-
townego wzrostu użycia teleinformatyki w sektorze prywatnym, a teraz także i w publicznym. 
Przyjęto już nowe systemy, ale nie dołożono odpowiednich starań by stworzyć bezpieczną 
cyberprzestrzeń. Podłoże teoretyczne zostało sformułowane w postaci polityk i strategii, ale 
ich wdrożenie jest opóźnione. Jako przykład można podać powołanie oddziału CERT. Głównym 
problemem jest brak wykwalifikowanych pracowników w sektorze publicznym (tak jak w przy-
padku zespołu CSIRT). W celu utworzenia bezpiecznego środowiska cyberprzestrzeni policja 
potrzebuje więcej specjalistów by z powodzeniem stawiać czoła cyberprzestępczości, admi-
nistracja publiczna wymaga obecności profesjonalistów, którzy potrafiliby zaprojektować 
procesy wspierające bezpieczną cyberprzestrzeń i  zarządzać nimi, oraz wykwalifikowanego 
personelu, by rzeczywiście korzystać z nowo wprowadzonych systemów. 

Brak wykwalifikowanych pracowników na kluczowych stanowiskach w sektorze publicznym 
tworzy duże wyzwanie dla Czech. Kontrola wdrażania środków bezpieczeństwa oraz zarzą-
dzanie czeską cyberprzestrzenią byłoby bardzo trudne bez kompetentnego personelu. 
Ponadto, brak ekspertów mógłby narazić na niebezpieczeństwo współpracę międzynarodową. 
Problem ten może stać się zasadniczy w najbliższej przyszłości, kiedy korzystanie z cyberprze-
strzeni i  teleinformatyki w  przestrzeni publicznej jeszcze się zwiększy. W  rezultacie, ryzyko 
cyberataków wobec infrastruktury krytycznej stanie się bardziej prawdopodobne w  połą-
czeniu z potencjalnymi szkodami, które mogłyby być spowodowane przez te ataki. Wzrastające 
użycie technologii teleinformatycznych we wszystkich sektorach zwiększa również potrzebę 
sprawnej międzynarodowej współpracy, kluczowej dla zabezpieczenia cyberprzestrzeni.

http://www.bis.cz
http://www.nbu.cz/cs/


4. Cyberbezpieczeństwo Polski
Joanna Świątkowska

Rozpatrywanie problematyki cyberbezpieczeństwa Polski wymaga spojrzenia na to zagad-
nienie przez pryzmat dwóch aspektów. Pierwszym z nich jest analiza już istniejącego stanu 
rzeczy, w  tym m.in. działalności podmiotów odpowiadających za cyberbezpieczeństwo czy 
rzeczywistej efektywności wprowadzonych rozwiązań. Druga perspektywa uwzględnia ocenę 
planowanych działań zawartych w  najważniejszych, strategicznych dokumentach związa-
nych ze sferą bezpieczeństwa państwa. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, „tu i  teraz” liczy 
się bieżące przygotowanie państwa do obrony przed cyberatakami, ale biorąc pod uwagę 
fakt, że ochrona cyberprzestrzeni generalnie stanowi relatywnie nową sferę bezpieczeństwa 
państw współczesnych, należy także skupić się na strategicznych, przyszłościowych planach. 
Niniejszy artykuł zawiera omówienie najważniejszych zagadnień z obu perspektyw, które tylko 
gdy wspólnie uwzględnione dają całościowy obraz. Z racji obostrzeń związanych z wymogami 
długości tekstu jest to analiza wstępna wymagająca rozwinięcia – z jednej strony naświetlająca 
najważniejsze zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem Polski, a z drugiej stanowiąca 
punkt wyjścia do zalecanych dalszych pogłębionych badań. 

Miejsce cyberbezpieczeństwa w najważniejszych strategiach 
obronnych Polski

„Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP” z 2007 roku (SBN), definiująca żywotne interesy 
Polski w dziedzinie bezpieczeństwa w części dotyczącej wyzwań i zagrożeń, podkreśla niebez- w dziedzinie bezpieczeństwa w części dotyczącej wyzwań i zagrożeń, podkreśla niebez-
pieczeństwa związane z użytkowaniem cyberprzestrzeni. Dokument dostrzega bezpośrednią 
zależność występującą między cyberbezpieczeństwem a  prawidłowym funkcjonowaniem 
państwa, w  tym jego rozwojem ekonomicznym oraz możliwościami prowadzenia efektyw-
nych działań w  sferze militarnej. SBN zwraca uwagę na konieczność ochrony teleinforma-
tycznej infrastruktury krytycznej (ang. critical information infrastructure protection, CIIP) 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych. Do najważniejszych działań prowa-
dzących do zwiększania bezpieczeństwa cyberprzestrzeni rekomendowanych w  strategii 
należy m.in. konieczność ścisłej współpracy pomiędzy sektorem publicznym i  prywatnym 
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współodpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo, oraz współpracy międzynarodowej, przede 
wszystkim z UE oraz NATO1. Choć strategia wyznacza fundamenty dla budowy systemu bezpie-
czeństwa narodowego2, największy problem stanowi niski stopnień wdrażania postulowanych 
rozwiązań. 

Remedium na tę słabość ma stanowić inny dokument pt. „Strategia Rozwoju Systemu 
Bezpieczeństwa Narodowego RP w  latach 2012-2022” (SRSBN)3. Jego głównym celem jest 
wzmocnienie efektywności i spójności systemu bezpieczeństwa narodowego Polski również 
w  zakresie cyberbezpieczeństwa. Dokument uszczegóławia i  rozwija kwestie związane 
z  ochroną cyberprzestrzeni Polski wskazując rolę jaką powinno odgrywać państwo w  tym 
obszarze. Istotną zasadą jest subsydiarna pomoc państwa względem sektora prywatnego – 
kluczowego w  kontekście zapewniania cyberbezpieczeństwa. Ilustracją tego podejścia jest 
między innymi system ochrony infrastruktury krytycznej (ang. critical infratructure protection, 
CIP), w  skład której wchodzą także elementy infrastruktury teleinformatycznej (ang. critical 
information infrastructure, CII). Obowiązek dbania o bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej 
(ang. critical infrastructure, CI) spoczywa przede wszystkim na jej operatorze lub właścicielu, 
a rola państwa sprowadza się do funkcji koordynującej i nadzorującej. Interwencja pomiotów 
państwowych winna mieć miejsce tylko w sytuacjach kryzysowych, kiedy działania podmiotów 
prywatnych nie wystarczają i nie gwarantują bezpieczeństwa4. Tak skonstruowany system ma 
jednak słabe strony. Największym problemem jest bowiem brak możliwości przeprowadzenia 
audytu i kontroli wdrażania postulowanych zabezpieczeń5. Między innymi dlatego tak ważne 
jest, aby wprowadzać działania angażujące prywatne podmioty w  świadome chronienie 
infrastruktury państwa, zapewniając tym samym wykonywanie ich obowiązków rzetelnie 
i odpowiedzialnie. 

SRSBN dotyczy nie tylko cywilnych aspektów związanych z  cyberprzestrzenią. Dokument 
dostrzega postępujący i nieodwracalny trend informatyzacji polskiej armii oraz resortu obrony, 
wskazując na konieczność równoległego wprowadzania rozwiązań chroniących wojsko przed 
atakami pochodzącymi z cyberprzestrzeni. W tym aspekcie rekomendowany jest rozwój zdol-
ności operacyjnych podmiotów dedykowanych specjalnie ochronie systemów teleinforma-
tycznych resortu obrony6. 

SRSBN zapowiada stworzenie w pierwszym półroczu 2012 roku całościowej „Polityki bezpie-
czeństwa cyberprzestrzeni RP”7. Podstawę do opracowania tego dokumentu stanowić ma 

1 Szerzej: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007. 
2 System bezpieczeństwa narodowego rozumianego jako „całość sił, środków oraz zasobów przeznaczonych przez państwo do realizacji 

zadań w dziedzinie bezpieczeństwa, odpowiednio do tych zadań zorganizowana, utrzymywana i przygotowywana, w którym wyróżnia się 
podsystem kierowania i szereg podsystemów wykonawczych” – według Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP 2012-
2022, s. 3. 

3 MON, Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP 2012-2022. Projekt.
4 Ibidem, s. 39.
5 Ibidem, s. 101. 
6 Ibidem, s. 119. 
7 Ibidem, s. 133.

już istniejący „Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni na lata 2011-2016” (zwany dalej 
Programem), będący aktualnie najważniejszym dokumentem programującym zadania zwią-
zane z bezpieczeństwem Polski.

Program rekomenduje działania mające prowadzić do zapobiegania i  zwalczania cyberza-
grożeń, zawiera m.in. propozycje działań o charakterze prawno-organizacyjnym, technicznym 
i  edukacyjnym. Ponadto, celem Programu jest wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za 
cyberbezpieczeństwo, określenie ich kompetencji, opracowanie spójnego systemu oceny 
ryzyka dla podmiotów państwowych (wraz z  opracowaniem wytycznych dla podmiotów 
prywatnych), stworzenie systemu koordynacji działań, przeciwdziałania i zapobiegania zagro-
żeniom oraz współpracy i wymiany informacji zarówno z innymi krajami partnerskimi, organi-
zacjami międzynarodowymi ale przede wszystkim z sektorem prywatnym8. 

Do kolejnych zalecanych rozwiązań, mających służyć poprawie cyberbezpieczeństwa, należy 
m.in. powołanie Międzyresortowego Zespołu Koordynującego ds. Ochrony Cyberprzestrzeni 
RP – odpowiedzialnego za koordynację wszelkich działań związanych cyberbezpieczeństwem 
Polski, w  tym także za dopilnowanie realizacji zadań nałożonych przez Program9. Projekt 
zakłada także zmiany legislacyjne, które uregulowałyby kwestię terminologii podstawowych 
kategorii związanych z  cyberprzestrzenią (np. dotyczących cyberprzestępstwa), rozstrzyga-
łyby także problemy odpowiedzialności za ochronę Polski i  uporządkowały kroki związane 
ze ściganiem sprawców10. Dodatkowo Program zaleca powołanie Pełnomocnika Rządu ds. 
Ochrony Cyberprzestrzeni RP oraz pełnomocnika kierownika jednostki organizacyjnej ds. 
ochrony cyberprzestrzeni w podmiotach administracji publicznej, a także utworzenia analo-
gicznej funkcji u podmiotów prywatnych11. 

Program zawiera wiele interesujących rekomendacji, jednak największą jego słabością jest 
to, że od czasu jego publikacji do chwili obecnej nie został wprowadzony w życie. Dostępne 
informacje wskazują, że status tego dokumentu, kierowanego do uzgodnień resortowych, nie 
zmienił się do tej pory. Ponadto, wobec zmian jakie zostały wprowadzone w 2011 roku w admi-
nistracji rządowej, nie do końca wiadomo kto aktualnie jest organem odpowiedzialnym za 
jego wdrażanie. Obecne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW), czyli byłe Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), twierdzi, że od czasu powstania Ministerstwa 
Administracji i  Cyfryzacji (MAC), to ten właśnie resort odpowiada za infrastrukturę i  powi-
nien zająć się wprowadzaniem programu. MAC natomiast jeszcze w  styczniu 2012 roku nie 
udzielił odpowiedzi, czy i  kiedy zajmie się tą sprawą12. Brak ustanowienia podmiotu odpo-
wiedzialnego za implementację postanowień zawartych w programie, czyni dokument w 
gruncie rzeczy nieużytecznym i stawia pod znakiem zapytania realność powstania potrzebnej 
„Polityki bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP”. Dodatkowo kontrowersje budzi inny problem 

8 Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011-2016. Wersja 1.1, Warszawa 2010, s. 8. 
9 Ibidem, s. 9. 
10 Ibidem, s. 15.
11 Ibidem, s. 16. 
12 Gazeta Prawna, Rząd zapomniał o cyberbezpieczeństwie, 2012, http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/587082,rzad_

zapomnial_o_cyberbezpieczenstwie.html, [data dostępu: 29.03.2012].
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wskazywany przez fachowców – Program nie był wystarczająco konsultowany przy tworzeniu. 
Należy zaznaczyć, że w przypadku tak specyfi cznej materii jakiej dotyczy Program taka sytu-że w przypadku tak specyficznej materii jakiej dotyczy Program taka sytu- materii jakiej dotyczy Program taka sytu-
acja nie powinna mieć miejsca13. 

Na koniec nie można pominąć i nie zauważyć błędu jaki znalazł się w Programie. Ten kluczowy 
z  punktu widzenia budowania cyberstrategii Polski dokument zawiera błąd merytoryczny, 
który ciężko tłumaczyć przeoczeniem, a  który niestety może być symptomem głębszego 
problemu polegającego na niedocenieniu znaczenia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i  nie 
przykładaniu wystarczającej uwagi do budowania jej ochrony. W  Programie czytamy, że 
„Polska ratyfikowała Konwencję Rady Europy z dnia 23 listopada 2001 r. o cyberprzestępczo-
ści”14, tymczasem stan na dzień 29 Marca 2012 roku jest taki, że jest to informacja niezgodna 
z  rzeczywistością, gdyż Polska, choć jest sygnatariuszem Konwencji dotąd nie dokonała jej 
ratyfikacji15. Błąd nie został poprawiony aż do teraz, choć od ogłoszenia dokumentu upłynęły 
już około 2 lata. Wszystkie te uwagi prowadzą do konkluzji mówiącej, że aktualnie Polska nie 
posiada realnie obowiązującego dokumentu, który byłby kompleksową strategią odnoszącą 
się do ochrony i działań w cyberprzestrzeni. 

Przegląd podmiotów chroniących 
cyberbezpieczeństwo Polski

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę cyberprzestrzeni Polski jest rozproszona. Nie 
istnieje jeden podmiot koordynujący działania w tym zakresie. W związku z tym, poszczególne 
instytucje fragmentarycznie odpowiadają za wybrane obszary związane z ochroną cyberprze-
strzeni. Przegląd podmiotów związanych z ochroną cyberprzestrzeni Polski podzielony został 
na 3 części. Pierwsze omówione zostaną podmioty dedykowane głównie do ochrony cyber-
bezpieczeństwa administracji państwowej, następnie podmioty działające głównie w odnie-
sieniu do użytkowników prywatnych, a na koniec osobno i bardziej szczegółowo zaprezen-
towana zostanie sfera obrony narodowej. Oczywiście podział ten jest umowny i  stworzony 
na potrzeby artykułu, cyberprzestrzeń nie ma granic, nie istnieją one także w sposób jedno-
znacznie określony w kontekście zapewniania jej bezpieczeństwa. 

Instytucje państwowe

Jeszcze do 2011 roku głównym resortem zajmującym się informatyzacją państwa (w  tym 
kwestiami bezpieczeństwa teleinformatycznego) było MSWiA. Po reorganizacji struktury rządu 
w 2011 roku doszło nie tylko do podzielenia ministerstwa na dwa nowe podmioty, ale także do 
podziału odpowiedzialności za ochronę cyberprzestrzeni Polski. W wyniku tych zmian, aktu-
alnie głównym resortem zajmującym się informatyzacją państwa jest MAC. Ministerstwo to 
realizuje zadania m.in. w zakresie informatyzacji administracji publicznej, technologii i technik 
informacyjnych, standardów informatycznych, wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki, 

13 Ibidem.
14 Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni… op. cit., s.11.
15 Convention on Cybercrime status, http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=&DF=&CL=ENG, [data 

dostępu: 29.03.2012].

zastosowań technologii informatycznych w  społeczeństwie informacyjnym, rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego oraz realizacji zobowiązań międzynarodowych Polski w dziedzinie 
informatyzacji16. MSW z  kolei ustawowo odpowiedzialny jest m.in. za ochronę bezpieczeń-
stwa i  porządku publicznego17, a  poprzez działania Departamentu Ewidencji Państwowych 
i  Teleinformatyki (DEPiT) oraz Biura Ochrony Informacji Niejawnych spełnia bardzo ważną 
rolę w zakresie nadzoru i ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, nie tylko wewnątrz 
resortu, ale także w niektórych obszarach poza nim18.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) jest służbą odpowiedzialną za zabezpie-
czenie porządku konstytucyjnego Polski, w tym za realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa 
systemów teleinformatycznych, przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych. 
Zadania ABW w  tym zakresie realizuje Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 
(DBT), a także wyspecjalizowane zespoły w delegaturach19. W ramach DBT ABW działa ponadto 
najważniejszy podmiot związany z cyberbezpieczeństwem administracji publicznej. Jest nim 
Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL. „Podstawowym zada-
niem zespołu jest zapewnianie i rozwijanie zdolności jednostek organizacyjnych administracji 
publicznej Rzeczypospolitej Polskiej do ochrony przed cyberzagrożeniami, ze szczególnym 
uwzględnieniem ataków ukierunkowanych na infrastrukturę obejmującą systemy i sieci telein-
formatyczne, których zniszczenie lub zakłócenie może stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia 
ludzi, dziedzictwa narodowego oraz środowiska w znacznych rozmiarach, albo spowodować 
poważne straty materialne, a także zakłócić funkcjonowanie państwa”20. CERT.GOV.PL zarządza 
incydentami, które są objęte ochroną przez system ARAKIS-GOV – narzędziem służącym do 
wczesnego ostrzegania o  niebezpieczeństwach w  sieci Internet. System opracowany został 
przez CERT-Polska oraz DBT i  powstał w  wyniku potrzeby wsparcia zabezpieczeń zasobów 
teleinformatycznych administracji państwowej21. 

W większości państw jednym z najbardziej wrażliwych obszarów w kontekście bezpieczeństwa 
jest CIP, w skład której zalicza się także systemy infrastruktury teleinformatycznej. Polska nie 
stanowi tutaj wyjątku. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku 
o zarządzaniu kryzysowym art. 3 pkt. 2, definicja CI obejmuje systemy cybernetyczne niezbędne 
do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa22. Organizacją właściwą do realizacji 
zadań związanych z  planowaniem i  programowaniem z  zakresu zarządzania kryzysowego 
i CIP jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Omawiany wcześniej Program podkreśla 
odpowiedzialność tej instytucji za koordynację działań związanych z  ochroną CII. W  oficjal-
nych deklaracjach dotyczących planowanych działań z tego zakresu, RCB dostrzega koniecz-
ność tworzenia warunków sprzyjających współpracy podmiotów prywatnych i publicznych. 

16 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, http://mac.gov.pl/spoleczenstwo-cyfrowe/, [data dostępu: 29.03.2012].
17 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, tekst jednolity.
18 Szerzej: Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki, http://www.msw.gov.pl/portal/pl/78/6988/Departament_Ewidencji_

Panstwowych_i_Teleinformatyki.html, [data dostępu: 29.03.2012].
19 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Bezpieczeństwo teleinformatyczne, http://www.bip.abw.gov.pl/portal/bip/79/154/

BEZPIECZENSTWO_TELEINFORMATYCZNE.html, 2012, [data dostępu: 29.03.2012].
20 CERT.GOV.PL, O nas, http://cert.gov.pl/portal/cer/27/15/O_nas.html, [data dostępu: 29.03.2012].
21 CERT.GOV.PL, System ARAKIS-GOV, http://cert.gov.pl/portal/cer/4/310/System_ARAKISGOV.html, [data dostępu: 29.03.2012].
22 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, tekst jednolity. 



 48 Joanna Świątkowska 49 Cyberbezpieczeństwo Polski

Zapowiada także uruchomienie działalności Forum publiczno – prywatnego, które między 
innymi umożliwi wymianę informacji, wiedzy, koordynację działań służących zbudowaniu 
bezpiecznej CI w tym tej związanej z sektorem teleinformatycznym. Inicjatywa jest ciekawą 
próbą angażowania podmiotów prywatnych w obronę cyberprzestrzeni Polski. RCB jest także 
odpowiedzialne za opracowanie „Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej” 
– kluczowego z  punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego dokumentu określającego 
między innymi priorytety, cele, wymagania, standardy związane z funkcjonowaniem CI oraz 
kryteria na bazie których określone zostaną poszczególne elementy tych systemów23. 

Kluczową rolę w zakresie zapewniania cyberbezpieczeństwa zapewnia także Urząd Komunikacji 
Elektronicznej24 oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych25. Dodatkowo w struk-
turach Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji działa Wydział Wsparcia Zwalczania 
Cyberprzestępczości. Między innymi analizą międzynarodowych aspektów związanych z 
cyberbezpieczeństwem zajmuje się Departament Polityki Bezpieczeństwa MSZ.

Inne podmioty

Najważniejszym podmiotem zajmującym się głównie cywilnym i  pozarządowym obszarem 
ochrony cyberprzestrzeni jest CERT-Polska. Jest to zespół powołany do reagowania na przy-
padki naruszania bezpieczeństwa cyberprzestrzeni działający w  strukturach Naukowej 
i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). CERT-Polska istnieje od 1996 roku. Zadania jakie 
wykonuje ten podmiot nie odbiegają od standardowych zadań wykonywanych przez inne 
analogiczne organizacje. Do głównych aktywności należy m.in.: rejestrowanie i obsługa incy-
dentów naruszających cyberbezpieczeństwo, alarmowanie i  informowanie użytkowników 
o zaistniałych niebezpieczeństwach, działalność badawcza oraz edukacyjna z zakresu bezpie-
czeństwa cyberprzestrzeni i  zwiększania świadomości w  tym obszarze26. CERT-Polska bierze 
udział w licznych międzynarodowych inicjatywach. Wspomnieć tu można między innymi27:
•	 Forum of Incidents Response and Security Teams, 
•	 HoneySpider Network – wspólne przedsięwzięcie CERT Polska, rządowego CERTu, 

Holenderskiego GOVCERT.NL oraz akademickiego operatora w Holandii SURFnet, zmie-
rzającego do opracowania nowych i wykorzystania istniejących honeypotów do walki 
z próbami nieautoryzowanego użycia systemu lub wykradzenia danych w wybranych 
obszarach. 

•	 Projekt Worldwide Observatory of Malicious Behaviors and Attack Threats (WOMBAT) – 
projekt zmierzający do utworzenia globalnego systemu monitorowania i analizy zagrożeń 
internetowych. 

23 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, http://rcb.gov.pl/?page_id=261, [data dostępu: 
29.03.2012].

24 Urząd Komunikacji Elektronicznej, Zadania Prezesa UKE, http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead24&news_cat_id=360&news_
id=448&layout=9&page=text, [data dostępu: 29.03.2012].

25 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Zadania i kompetencje Generalnego Inspektora Danych Osobowych, http://www.giodo.
gov.pl/537/j/pl/, [data dostępu: 29.03.2012]. 

26 CERT Polska, O nas, http://www.cert.pl/o-nas, [data dostępu: 29.03.2012].
27 CERT Polska, Projekty, http://www.cert.pl/projekty, [data dostępu: 29.03.2012].

•	 Projekt SOPAS – System Ochrony Przed Atakami Sieciowymi – realizowany w konsorcjum 
przez Wojskowy Instytut Łączności, NASK, ITTI Sp. z o.o. i mający na celu opracowanie 
prototypu systemu chroniącego federacyjną sieć teleinformatyczną28. 

Na szczególne podkreślenie, z uwagi na węgierskiego partnera, zasługuje omówienie projektu 
o nazwie Framework for Information Sharing and Alerting (FISHA), który rozpoczął się w 2009 
roku, a którego głównym celem było wypracowanie systemu EISAS (ang. European Information 
Sharing and Alerting System) czyli pan-europejskiego systemu służącego m.in. wymianie 
informacji dotyczących zagrożeń. Projekt realizowany był m.in. we współpracy pomiędzy 
NASK z  węgierskim CERT-em (CERT-Hungary) i  jest kontynuowany w  ramach Network for 
Information Sharing and Alerting (NISHA)29. Dodatkowo CERT-Polska jest autorem systemu 
ARAKIS, który na wczesnym etapie ostrzega o zagrożeniach w sieci na podstawie zagregowa-
nych i skorelowanych z różnych źródeł informacji30. CERT-Polska nie jest natomiast członkiem 
European Government CERTs group.

Innym zespołem typu CERT chroniącymi bezpieczeństwo użytkowników cyberprzestrzeni 
w Polsce jest także PIONIER-CERT (zajmujący się reagowaniem na incydenty dotyczące Polskiej 
Szerokopasmowej Sieci Naukowej PIONIER)31. Warto także wspomnieć o  inicjatywie ABUSE-
FORUM grupy eksperckiej zapoczątkowanej przez NASK skupiającej przedstawicieli zespołów 
CERT, zespołów bezpieczeństwa polskich operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców 
treści internetowych32. 

Sfera obronna państwa

Polska należy do grupy państw, które dostrzegają proces militaryzacji cyberprzestrzeni. Co 
więcej, kraj ten rozpoczął proces budowania swoich zdolności w zakresie prowadzenia działań 
wojskowych w  tej sferze33. Wynika to nie tylko z  globalnej tendencji zmierzającej w  tym 
kierunku, ale także z postępującej informatyzacji armii oraz całego resortu obrony wymusza-
jącej konieczność podejmowania działań prowadzących do zapewniania coraz większego 
stopnia cyberbezpieczeństwa. Rozwiązania teleinformatyczne w  coraz większym stopniu 
warunkują możliwości podstawowego funkcjonowania sił obronnych, pozwalają m.in. prze-
syłać informacje, dane, zarządzać oraz dowodzić. Podmiotem zajmujących się cyberbezpie-
czeństwem w resorcie obrony narodowej jest System Reagowania na Incydenty Komputerowe 
(SRnIK)34. Celem systemu jest zapewnienie realizacji i  koordynacji procesów zapobiegania, 
wykrywania i reagowania na incydenty komputerowe w systemach i sieciach teleinformatycz-
nych obrony narodowej35.

28 Projekt zakłada wprowadzenie do autonomicznych domen Sensory, Elementy reakcji oraz Moduł decyzyjny, co umożliwi współpracę 
polegającą m.in. na wymianie informacji o wykrytych zagrożeniach. 

29 A Framework for Information Sharing and Alerting, The Project, http://www.fisha-project.eu/the-project, [data dostępu: 29.03.2012].
30 CERT Polska, Projekty, op. cit.
31 PIONIER-CERT, Misja, http://cert.pionier.gov.pl/Misja, [data dostępu: 29.03.2012].
32 CERT Polska, http://www.cert.pl/news/tag/abuse-forum, [data dostępu: 29.03.2012].
33 J. A. Lewis, K. Timlin, Cybersecurity and Cyberwarfare. Preliminary Assessment of National Doctrine and Organization, http://www.unidir.ch/

pdf/ouvrages/pdf-1-92-9045-011-J-en.pdf, Center for Strategic and International Studies, [data dostępu: 29.03.2012], s. 3.
34 Strategia Rozwoju Systemu…, op. cit., s. 119.
35 SRNIK, O SRNIK, http://www.srnik.wp.mil.pl/pl/2.html, [data dostępu: 29.03.2012].

http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead24&news_cat_id=360&news_id=448&layout=9&page=text
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead24&news_cat_id=360&news_id=448&layout=9&page=text
http://www.giodo.gov.pl/537/j/pl/
http://www.giodo.gov.pl/537/j/pl/
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Nadzór nad funkcjonowaniem SRnIK sprawuje Dyrektor Departamentu Informatyki 
i  Telekomunikacji 36. Od lutego 2012 roku Dyrektor tego Departamentu pełni także rolę 
Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Do 
jego obowiązków należą głównie funkcje nadzorcze i koordynacyjne w tym współprzygoto-
wanie rocznego raportu o  stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Obsługę merytoryczną 
Pełnomocnika zapewnia Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i  Usług 
Teleinformatycznych37.

W ramach SRnIK działa zespół MIL-CERT stanowiący Wojskowy Zespół Reagowania na Incydenty 
Komputerowe. SRBN RP przewiduje dalsze rozwijanie zdolności tego podmiotu, aż do umoż-
liwienia mu realizacji zawansowanych technologicznie funkcji, w  tym informatyki śledczej 
i aktywnej odpowiedzi na ataki cybernetyczne38. Tworzenie jednostek wojskowych dedykowa-
nych do działań w cyberprzestrzeni świadczy o wyższym stopniu zaangażowania państwa w 
budowanie jej pozycji w cyberprzestrzeni. Polska rozpoczęła ten proces uruchamiając w lecie 
2010 roku działalność Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego w  Białobrzegach (CBC). 
Celem działania wojskowych ekspertów z  zakresu technologii teleinformatycznych, pracu-
jących w CBC jest cyberochrona systemów teleinformatycznych MON i dowództwa wojsko-
wego. Planowane jest także rozpoczęcie funkcjonowania pierwszego „batalionu cyfrowego”, 
który będzie miał zdolności do wspomagania działań żołnierzy znajdujących się bezpośrednio 
na polu walki39. 

Także strategiczne dokumenty omawiające zarówno stan obecny jak i przyszłość sił zbrojnych 
Polski kładą mocny nacisk na dalszą rozbudowę możliwości działań armii w cyberprzestrzeni. 
Dostrzegana jest konieczność tworzenia nie tylko defensywnych zdolności (w  tym obrony 
przed atakiem z  wykorzystaniem impulsów elektromagnetycznych), ale przede wszystkim 
możliwości ofensywnych działań40. Najbardziej futurystyczne dokumenty strategiczne przy-
gotowane przez ekspertów wojskowych przewidują utworzenie Wojsk Informacyjnych, które 
skupiały będą metody rozpoznania i walki elektronicznej, działań psychologicznych, a także 
działań w środowisku cybernetycznym41.

Uzupełniając katalog podmiotów związanych ze sferą obrony państwa, dodać należy Służbę 
Kontrwywiadu Wojskowego, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo informacji niejaw-
nych w  Polsce i  realizuje swoje obowiązki poprzez m.in. akredytację bezpieczeństwa tele-
informatycznego, systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne, 
certyfikację narzędzi i  urządzeń związanych z  bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz 
organizację szkoleń42. 

36 Decyzja nr 357/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 29 lipca 2008r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu reagowania na 
incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej.

37 Szerzej: Decyzja nr 38/mon Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony 
Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

38 Ibidem.
39 W. Lorentz, Polska na cyberfroncie, 2010, http://www.rp.pl/artykul/572005.html, [data dostępu: 29.03.2012].
40 Ministerstwo Obrony Narodowej, Strategiczny Przegląd Obronny. Profesjonalne Siły Zbrojne RP w nowoczesnym państwie. Raport, Warszawa 

2011, s. 87/89. 
41 Ministerstwo Obrony Narodowej, Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030, Warszawa 2008, s. 23.
42 Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Bezpieczeństwo teleinformatyczne, http://www.skw.gov.pl/ZBIN/bezp_it.htm, [data dostępu: 

Polski resort obrony narodowej rozwija także międzynarodową współpracę ukierunkowaną 
w stronę zwiększania cyberbezpieczeństwa szczególnie w ramach NATO. W lutym 2011 roku 
przedstawiciele Polski podpisali z  Agencją NATO ds. Konsultacji, Dowodzenia i  Kierowania 
(NC3A) umowę, która umożliwia łatwiejszą kooperację w zakresie rozwoju technologii obrony 
przed cyberatakami, wymianę informacji wywiadowczych, rozpoznania i interoperacyjności43. 
W 2010 roku Polska uczestniczyła w organizowanych przez NATO Cyber Defence Workshops44, 
a 15 listopada 2011 roku przystąpiła do Centrum Doskonalenia Cyberobrony w Tallinnie45. 

Kończąc przegląd zagadnień związanych z militaryzacją cyberprzestrzeni i zaangażowaniem 
polskich podmiotów obrony narodowej w  ten proces, warto wspomnieć o  jeszcze jednej 
inicjatywie. We wrześniu 2011 roku Prezydent Polski podpisał (zainicjowaną przez siebie wcze-
śniej) nowelizację ustawy o stanie wojennym pozwalającą na wprowadzenie stanu wojennego, 
wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej w  razie zewnętrznego zagrożenia w  cyberprze-
strzeni. Jednocześnie wprowadzona została definicja cyberprzestrzeni, przez którą rozumie się 
„przestrzeń wytwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne”46. 
Jednak jak słusznie zauważają eksperci47, konsekwencje potencjalnego zastosowania znowe-
lizowanych ustaw wymagają głębszej analizy, która unaocznia dodatkowe aspekty związane 
z ochroną cyberprzestrzeni. Przede wszystkim wprowadzenie stanu nadzwyczajnego niesie za 
sobą poważne skutki dla funkcjonowania społeczeństwa często ograniczając jego swobody, 
jednocześnie wzmacniając możliwości kontrolne określonych podmiotów. Dlatego też 
podjęcie decyzji o wprowadzeniu wymienionych stanów musi opierać się na twardych faktach, 
zweryfikowanych dowodach i dobrze zidentyfikowanych przyczynach. W przypadku cybera-
taku bardzo ciężko natomiast określić skąd pochodzi zagrożenie, czy jego potencjalne skutki 
tytułują do zakwalifikowania danego zdarzenia do katalogu niebezpieczeństw powodujących 
szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, a  tym samym podejmowania radykal-
nych działań, mogących odbić się na społeczeństwie48. Umieszczenie zapisu o zewnętrznym 
zagrożeniu jest szczególnie kontrowersyjne, gdyż cyberprzestrzeń jest sferą nie podlega-
jącą geograficznym granicom, a w dodatku ataki w niej dokonywane mogą być przeprowa-
dzane poprzez przechwycenie komputerów w innych zakątkach świata, co może wyjątkowo 
utrudnić udowodnienie „zewnętrznego” charakteru ataku. Problem atrybucji może mieć 
zatem poważne konsekwencje. Wobec tych zastrzeżeń, tym bardziej państwo powinno we 
współpracy z  podmiotami prywatnymi wzmacniać efektywność mechanizmów ochronnych 

29.03.2012].
43 Agencja Lotnicza ALTAIR Sp. z o.o., Porozumienie z NC3A, 2011, http://www.altair.com.pl/start-5874, [data dostępu: 29.03.2012].
44 Polska była także uczestnikiem europejskich ćwiczeń związanych z budowaniem zdolności z zakresu cyberochrony – Cyber Europe 2010 

organizowanych przez Agencję ENISA.
45 J. Sońta, Przyjęcie Polski do Centrum Cyberobrony NATO w Tallinie, 2011, http://polska-zbrojna.eu/index.php?option=com_

content&view=article&id=14043&Itemid=160, [data dostępu: 29.03.2012].
46 Polska Agencja Prasowa, Stan wojenny w razie zagrożenia w cyberprzestrzeni. Prezydent podpisał ustawę, http://www.polskatimes.pl/

artykul/455144,stan-wojenny-w-razie-zagrozenia-w-cyberprzestrzeni,id,t.html?cookie=1, [data dostępu: 29.03.2012].
47 Więcej: Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie, Fundacja „Instytut Mikromakro”, Rekomendacje Zarządu Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego 

w sprawie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zagrożeniami z cyberprzestrzeni.
48 Ibidem.
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i prewencyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz inwestować w rozwój technologiczny 
umożliwiający nie tylko przygotowywanie się na cyberataki, ale także pozwalający na ocenę 
zagrożeń i lepsze dopasowanie odpowiednich zachowań i reakcji49. 

Jak dobrze chronione jest cyberbezpieczeństwo Polski?

30 stycznia 2012 roku firma McAfee wraz z Security & Defence Agenda wydały raport o stanie 
odporności państw na cyberataki zatytułowany „Cyber-security: The vexed question of global 
rules”. Wedle wyników prac ekspertów Polska jest nieprzygotowana na ochronę przed cybera-
takami – w pięciopunktowej skali uzyskała zaledwie 3 punkty50.

Jak każdy ranking, także i ten mógłby być przedmiotem dyskusji, a jego wyniki kwestionowane 
choćby ze względu na subiektywności przyjętej metodologii. Jednak wydarzenia z  końca 
stycznia 2012 roku jakie miały miejsce w  Polsce niestety wydają się potwierdzać diagnozę 
wydaną przez badanie. Wówczas to doszło do zmasowanych ataków haktywistów na strony 
internetowe najważniejszych podmiotów administracji państwowej. Atak był formą protestu 
przeciwko decyzji o  podpisaniu umowy ACTA (ang. Anti-Counterfeiting Trade Agreement). 
W  jego wyniku przestały działać m.in. witryny: Sejmu, Premiera czy Ministerstwa Obrony 
Narodowej51. Co więcej, ujawnione przez haktywistów, którzy dokonali ataku informacje 
mówią, że panel administracyjny witryny Premiera Rady Ministrów był chroniony za pomocą 
haseł dostępu login: admin, hasło: admin152. Jeśli te informacje są prawdziwe (a wszystko na 

49 Ibidem. 
50 T. Kowalski, Raport McAfee i SDA: Polskie witryny podatne na cyberataki, 2012, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/raport_mcafee_i_

sda_polskie_witryny_podatne_na_cyberataki_224005.html, [data dostępu: 29.03.2012].
51 TVN24, „Admin1” chroni dziurawą cybergranicę Polski?, 2012, http://www.tvn24.pl/1,1732786,druk.html, [data dostępu: 29.03.2012].
52 Polskie Radio, Hasło premiera: admin1. Zobacz najpopularniejsze hasło, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/522756,Haslo-premiera-

admin1-Zobacz-najpopularniejsze-hasla, [data dostępu: 29.03.2012]. 

Rysunek. 1. Wyniki Stress testu SDA i McAfee. Źródło: Brigid Grauman, Security & Defense Agenda. Cyber-security: 
The vexed question of global rules. An independent report on cyber-preparedness around the world, 2012. 

Do przedstawienia wyników testu przyjęto 5-stopniową skalę (0-5), gdzie 5 oznacza najwyższą ocenę, a 0 najniższą.
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to wskazuje), to jest to dowód nie tylko na bardzo niski poziom zabezpieczeń rządowych stron 
internetowych, ale także jest to sytuacja, która obnaża bagatelizowanie ochrony cyberprze-
strzeni i to u podmiotów, które powinny być za tę kwestię odpowiedzialne. Teza ta jest dodat-
kowo wzmocniona wypowiedzią Ministra MAC, który wobec pytania dziennikarzy o  odpo-
wiedzialność za taki stan zabezpieczeń stron rządowych przyznał, że nie wie kto administruje 
rządową siecią53. Atakom nie oparła się także witryna internetowa ABW, czyli jednego z najważ-
niejszych podmiotów zajmujących się ochroną cyberprzestrzeni Polski. Co ciekawe, ABW od 
2009 roku przygotowuje audyty zabezpieczeń witryn rządowych, nawołując do konieczności 
poprawy cyberbezpieczeństwa. W 2010 roku CERT ABW wykrył 155 prób włamań na strony 
rządowe. W tym samym roku zbadano 93 witryny i wykryto 1277 błędów w tym 451 poważ-
nych. Dane za I, II, III kwartał 2011 roku mówią, że na 77 przetestowanych witryn znaleziono 
740 błędów w tym 224 poważnych54. Najwyraźniej nawet instytucje posiadające największą 
wiedzę o cyberatakach czasem same nie są w stanie się nim oprzeć. 

Początek drogi

Największą słabością państwa polskiego w zakresie ochrony cyberprzestrzeni paradoksalnie nie 
jest brak dobrego przygotowania na ataki ze strony cyberintruzów. Największym problemem 
nie jest sam fakt, że w sytuacji prawdziwej próby najważniejsze witryny podmiotów państwo-
wych przestały działać. Ochrona cyberprzestrzeni nie jest łatwa – możliwości ataków są prak-
tycznie nieograniczone i z każdym dniem stają się coraz bardziej wyrafinowane. Dodatkowo 
sukces nie bywa medialny, w  wiadomościach nie słyszymy o  olbrzymiej ilości odpartych 
i udaremnionych ataków jakie ciągle mają miejsce. To, co tak naprawdę jest największym prze-
winieniem niektórych (w tym kluczowych) podmiotów chroniących cyberprzestrzeń to fakt, 
że wiele z nich najwyraźniej nie traktuje tej kwestii z należytą powagą i wygląda na to, że nie 
doceniają tego, że musi być ona przedmiotem przynajmniej takiej samej uwagi jak obrona 
przed zagrożeniami konwencjonalnymi. 

Poza sytuacją związaną z  ACTA, która ilustruje powyższy problem, także kwestia związana 
z Programem (najważniejszym dokumentem odnoszącym się do cyberbezpieczeństwa) jest 
kolejnym argumentem potwierdzającym to twierdzenie. Program ochrony cyberprzestrzeni 
pomimo, że ogłoszony w 2010 roku jest praktycznie martwym dokumentem. Co więcej, powi-
nien on stanowić kontynuację poprzedniego Programu (na lata 2009-2011), tymczasem jest 
on w  sporej części powtórzeniem rekomendacji z  poprzedniego dokumentu. Pozwala to 
sądzić, że wdrażanie kroków z zakresu cyberochrony jest spychane na drugi plan lub nie jest 
realizowane wcale. Decydenci przerzucają się odpowiedzialnością co do tego, kto powinien 
wprowadzać w  życie niezbędne projekty. W  konsekwencji w  rzeczywistości Polska nie ma 
funkcjonującej strategii ochrony cyberprzestrzeni. Dlatego bardzo istotnym postulatem jest 
wdrożenie Programu i  jak najszybsze opracowanie zapowiadanej „Polityki bezpieczeństwa 
cyberprzestrzeni RP”. 

53 T. Kowalski, Minister Boni nie wie, kto administruje rządowymi stronami, 2012, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/minister_boni_nie_
wie_kto_administruje_rzadowymi_stronami_223416.html, [data dostępu: 29.03.2012].

54 FORSAL, W 2010 roku CERT ABW wykrył 155 prób włamań na witryny rządowe, http://forsal.pl/grafika/587049,89811,porozumienie_acta_
rzad_zapomnial_o_cyberbezpieczenstwie.html, [data dostępu: 29.03.2012].
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5. Cyberbezpieczeństwo Słowacji
Jozef Vyskoč

Organy odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo 

Niniejszy artykuł rozpocznijmy od stwierdzenia, że na Słowacji nie ma sponsorowanych przez 
Państwo instytucji specjalizujących się wyłącznie w  problematyce cyberbezpieczeństwa. Są 
natomiast rozliczne instytucje państwowe, jak również inne organizacje, które częściowo 
zajmują się kwestiami związanymi z tą sferą bezpieczeństwa. Narodowy Urząd Bezpieczeństwa 
(ang. National Security Authority, NSA) odpowiedzialny jest za przetwarzanie informacji niejaw-
nych, Ministerstwo Finansów zaś, zajmuje się pozostałymi. Niektóre szczególne kwestie są 
nadzorowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony, Biuro Ochrony 
Danych Osobowych (ang. Personal Data Protection Offie, PDPO) i Słowacką Narodową Służbę 
Akredytacyjną (ang. Slovak National Accreditation Service, SNAS). Poza tym, istnieją środo-
wiska profesjonalistów, jak również organizacje pozarządowe, których działania do pewnego 
stopnia nakierowane są na konkretne aspekty związane z cyberbezpieczeństwem. 

Instytucje państwowe 

NSA jest oficjalnym organem państwowym do spraw ochrony informacji niejawnych, szyfro-
wania danych i podpisów elektronicznych. Do jego zadań zaliczają się między innymi: 
•	 wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa, zapewniających dostęp do informacji niejaw-

nych (dla osób fizycznych i podmiotów prawnych), 
•	 certyfikowanie zabezpieczających urządzeń technicznych i bezpiecznych urządzeń do 

podpisów elektronicznych, 
•	 działania w ramach Centralnego Biura Kryptograficznego, 
•	 działania w ramach organu do spraw certyfikatów typu root i akredytowania urzędów 

certyfikacji, 
•	 działania w ramach Centralnego Rejestru wymienionych międzynarodowych informacji 

niejawnych. 

NSA jest również krajowym organem do spraw cyberobrony i jest odpowiedzialny za między-
sektorową grupę roboczą powołaną w celu koordynacji powiązanych z NATO działań w ramach 
cyberobrony na Słowacji. 

Ataki z  początku roku nie były zamierzone na wyrządzenie szkód – była to forma protestu. 
Czy potrzeba rzeczywistej katastrofy, aby decydenci polscy potraktowali sprawy poważnie? 
Należy uświadomić sobie, że takie incydenty jakie miały miejsce w wyniku podpisania umowy 
ACTA budzą obawy użytkowników cyberprzestrzeni i  zniechęcają do korzystania z  dostęp-
nych w  niej narzędzi. Zaufanie użytkowników jest natomiast konieczne do informatyzacji 
społeczeństwa, a w konsekwencji państwa – warunku niezbędnego dla rozwoju cywilizacyj-
nego i ekonomicznego. Do zmiany takiego stanu rzeczy nie wystarczy jednostkowa inicjatywa 
Prezydenta, która jest aplikowana w oderwaniu od bardziej kompleksowych działań. Istnieje 
potrzeba całościowych, systemowych zmian – wprowadzenia jednostki koordynującej dzia-
łania różnych podmiotów mających wpływ na bezpieczeństwo cyberprzestrzeni. 

Rozproszona odpowiedzialność powinna być moderowana. Należy utrzymać subsydiarną 
rolę państwa, lecz równocześnie trzeba wprowadzać instrumenty monitoringu i oceny wdra-
żanych działań zwiększających bezpieczeństwo. Wszystkie zaangażowane strony w  wyniku 
posiadania pełnej świadomości wagi problemu muszą dobrowolnie i  chętnie uczestniczyć 
w  ochronie cyberprzestrzeni. Należy budować wzajemne zaufanie i  poczucie bezpieczeń-
stwa, które umożliwi wymianę doświadczeń oraz informacji. Zaangażowanie i  współpraca 
z  sektorem publicznym jest kluczowa, dlatego zintensyfikowaniu ulec musi kooperacja na 
zasadzie prywatno – publicznych partnerstw. Państwo powinno traktować sektor prywatny 
oraz naukowy jako ważnych partnerów. Katalizatorem tego procesu powinno być odpowie-
dzialne działanie decydentów, którzy między innymi poprzez konsultowanie z  ekspertami 
najważniejszych dokumentów wykażą się profesjonalnym podejściem. Warto rozważyć usta-
nowienie ciała doradczego złożonego z  ekspertów z  trzech sektorów, które mogłoby być 
wsparciem dla podmiotu koordynującego działania związane z  cyberprzestrzenią. Ponadto 
edukacja i zwiększanie świadomości powinno być realizowane wśród społeczeństwa oraz elit.

Niemniej ważna jest kooperacja z podmiotami zewnętrznymi. Współpraca z międzynarodo-
wymi partnerami – państwami czy organizacjami, na zasadzie wielostronnych porozumień 
oraz bilateralnych projektów jest niezbędna w  budowaniu bezpiecznej cyberprzestrzeni. 
Należy także jak najszybciej ratyfikować Konwencję Rady Europy o cyberprzestępczości.

Polskie podmioty pozarządowe, prywatne a także sektor wojskowy zdają się dalece bardziej 
rozumieć znaczenie konieczności ochrony cyberprzestrzeni. Świadczą o  tym choćby realnie 
podejmowane inicjatywy, projekty czy też współpraca międzynarodowa. Reszta kluczowych 
graczy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa powinna także podążać tą drogą. 
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Budowanie społeczeństwa informacyjnego jest zadaniem nadzorowanym przez Ministerstwo 
Finansów, a zatem jest ono odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemów jawnych (kwestie 
bezpieczeństwa informacji). Realizacja zadań należących do tego obszaru leży konkretnie 
w  gestii Departamentu Legislacji, Norm i  Systemów Bezpieczeństwa Informacyjnego (ang. 
Division of Legislation, Standards and Security of Information Systems) (w  obrębie Sekcji 
Społeczeństwa Informacyjnego). Do jego głównych zadań zalicza się: 
•	 odpowiedzialność za ochronę infrastruktury krytycznej w sektorze sieci 

teleinformatycznych, 
•	 przygotowywanie dokumentów strategicznych, norm, wniosków, opinii i innych 

dokumentów dotyczących systemów informacyjnych w administracji publicznej (ang. 
Information Systems of Public Administration, ISPA) oraz ich bezpieczeństwa, 

•	 obserwacja, analiza i ocena stanu bezpieczeństwa ISPA, 
•	 reprezentowanie Słowacji w organach Unii Europejskiej (UE) i w instytucjach do spraw 

bezpieczeństwa informacyjnego. 

Do grupy podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacyjne należy także 
ciało doradcze –  Komitet do spraw Bezpieczeństwa Informacyjnego (ang. Committee for 
Information Security) – złożony z reprezentantów: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, NSA, SNAS, PDPO, Biura Rządowego, Słowackiego Stowarzyszenia na rzecz 
Bezpieczeństwa Informacyjnego, Słowackiego Stowarzyszenia Technologii Informatycznych, 
Uniwersytetu Komeńskiego, a  także niezależnego eksperta pracującego również jako oficer 
łącznikowy dla ENISA (ang. European Network and Information Security Agency). Należy jednak 
zaznaczyć, że z publicznie dostępnych informacji wynika, iż ostatnie spotkanie Komitetu do 
spraw Bezpieczeństwa Informacyjnego odbyło się w marcu 2008 roku. 

Ministerstwo Finansów w swoich strukturach posiada także Zespół Reagowania na Incydenty 
Komputerowe (ang. Computer Security Incident Response Team, CSIRT.SK), do zadań którego 
należą: 
•	 reagowanie na incydenty w obrębie bezpieczeństwa informacyjnego na terytorium 

Słowacji, we współpracy z właścicielami i dostawcami zaatakowanych elementów 
państwowej infrastruktury krytycznej, operatorami telekomunikacyjnymi, dostawcami 
usług internetowych (ang. Internet Service Providers) i innymi instytucjami publicznymi 
(policją, śledczymi, sądami), 

•	 podnoszenie świadomości w kwestii bezpieczeństwa informacyjnego, 
•	 współpraca z zagranicznymi odpowiednikami i organizacjami oraz reprezentacja Słowacji 

w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego na arenie międzynarodowej. 

CSIRT.SK, pełniąc rolę państwowego CSIRT, ma za zadanie świadczyć usługi głównie dla rządu 
i administracji publicznej (wyłączając informacje niejawne i incydenty wojskowe), mające na 
celu promowanie reakcji na incydenty informatyczne ukierunkowane na krytyczną infrastruk-
turę państwową. W chwili obecnej usługi dla społeczeństwa są raczej ograniczone – plano-
wany jest ich rozwój w przyszłości. 

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (poprzez Sekcję Obrony Cywilnej) zostały przypisane 
zadania związane z przygotowywaniem strategicznych dokumentów i koncepcji oraz koordy-
nowanie i kontrolowanie obszarów zarządzania kryzysowego, a także ochrona infrastruktury 
krytycznej. W strukturach Policji istnieje również Instytut Kryminalistyki, którego Departament 
Analizy Danych zajmuje się śledztwami kryminalnymi z  zakresu systemów komputerowych 
i komunikacyjnych, oraz który ma za zadanie zapewniać biegłych w zakresie przestępczości 
komputerowej. 

Eksperci Ministerstwa Obrony reprezentują Słowację w  Centrum Doskonalenia Obrony 
Cybernetycznej NATO (ang. NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence – NATO 
CCDCoE) w Tallinnie w Estonii. 

Choć ochrona danych osobowych wydaje się być jedynie wycinkiem całego obszaru cyberbez-
pieczeństwa, aspekt ten został tutaj zawarty ze względu na fakt, że obecna Ustawa o Ochronie 
Danych i  PDPO (jako odpowiedni organ nadzorujący), ma za zadanie wywierać wpływ na 
organizacje by te wkładały więcej wysiłku w zabezpieczanie swoich systemów (nacisk ten jest 
wzmacniany przez możliwość nałożenia kary, jeśli podjęte działania okażą się niewystarcza-
jące). Poza sprawowaniem pieczy nad wywiązywaniem się z obowiązku ogólnego chronienia 
danych w określonych kwestiach, wymaga się od organizacji przeprowadzania analiz bezpie-
czeństwa i  sporządzania projektów mających je zapewnić. Przyczyniają się więc do wzrostu 
ogólnej świadomości potrzeby bezpieczeństwa, jego zasad, a także dobrych praktyk. Poza tym, 
rola PDPO jest ważna sama w sobie, ponieważ zapewnia ono niezbędną informację zwrotną, 
ulepszającą równowagę pomiędzy środkami bezpieczeństwa proponowanymi przez admini-
strację państwową (np. przeciwko terroryzmowi), a zachowaniem przez obywateli prawa do 
prywatności. 

Choć nie jest to obowiązkowe, organizacje mogą podjąć decyzję o poprawie swojego bezpie-
czeństwa przez wdrożenie tak zwanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 
(ang. Information Security Management System, ISMS), zdefiniowanego przez normę ISO 
27001. SNAS uczestniczy w zadaniach związanych z cyberobroną w sposób niebezpośredni 
–  poprzez akredytację organów certyfikujących, przeprowadzających certyfikację zgod-
ności z normą ISO 27001. Należy zaznaczyć, że choć ekspertyzy SNAS dotyczą zakresu zasad 
i  procedur oceny zgodności, to aby poprawić aspekty związane z  bezpieczeństwem, SNAS 
posługuje się zewnętrznymi ekspertyzami. Już teraz 12 organów certyfikujących (włączając 
kilka zagranicznych) zostało akredytowanych do certyfikowania zgodności z normą ISO 27001 
na Słowacji. 

Inne podmioty

Niektóre organizacje pozarządowe, zwłaszcza te, które skupiają się na obszarze związanym 
z  bezpieczeństwem i  polityką obronności, działają również na rzecz włączenia cyber-
bezpieczeństwa we własne przedsięwzięcia. Szczególnie Centrum Spraw Europejskich 
i Północnoatlantyckich (ang. Centre of European and North Atlantic Affairs, CENAA) dąży do 
włączenia artykułów o tematyce cyberbezpieczeństwa w swoją wydawaną co roku publikację 
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„PANORAMA of global security environment” (autorzy należą do międzynarodowego zespołu, 
publikacja redagowana jest we współpracy z  Ministerstwem Obrony). Słowacka Komisja 
Atlantycka (ang. Slovak Atlantic Commision, SAC) uczyniła z cyberterroryzmu główny temat 
numeru 4/2008 swojego magazynu „Euro-Atlantic Quarterly”, włączyła także cyberbezpie-
czeństwo w tematykę prestiżowej, dorocznej konferencji GLOBSEC, którą organizuje. Centrum 
Euro-Atlantyckie (ang. Euro-Atlantic Center, EAC) zorganizowało konferencję zatytułowaną 
„Information security in the Slovak Republic”, w  ramach trzeciego cyklu swojego projektu 
„National Security Table”. Należy jednak zauważyć, że te organizacje pozarządowe w swoich 
działaniach związanych z  cyberbezpieczeństwem wykorzystują obecnie zewnętrznych 
ekspertów, ponieważ sami (jeszcze) nie posiadają wystarczającego doświadczenia. 

Istnieją dwa środowiska zawodowe, które wyraźnie skupiają się na bezpieczeństwie infor-
macyjnym lub na innym, powiązanym z  tą problematyką, obszarze. Pierwszym z  nich jest 
Słowackie Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa Informacyjnego (SASIB), drugim – słowacki 
oddział międzynarodowego Stowarzyszenia Audytu i  Kontroli Systemów Informacyjnych 
(ang. Information System Audit and Control Association, ISACA Slovensko). Na widoczną 
działalność SASIB składa się corocznie organizowana konferencja „Information security” 
o raczej lokalnym charakterze (prelegenci są członkami SASIB). ISACA Slovensko jest bardziej 
aktywna – organizuje dwie coroczne konferencje (w których udział biorą zarówno Słowacy, 
jak również goście zagraniczni), różne seminaria i  mniej formalne „wieczorne spotkania 
klubowe”. Cyberbezpieczeństwo jest również przedmiotem zainteresowania słowackiego 
oddziału Stowarzyszenia Łączności i Elektroniki Sił Zbrojnych (AFCEA Slovak Chapter). Bardziej 
ogólnie zorientowane Słowackie Stowarzyszenie do spraw Informatyki (ang. Slovak Society for 
Computer Science, SSCS) swoje zainteresowanie kieruje m.in. właśnie ku problemom bezpie-
czeństwa informacyjnego, jednak jego działania są raczej niedostrzegalne. Większość działań 
tych profesjonalnych stowarzyszeń jest w pierwszym rzędzie przygotowana dla ich własnych 
członków. 

Dodać można, że także niektóre mniej formalne grupy społeczne poświęcają się niektórym, 
poszczególnym kwestiom związanym z  bezpieczeństwem, jak np. Europejski Instytut 
Społeczeństwa Informacyjnego (ang. European Information Society Institute), skupiający 
się na prawach i wolnościach użytkowników Internetu i dostawców usług, lub Progressbar – 
pierwsza przestrzeń dla hakerów na Słowacji, poruszająca wiele zagadnień z dziedziny bezpie-
czeństwa, głównie natury technicznej. 

Kluczowe akty prawne 

•	 Ustawa nr 215/2002 z późn. zm. o podpisie elektronicznym i zmianie oraz uzupełnieniu 
pewnych aktów zgodnie z ust. nr 679/2004 z późn. zm., ust. nr 25/2006 z późn. zm., ust. 
275/2006 z późn. zm. i ust. nr 214/2008 z późn. zm. 

•	 Ust. nr 428/2002 z późn. zm. o ochronie danych osobowych, z poprawkami wniesionymi 
w ust. nr 602/2003 z późn. zm., ust. nr 576/2004 z późn. zm., ust. nr 90/2005 z późn. zm. 
i ust. nr 583/2008 z późn. zm. 

•	 Ust. nr 215/2004 z późn. zm. o ochronie materiałów niejawnych i zmianie pewnych praw 
zgodnie z ust. nr 638/2005 z późn. zm., ust. nr 255/2006 z późn. zm., ust. nr 330/2007 
z późn. zm., ust. nr 668/2007 z późn. zm., ust. nr 291/2009 z późn. zm., ust. nr 400/2009 
z późn. zm. i ust. 192/2011 z późn. zm. 

•	 Ust. nr 275/2006 z późn. zm. o systemach informacyjnych w administracji publicznej 
z poprawkami wniesionymi w ust. nr 687/2006 z późn. zm., ust. nr 553/2008 z późn. zm., 
ust. nr 570/2009 z późn. zm. 

•	 Rozporządzenie Ministra Finansów nr 312/2010 z późn. zm. o normach dla systemów 
informacyjnych w administracji publicznej (zawierające normy bezpieczeństwa dla ISPA). 

•	 Ust. nr 45/2011 z późn zm. o infrastrukturze krytycznej. 
•	 Ust. nr 351/2011 z późn. zm. o komunikacji elektronicznej. 

Tak zwana ustawa o  bezpieczeństwie informacyjnym jest w  trakcie przygotowania; został 
opublikowany jedynie jej wstępny projekt. Na jego podstawie można stwierdzić, że ustawa ma 
być naprawdę ambitna i rozbudowana. 

Zgodnie z opublikowanym projektem, w ustawie tej mają się znaleźć zapisy o: 
•	 wprowadzeniu specjalnego planu klasyfikacji dla ISPA, wraz z określeniem minimalnych 

wymagań bezpieczeństwa dla każdego poziomu klasyfikacji, 
•	 zdefiniowaniu roli i zadań wyspecjalizowanych jednostek odpowiedzialnych za reagowanie na 

incydenty (jak CSIRT.SK), 
•	 ujednoliceniu systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacyjne, 
•	 utworzeniu ram edukacyjnych i certyfikacji oraz określenie minimalnego poziomu wiedzy dla 

osób zaangażowanych w zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym, 
•	 określeniu roli bezpieczeństwa w ramach eGovernment (z uwzględnieniem zagadnień zwią-

zanych z bezpieczną komunikacją oraz identyfikacją i uwierzytelnianiem usług eGovernment), 
•	 określeniu priorytetów w zakresie kluczowych elementów ISPA oraz utworzeniu ram dla 

skoordynowanej reakcji na ewentualny atak z cyberprzestrzeni o dużej skali, 
•	 utworzeniu ogólnych warunków i ram umożliwiających używanie wyspecjalizowanych tech-

nologii służących zachowaniu bezpieczeństwa, jak RFID (ang. Radio-frequency identification), 
biometria, rozpoznawanie głosu itp., 

•	 zdefiniowaniu podstawowych aspektów organizacyjnych i przebiegu zarządzania bezpie-
czeństwem informatycznym – zwłaszcza dla administracji publicznej, choć przewiduje 
się, że ten aspekt ustawy mógłby stanowić podbudowę i odniesienie dla działań sektora 
prywatnego, 

•	 określeniu zaleceń i reguł dla kontroli do spraw spełniania wymagań i możliwych sankcji, 
•	 utworzeniu schematu obowiązkowego powiadamiania w razie poważnych naruszeń 

bezpieczeństwa. 

W  chwili obecnej nie wiadomo czy i  kiedy kompletny tekst ustawy zostanie przygotowany 
i opublikowany do dyskusji. Nie wiadomo także, w  jakim zakresie znalazłby w niej odzwier-
ciedlenie wstępny projekt, który został zatwierdzony w lutym 2010 roku – zmiany w systemie 
sieci teleinformatycznych, jak również nowe rozwiązania technologiczne mogą doprowadzić 
do jej dezaktualizacji. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski


 60 Jozef Vyskoč 61 Cyberbezpieczeństwo Słowacji

Ważne dokumenty 

Główny dokument traktujący o  bezpieczeństwie informacyjnym na Słowacji to „Państwowa 
Strategia dla Bezpieczeństwa Informacyjnego”, zatwierdzony przez Rząd Słowacji 27 sierpnia 
2008 roku. Dokument ten definiuje trzy strategiczne cele: 
1. Zapobieganie – ochrona słowackiej przestrzeni cyfrowej, zapobieganie pojawianiu się 

zagrożeń bezpieczeństwa, 
2. Gotowość – na efektywne reagowanie w razie zagrożeń bezpieczeństwa, minimalizowanie 

ich wpływu i czasu potrzebnego na przywracanie stanu wyjściowego, 
3. Trwałość – osiągnięcie, utrzymanie i  rozszerzanie kompetencji Słowacji w obszarze zwią-

zanym z bezpieczeństwem informacyjnym, 

oraz siedem priorytetów strategicznych: 
1. ochrona praw człowieka i wolności obywatelskich związanych z wykorzystaniem krajowej 

infrastruktury teleinformatycznej, 
2. rozwijanie świadomości i kompetencji w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego, 
3. tworzenie bezpiecznego środowiska, 
4. działania na rzecz wzrostu efektywności w zarządzaniu bezpieczeństwem informacyjnym, 
5. zapewnianie odpowiedniej ochrony informacji państwowych i  infrastruktury komunika-

cyjnej, włączając infrastrukturę teleinformatyczną wspierającą infrastrukturę krytyczną, 
6. narodowa i międzynarodowa współpraca, 
7. rozszerzanie kompetencji państwowych.

Strategia zawiera także zarys kolejnych zadań niezbędnych do osiągnięcia stawianych celów. 
Co ciekawe, sama Strategia zakłada okres własnego obowiązywania jedynie przez pięć lat 
(2008-2013). 

Od czasu gdy zostały nakreślone zadania Strategii do tej pory powstało tylko kilka kolejnych 
dokumentów: Plan Działania, „Koncepcja Edukacji z zakresu Bezpieczeństwa Informacyjnego” 
oraz dokumenty niezbędne do stworzenia CSIRT.SK. 

„Koncepcja Edukacji z zakresu Bezpieczeństwa Informacyjnego”, zatwierdzona w maju 2009 
roku, stawia sobie za cel wprowadzenie nauki z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego do 
szkół podstawowych i  średnich. Zakłada, że program edukacji powinien wzorować się na 
uproszczonej wersji tak zwanego Common Body of Knowledge (CBK) – standardów i rozwiązań 
używanych zwykle do certyfikowania specjalistów do spraw bezpieczeństwa (ang. Certified 
Information System Security Professional, CISSP). 

Jeśli zaś chodzi o  ustawę o  bezpieczeństwie informacyjnym, której powstanie przewiduje 
Strategia, to została przygotowana i opublikowana jedynie jej wstępna wersja. Poza opraco-
waniem tych dokumentów i CSIRT.SK nie są znane dalsze kroki czy działania niosące ze sobą 
realne konsekwencje sformułowane w Strategii. 

Współpraca międzynarodowa 

Współpraca międzynarodowa w zakresie cyberbezpieczeństwa istnieje na dwóch poziomach: 
pierwszym, finansowanym przez państwo, i drugim, w skład którego wchodzi sektor prywatny, 
organizacje pozarządowe, a nawet zainteresowane osoby fizyczne. Organy państwowe takie 
jak NSA, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, PDPO i CSIRT.SK repre-
zentują Słowację w  odpowiednich międzynarodowych organizacjach (zwykle w  UE oraz 
w  strukturach NATO). Nie jest dostępna pełna informacja na temat uczestnictwa organi-
zacji prywatnych, pozarządowych czy osób prywatnych we współpracy międzynarodowej, 
jednakże pewne jest, że taka współpraca ma miejsce i  odbywa się na różne sposoby; np. 
poprzez uczestnictwo w  badaniach, prelekcje na konferencjach, członkostwo w  wyspecjali-
zowanych, międzynarodowych grupach roboczych itp. Te dwa poziomy współpracy przebie-
gają równolegle i niezależnie od siebie, choć nie raz mogą się uzupełniać. Weźmy za przykład 
współpracę z NATO CCDCoE – choć to Ministerstwo Obrony, jako organ państwowy zapewnia 
ekspertów reprezentujących Słowację w Centrum, to niezależnie od tego, w ramach programu 
ma miejsce również prywatna, cywilna współpraca, mająca formę członkowstwa w Komitecie 
Programowym corocznej konferencji CyCon organizowanej przez CCDCoE. 

Warto wspomnieć również, że Słowacja podpisała w Budapeszcie Konwencję o cyberprzestęp-
czości w 2005 roku i ratyfikowała dokument w 2008 roku. 

Inne ważne działania 

Specjaliści do spraw cyberobrony w Ministerstwie Obrony aktywnie uczestniczyli w ćwicze-
niach NATO w zakresie cyberobrony (ang. NATO Cyber Defence Exercises – NATO CDX) w latach 
2010, 2011 i 2012. 

W  2011 roku CSIRT.SK razem z  Ministerstwem Finansów zorganizował pierwsze krajowe 
ćwiczenia z  zakresu ochrony informacyjnej infrastruktury krytycznej – Slovak Information 
Security Exercise 2011 (SISE 2011), w  których udział brały: Ministerstwo i  CSIRT.SK, a  także 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Rada Ministrów Republiki Słowackiej, Urząd Regulacji 
Telekomunikacji Republiki Słowackiej oraz DataCentrum (centrum informacyjne przy 
Ministerstwie Finansów – przyp. tłum.), a  także austriacki Zespół Reagowania na Incydenty 
Komputerowe (ang. Computer Emergency Response Team Austria, CERT.at) i  Czeski Zespół 
do spraw Reagowania na Przypadki Naruszenia Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (ang. 
Computer Security Incident Response Team Czech Republic, SIRT.CZ). Ponadto, w roli obser-
watorów uczestniczyły: Ministerstwo Obrony i  Zespół Reagowania na Przypadki Naruszenia 
Bezpieczeństwa Teleinformatycznego CESNET (ang. CESNET Computer Security Incident 
Response Team). 
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Analiza i wnioski

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Słowacja posiada wiele zabezpieczeń w obszarze cyber-
bezpieczeństwa – kilka organów państwowych z odpowiednio przydzielonymi rolami, istnieje 
podstawowe ustawodawstwo, a nawet „Państwowa Strategia Bezpieczeństwa Informacyjnego”. 
Problem jednak polega na tym, że samo istnienie instytucji i  dokumentów nie jest wystar-
czające w  sytuacji, gdy nawet krótkie spojrzenie na nie pozwala stwierdzić poważne wady 
i braki. Gdyby przyjrzeć się na przykład interesom państwa i obywateli w zakresie cyberbez-
pieczeństwa, okazałoby się, że nie są one nigdzie w należyty sposób wyszczególnione i nie 
mają odzwierciedlenia w deklarowanych celach. Konsekwencje tego niedociągnięcia można 
pokazać na przykładzie jednej z usług oferowanej przez eGovernment – by z niej skorzystać, 
użytkownik musi „prawidłowo skonfigurować” swój komputer, co w praktyce oznacza koniecz-
ność znacznego obniżenia standardowego (średniego) poziomu bezpieczeństwa używanej 
przeglądarki. Słuszny interes użytkowników usługi zostaje w tym przypadku zignorowany, a co 
gorsza – analiza istotnych dokumentów (takich, jak Strategia czy regulacje dotyczące stan-
dardów bezpieczeństwa ISPA) pokazuje, że nie robi się nic w kwestii zapobiegania pojawianiu 
się podobnych praktyk w przyszłości. 

Rozpocznijmy analizę od spostrzeżenia, że pojęcie cyberbezpieczeństwa, czy też bezpie-
czeństwa informacyjnego może być rozumiane na różnych poziomach abstrakcji i  tak samo 
różnie może być traktowane – począwszy od serii czysto technicznych zagadnień związanych 
z zagrożeniami i odpowiednimi środkami technicznymi stosowanymi w danym systemie czy 
urządzeniu, skończywszy na formułowaniu stanowiska państwa w obradach międzynarodo-
wych dotyczących cyberbezpieczeństwa. Inne punkty widzenia wprowadzają także rozróż-
nienie pomiędzy krótko- a długookresowym myśleniem i środkami, lub między zapewnianiem 
bezpieczeństwa działania danego systemu, a bardziej złożonym poglądem na bezpieczeństwo 
całego cyklu życia systemu, począwszy od jego projektowania. Również patrząc na historię 
tej dyscypliny można dostrzec jak jej charakter ewoluował – od pierwotnego rozumienia 
kwestii bezpieczeństwa systemu informacyjnego postrzeganego jako problem, który można 
rozwiązać przy użyciu odpowiedniego sprzętu i  oprogramowania, aż do współczesnego 
zrozumienia złożoności problemu, któremu towarzyszą rozwiązania wyłaniające się z obszaru 
głównie nietechnicznych dyscyplin, jak psychologia, socjologia, ekonomia czy zarządzanie 
(choć pod uwagę brane są także środki techniczne, to ich rola nie jest uważana za dominującą). 

Teraz bliżej przyjrzyjmy się dokumentowi kluczowemu – „Państwowej Strategii Bezpieczeństwa 
Informacyjnego”. Choć dokument tego typu powinien mieć charakter strategiczny, w  tym 
przypadku dzieje się inaczej, gdyż na przykład: 
•	 kluczowi „gracze” oraz ich interesy i możliwe konflikty między nimi nie są odpowiednio 

zidentyfikowane (właściciele i użytkownicy systemów informacyjnych nie są jedynymi 
graczami; są również dostawcy systemów oraz ważnej, bazowej infrastruktury, dostawcy 
różnych usług, czy ważni decydenci, których dane osobowe są przechowywane i przetwa-
rzane w różnych systemach informacyjnych i którzy mają swoje prawa oraz interesy, które 
należy uszanować),

•	 skupia się ona głównie na bezpieczeństwie operacyjnym i technicznych kwestiach zwią-
zanych z bezpieczeństwem, zupełnie pomijając ważne fazy projektowania, wdrażania 
i testowania systemów informacyjnych oraz potrzebę przestrzegania wymagań bezpie-
czeństwa w ich trakcie, 

•	 uwzględnia głównie „klasyczne” typy systemów, a pomija nowe trendy jak przetwarzanie 
w chmurze, BYOD (ang. Bring your own device), Internet of Things; ponadto nie wspomina 
się nawet o potrzebie nadążania za zmianami w teleinformatyce, cyberbezpieczeństwie, 
wymaganiach i potrzebach itd. 

•	 dokument reprezentuje typ myślenia krótkookresowego, co można pokazać na przy-
kładzie braku odpowiedzi na potrzebę zapewnienia analizy trendów w obszarze cyber-
bezpieczeństwa, przeprowadzania odpowiednich prognoz oraz wsparcia dla dalszego 
planowania strategicznego, 

•	 brana jest pod uwagę tylko międzynarodowa współpraca na „niskim szczeblu” (a miano-
wicie reakcja na incydenty, standaryzacja i ewentualnie badania), potrzeba zapewnienia 
kompetentnego wsparcia dla międzynarodowych rozmów na „wysokim szczeblu”, doty-
czących kwestii powiązanych z cyberbezpieczeństwem jest natomiast pomijana. 

Propozycje zaprezentowane w  późniejszej „Koncepcji Edukacji z  zakresu Bezpieczeństwa 
Informacyjnego” również są dyskusyjne, ponieważ pomysł by używać CBK, który stanowi 
system oryginalnie przewidziany dla „fachowców do spraw bezpieczeństwa”, w  ogólnej 
edukacji (zwłaszcza na poziomie szkół podstawowych i średnich) wydaje się być raczej niere-
alistyczny, nawet, jeśli będziemy rozważać użycie jego uproszczonej wersji. Ponadto, po raz 
kolejny cały wysiłek koncentrowany jest głównie na technicznych zagrożeniach i środkach. 

Również instytucje państwowe zajmujące się kwestią cyberbezpieczeństwa wydają się być 
zaabsorbowane zadaniami związanymi z  bezpieczeństwem operacyjnym i/lub kwestiami 
jurysdykcji – brak myślenia przyszłościowego nakierowanego na bardziej abstrakcyjne tematy 
związane z problematyką cyberbezpieczeństwa jest widoczny nawet w przypadku rzekomej 
komisji opiniodawczej (Komitet do spraw Bezpieczeństwa Informacji). Środowiska fachowe 
nakierowują swoje działania głównie na własnych członków i  raczej unikają rozważania 
bardziej abstrakcyjnych aspektów cyberbezpieczeństwa. Z drugiej strony, tego typu aspekty 
wydają się przyciągać organizacje pozarządowe, jednak jak dotąd ich aktywność koncentruje 
się głównie na podnoszeniu świadomości, a nie na budowaniu wizji, tworzeniu konstruktyw-
nych komentarzy czy rekomendacji (miejmy nadzieję, że ten dokument będzie pierwszym 
krokiem w kierunku zmiany). 

Smutnym faktem jest brak obiektywnych danych umożliwiających oszacowanie jak bezpieczna 
lub podatna na ataki jest słowacka cyberprzestrzeń, tak więc staramy się przedstawić tutaj 
pewne obserwacje na ten temat (nietechniczne i  subiektywne). Sieci społecznościowe 
cieszą się na Słowacji sporą popularnością, stanowiąc platformę dla szybkiego i skutecznego 
rozprzestrzeniania dezinformacji, jak można było zauważyć przed oficjalnym rozpoczęciem 
Spisu Powszechnego 2011. Zdarzyło się również kilka przypadków haktywizmu, ale na razie 
wszelkie podejmowane w tym obszarze działania i ich wpływ były raczej łagodne. Co jednak 
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6. Cyberbezpieczeństwo Węgier
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Cyberbezpieczeństwo fundamentem 
bezpieczeństwa Węgier?

Kluczowe dokumenty poświęcone węgierskiemu bezpieczeństwu narodowemu, które wska-
zują jego cele i określają największe wyzwania, zauważają zmiany w trendach współczesnych 
zagrożeń, w tym zwiększenie ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa. Już 31 marca 2004 roku, 
kiedy to przyjęto poprzednią „Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Węgierskiej”, 
rozwój teleinformatyki był postrzegany jako proces, który stwarza nowe zagrożenia mające 
wpływ na stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo w państwie1. Z jednej strony, Strategia 
podkreślała konieczność dalszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Węgrzech, 
wymieniając zalety tego procesu. Z  drugiej strony, autorzy dokumentu zwrócili uwagę na 
wyzwania, które wynikają z  informatyzacji kraju. Słabe punkty sieci i systemów teleinforma-
tycznych obejmują m.in. ich przeciążenie, rozprzestrzenianie się wirusów, dezinformację oraz 
możliwość bezprawnego wtargnięcia do systemu i kradzież danych, stwarzając tym samym 
wiele zagrożeń, które są postrzegane jako poważne ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego2. 

Konieczność ustanowienia nowoczesnej i  bezpiecznej infrastruktury rządowych systemów 
informatycznych została zidentyfikowana jako podstawowy cel w  obszarze budowy cyber-
bezpieczeństwa. Co więcej, zauważono, że uporanie się z tymi wyzwaniami wymaga bliskiej 
współpracy z  sojusznikami, dostawcami usług teleinformatycznych oraz centrami badaw-
czymi3. Warto zauważyć, że potrzeba publiczno-prywatnej kooperacji została umieszczona 
w fundamentalnym dokumencie dotyczącym bezpieczeństwa.

„Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Węgierskiej” z  2004 roku obowiązywała 
przez osiem lat. W  lutym 2012 roku, węgierski rząd przyjął nową „Strategię Bezpieczeństwa 
Narodowego”4. Od czasu wprowadzenia tej poprzedniej, korzystanie z  Internetu na Węgrzech 

1 The National Security Strategy of the Republic of Hungary, http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/61FB6933-AE67-47F8-BDD3-
ECB1D9ADA7A1/0/national_security_strategy.pdf, [dostęp: 17.03.2012]. 

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 MTI, Hungary adopts national security strategy, February 22nd, 2012, http://www.politics.hu/20120222/hungary-adopts-national-security-

strategy/, [dostęp: 17.03.2012].

istotne, organy państwowe najwyraźniej nie zwracają uwagi na tego typu zagrożenia, czego 
dowodem jest brak odpowiednich (szybkich i kompetentnych) środków zaradczych na takie 
nietypowe zdarzenia. 

Mając to na uwadze, naszym głównym wnioskiem jest uwaga, że zrozumienie i traktowanie 
kwestii związanych z  cyberbezpieczeństwem na Słowacji wciąż nie jest takie, jakie być 
powinno, ponieważ większość instytucji i  działań skupia się wyłącznie na bezpieczeństwie 
operacyjnym systemów teleinformatycznych i rozdzielaniu jurysdykcji. Tak więc, choć można 
zaobserwować pewne działania w  obszarze cyberobrony na Słowacji, są to raczej działania 
na niskim szczeblu (środki techniczne, przygotowanie specjalistów itp.). Wciąż brak jest 
działań na wysokim szczeblu, włączając odpowiednią edukację oraz szkolenia decydentów na 
poziomie państwowym oraz ich powiązanie z organami wykonawczymi odpowiedzialnymi za 
cyberobronę. 

http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/61FB6933-AE67-47F8-BDD3-ECB1D9ADA7A1/0/national_security_strategy.pdf
http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/61FB6933-AE67-47F8-BDD3-ECB1D9ADA7A1/0/national_security_strategy.pdf
http://www.politics.hu/20120222/hungary-adopts-national-security-strategy/
http://www.politics.hu/20120222/hungary-adopts-national-security-strategy/
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znacznie się rozwinęło. Wskaźniki procentowe regularnych oraz częstych użytkowników Internetu 
oraz korzystanie z e-usług są obecnie zbliżone do średniej UE5. Proces wzrastającej informatyzacji 
przyniósł dalszą zmianę w  postrzeganiu bezpieczeństwa Węgier. Zmiany te zostały odzwiercie-
dlone w  nowej Strategii, która silnie skupia się na zagrożeniach niekonwencjonalnych, stwier-
dzając, że „ryzyko ataku skierowanego przeciwko Węgrom lub ich sojusznikom z użyciem trady-
cyjnych broni jest znikome”6. Na tle wszystkich niekonwencjonalnych wyzwań, cyberzagrożenia 
zajmują szczególne miejsce. Dokument przewiduje, że ilość cyberataków w najbliższej przyszłości 
pomnoży się i stanie się palącym problemem, co powoduje, że potrzeba ochrony cyberprzestrzeni 
jest jeszcze bardziej pilna. Według jego rekomendacji, „systemy powinny być wzmocnione przy 
współpracy z krajami sojuszniczymi szczególnie tymi z UE”7. Nacisk położony na międzynarodową 
kooperację otwiera możliwości współdziałania również w ramach Grupy Wyszehradzkiej. 

Węgry należą do grupy państw, w których to głównie agencje cywilne zajmują się zapewnianiem 
cyberbezpieczeństwa oraz gdzie dyskusja o militaryzacji cyberprzestrzeni nie jest zaawansowana. 
Eksperci z  Centrum Studiów Strategicznych i  Międzynarodowych (ang. The Center for Strategic 
and International Studies) określają takie podejście jako „tradycyjne” i  wskazują, że ta postawa 
zwykle idzie w  parze z „przydzielaniem odpowiedzialności naukowym ministerstwom i  tworze-
niem wyspecjalizowanych jednostek w  ramach krajowej policji”8. Pomimo tego, że faktycznie 
głównym aktorem odpowiedzialnym za węgierskie cyberbezpieczeństwo jest organizacja cywilna 
(ang. National Cyber Security Center – Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa), poniżej przed-
stawione zostaną najważniejsze publiczne podmioty także zajmujące się tą sferą bezpieczeństwa. 

Przegląd głównych podmiotów

Rozpowszechnione korzystanie z rozwiązań teleinformatycznych jest traktowane jako nieodłączna 
część rozwoju Węgier. W  związku z  tym, decydenci starają się budować zaufanie do narzędzi 
teleinformatycznych i  uznać cyberbezpieczeństwo jako zakres rządowej odpowiedzialności 
i interwencji9. W roku 2011 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ang. European 
Network and Information Security Agency, ENISA) przygotowała indywidualny raport krajowy na 
temat bezpieczeństwa sieci i informacji (ang. Network and Information Security, NIS) dla każdego 
z  państw członkowskich10. W  części poświęconej zakresowi odpowiedzialności władz państwo-
wych związanym z NIS, w dokumencie wymieniono m.in. następujące podmioty: 
•	 Biuro Premiera, Centrum E-Administracji (węg. MEH EKK) – odpowiedzialne za wprowadzenie 

e-administracji oraz nadzór nad rozwojem technologii informacyjnych. 
•	 Ministerstwo Transportu, Telekomunikacji i Energii – odpowiedzialne za dalszy rozwój sektora 

teleinformatycznego. 

5 Scoreboard: Hungary, http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/countries/hu/index_en.htm, [dostęp: 
17.03.2012]. 

6 MTI, Hungary adopts national…, op. cit. 
7 Ibidem.
8 J. A. Lewis, K. Timlin, Cybersecurity and Cyberwarfare 2011, http://www.unidir.ch/pdf/ouvrages/pdf-1-92-9045-011-J-en.pdf, Center for 

Strategic and International Studies, [dostęp: 17.03.2012], s. 3. 
9 E. M. Brunner, M. Suter, International CIIP Handbook 2008/2009, Center for Security Studies, s. 182.
10 The European Network and Information Security Agency, Hungary country Report, 2011, http://www.enisa.europa.eu/activities/

stakeholder-relations/files/country-reports/Hungary.pdf, [dostęp: 17.03.2012], s. 25.

•	 Urząd ds. Krajowych Mediów i Komunikacji (ang. National Media and Infocommunications 
Authority) – odpowiedzialny za niezakłócone działanie, zgodnie ze stosowną obowiązującą 
legislacją, mediów i rynków komunikacji elektronicznej, usług pocztowych oraz tych w ramach 
technologii informacyjnej. 

•	 Krajowe Biuro Śledcze (ang. National Bureau of Investigation) – oddział węgierskiej policji ds. 
cyberprzestępczości. 

•	 Komisarz ds. Ochrony Danych (ang. Data Protection Commissioner of Hungary) – krajowy 
nadzór nad legalnością przetwarzania danych osobowych, przechowywania baz danych itp. 

•	 Parlamentarna Komisja ds. Informatyki (ang. Parliamentary Informatics Commission) – odpowie-
dzialna za rozwój polityki informacyjnej. 

•	 Ministerstwo Obrony – odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe, także za bezpieczeństwo 
informacji. 

•	 Ministerstwo Sprawiedliwości – odpowiedzialne za zapobieganie przestępczości i ochronę 
danych. 

Od czasu opublikowania tego raportu w strukturze węgierskiego rządu zaszły znaczące zmiany. 
Modyfikacje spowodowały także reorganizację kompetencji w  zakresie zapewniania cyber-
bezpieczeństwa. Najważniejsze zmiany dotyczyły m.in. likwidacji Centrum E-administracji 
oraz Ministerstwa Transportu, Telekomunikacji i  Energii. Obecnie Ministerstwo Rozwoju 
Narodowego stało się odpowiedzialne za zadania związane z  infokomunikacją, łącznie 
z zapewnianiem użyteczności technologii informacyjnych oraz informatycznej infrastruktury 
administracji publicznej, zadaniami związanymi z elektronicznymi mediami, regulacją często-
tliwości, społeczeństwem informacyjnym oraz usługami pocztowymi. Częścią reorganizacji 
rządu było także zakończenie pracy Zastępcy Sekretarza Stanu ds. Infokomunikacji (ang. 
Deputy State Secretariat for Infocommunication) od 12 września 2011 roku. Vilmos Vályi-Nagy 
pozostał Zastępcą Sekretarza Stanu ds. Informatyki Rządowej (ang. Deputy State Secretary for 
Government Information Technology), a jednostka pod jego nadzorem będzie bezpośrednio 
podlegać Ministrowi11. 

Uważa się, że zmiany w  węgierskim rządzie wynikają z  potrzeby efektywnego zarządzania 
skutkami kryzysu ekonomicznego. Uzasadnienie zmian w strukturze rządu, wedle oficjalnych 
oświadczeń, podyktowane jest koniecznością redukcji biurokracji, budową tańszego państwa 
oraz dążeniem do większej transparentności12. Zlikwidowanie urzędu Sekretarza Stanu ds. 
Infokomunikacji (ang. State Secretary for Infocommunication) może być postrzegane jako 
kontrowersyjne, szczególnie po okresie węgierskiej prezydencji w  Radzie Unii Europejskiej, 
kiedy był on bardzo aktywny i  z  powodzeniem skupił uwagę publiczną na kluczowych 
kwestiach dotyczących cyberbezpieczeństwa. Ponadto, Sekretarz zajmował się także koordy-
nacją działań związanych z informatyzacją. 

Wyżej wymienione działania to nie jedyne kontrowersyjne decyzje węgierskiego rządu. „Strategia 
Bezpieczeństwa Narodowego” podkreśla fakt, że dorównanie teleinformatycznym standardom 

11 Ministerstwo Rozwoju Narodowego, Changes in the internal organisation of the Ministry of National Development as from 12 September 
2011, http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/changes-in-the-internal-organisation-of-the-ministry-of-
national-development-as-from-12-september-2011, [dostęp: 17.03.2012].

12 Ibidem.

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/countries/hu/index_en.htm
http://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/files/country-reports/Hungary.pdf
http://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/files/country-reports/Hungary.pdf
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/changes-in-the-internal-organisation-of-the-ministry-of-national-development-as-from-12-september-2011
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/changes-in-the-internal-organisation-of-the-ministry-of-national-development-as-from-12-september-2011
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współczesnego świata jest dla Węgier ważnym zadaniem13. Realizacja tego priorytetu ma pozy-
tywnie wpływać na ekonomię, życie społeczne oraz zdolność państwa do osiągania jego celów. 
Tymczasem węgierski rząd podjął działania, które są sprzeczne z tym zobowiązaniem. W paździer-
niku 2010 roku wprowadzono nowy „podatek kryzysowy”. Podatek dotyczy wielu elementów 
węgierskiej gospodarki, także usług telekomunikacyjnych. Decyzja ta zmusiła Komisję Europejską 
do rozpoczęcia postępowania w  sprawie naruszenia prawa w  marcu 2011 roku14. Co więcej, 
w grudniu 2010 roku przyjęto nową Ustawę o Mediach. Ustawa ta umożliwiła opóźnienie w wyłą-
czeniu telewizji analogowej pod pewnymi warunkami do 31 grudnia 2014 roku15.

Inną problematyczną modyfikacją w  strukturze węgierskiego rządu, która ma wpływ na cyber-
przestrzeń, to zmiana, która weszła w życie wraz z nową Konstytucją. Nowa Ustawa Zasadnicza 
„tworzy Państwową Agencję ds. Ochrony Danych (ang. National Agency for Data Protection) 
w miejsce wcześniejszego Biura Komisarza ds. Ochrony Danych, przedwcześnie kończąc sześcio-
letnią kadencję Komisarza ds. Ochrony Danych bez zastosowania środków przejściowych”; dodat-
kowo „nowe zasady pozwalają Premierowi i Prezydentowi powoływać lub dymisjonować każdego 
nowego kierownika na podstawie arbitralnych decyzji”16. Niezależność podmiotu odpowiedzial-
nego za ochronę danych osobowych jest szczególnie chroniona przez UE (Artykuł 16 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dyrektywa o Ochronie Danych – Data Protection Directive). 
W związku z kontrowersyjnymi decyzjami rządu węgierskiego w tym zakresie, Komisja Europejska 
rozpoczęła przeciw niemu postępowanie w sprawie naruszenia prawa17.

CERT-Hungary i ochrona krytycznej infrastruktury 
informatycznej

Systemy teleinformatyczne są traktowane jako część infrastruktury krytycznej, zniszczenie jej 
interoperacyjności może wyrządzić szkodę bezpieczeństwu narodowemu, życiu obywateli 
i ich mieniu, czy też właściwemu funkcjonowaniu węgierskiej gospodarki oraz usług publicz-
nych18. Dlatego właśnie ochrona kluczowych elementów teleinformatycznych musi być trakto-
wana z wyjątkowym zaangażowaniem. W grudniu 2007 Państwowy Gabinet Bezpieczeństwa 
Rządu (ang. National Security Cabinet of the Government) zdecydował utworzyć Inspektorat 
Bezpieczeństwa Informacyjnego (ang. Information Security Inspectorate) i jednostkę koordy-
nacyjną dla bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej19. 

Jedną z najważniejszych instytucji na mapie podmiotów odpowiedzialnych za cyberbezpie-
czeństwo oraz szczególnie za ochronę węgierskiej krytycznej infrastruktury informatycznej 
(ang. critical information infrastructure protection, CIIP) jest CERT-Hungary, organizacja dzia-
łająca od stycznia 2005 roku na podstawie publicznego porozumienia w  ramach fundacji 

13 The National Security Strategy…, op. cit. 
14 Scoreboard: Hungary, op. cit.
15 Ibidem.
16 J. Baker, EU warns Hungary over weak data protection law, http://www.computerworlduk.com/news/public-sector/3330681/eu-warns-

hungary-over-weak-data-protection-law/, [dostęp: 17.03.2012].
17 Ibidem.
18 Brunner, Suter, International CIIP…, op. cit., s. 180
19 Ibidem., s. 181.

o nazwie Theodore Puskas Foundation. W styczniu 2010 roku CERT-Hungary został przemia-
nowany na Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (ang. National Cybersecurity Center, 
NCC) na podstawie rządowego rozporządzenia. Centrum stworzono „by chronić węgierską 
krytyczną infrastrukturę informatyczną i bezpieczeństwo komunikacji przez centralny system 
rządowy, a także by łagodzić skutki wirusów i innych ataków”20. Dodatkowo, Centrum repre-
zentuje Węgry we współpracy z  innymi państwami i  wśród organizacji międzynarodowych 
specjalizujących się w  cyberbezpieczeństwie i  ochronie krytycznej infrastruktury informa-
tycznej (m.in. FIRST, TF-CSIRT TI, Meridian Process, IWWN, APWG)21. Wreszcie, NCC jest także 
członkiem Europejskiej Grupy Rządowych CERT 2222. 

Organizacja ta uczestniczy także w przygotowywaniu strategii i regulacji dotyczących bezpie-
czeństwa informatycznego i  bezpieczeństwa sieci oraz ochrony krytycznych infrastruktur 
informatycznych. Praca CERT-Hungary jest nadzorowana przez Biuro Premiera. W skład zadań 
tej jednostki wchodzą23:
•	 Koordynowanie reakcji i środków zaradczych na poważne zakłócenie bezpieczeństwa 

informatycznego skierowanego przeciwko rządowym sieciom i krytycznym infrastruk-
turom informatycznym.

•	 Wspieranie wymiany informacji pomiędzy krytycznymi sektorami.
•	 Koordynowanie działań z krajowymi i międzynarodowymi odpowiednikami Centrum, 

w celu poprawienia środków gotowości państwowej.
•	 Stanowienie krajowego punktu kontaktowego dla zagranicznych organizacji CSIRT i orga-

nizacji zajmujących się CIIP.
•	 Podnoszenie świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego i sieci. Centrum 

współpracuje z węgierskimi organizacjami egzekwującymi prawo oraz przedstawicielami 
sektora naukowego i przedsiębiorstw zajmujących się cyberbezpieczeństwem. 

NCC koordynuje grupę roboczą SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquisition), która 
jest wspólnie organizowana przez agencje rządowe oraz operatorów sieci SCADA i jest bardzo 
ciekawym przykładem publiczno-prywatnej kooperacji24.

Centrum jest także aktywne na polu międzynarodowej współpracy – w ostatnich latach rozpo-
częło wiele interesujących inicjatyw. Jedną z nich było spotkanie z chińską delegacją w 2007 
roku, skoncentrowane na budowaniu lepszej współpracy i bliższych stosunków między rządo-
wymi centrami bezpieczeństwa sieci tych dwóch krajów25. W marcu 2012 roku miała miejsce 
podobna wizyta, tym razem złożona przez CERT-RO – rumuński CERT. Spotkanie zaowocowało 
obustronnym zapoznaniem się z możliwościami technicznymi tych krajów i przygotowaniem 
protokołu do wymiany informacji26.

20 Hungarian Government Decree No. 223 of the year 2009 on the security of electronic public service, artykuł 8, opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym 14 październikina.

21 CERT-Hungary, About us, http://www.cert-hungary.hu/en/node/6, [dostęp: 17.03.2012].
22 European Government CERTs (EGC) group, http://www.egc-group.org/, [dostęp: 17.03.2012].
23 CERT-Hungary, About us, op. cit.
24 Brunner, Suter, International CIIP…, op. cit., s. 187.
25 CERT-Hungary, Chinese Delegation at CERT-Hungary, http://www.cert-hungary.hu/en/archive/200708, [dostęp: 17.03.2012].
26 CERT-Hungary, Hungarian-Romanian CERT cooperation, http://www.cert-hungary.hu/en/archive/201203, [dostęp: 17.03.2012].

http://www.computerworlduk.com/news/public-sector/3330681/eu-warns-hungary-over-weak-data-protection-law/
http://www.computerworlduk.com/news/public-sector/3330681/eu-warns-hungary-over-weak-data-protection-law/
http://www.egc-group.org/
http://www.cert-hungary.hu/en/archive/200708
http://www.cert-hungary.hu/en/archive/201203
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W kontekście tematyki tej publikacji, warto szczególnie zwrócić uwagę na bilateralną koope-
rację między Węgrami a Słowacją. Miała ona swój początek pod koniec 2005 roku, kiedy to 
CERT-Hungary został zaproszony do pomocy przy tworzeniu słowackiego rządowego CERT. 
W późniejszym okresie 2010 roku słowacki GovCERT – CSIRT.SK odwiedził NCC celem rozpo-.SK odwiedził NCC celem rozpo- odwiedził NCC celem rozpo-
częcia współpracy i wsparcia CSIRT.SK na jego drodze do członkostwa w  międzynarodo-
wych forach CSIRT oraz wzmocnienia partnerstwa między tymi dwoma podmiotami27. Co 
ciekawe, współpraca miała swój początek podczas Warsztatów Wyszehradzkich (ang. Visegrád 
Workshop), wydarzeniu poświęconym międzynarodowej kooperacji i komunikacji na polu CIIP 
między Polską, Słowacją, Węgrami, Republiką Czeską, Austrią i Słowenią. Warsztaty te, jak i bila-
teralne doświadczenie partnerstwa słowacko-węgierskiego, powinny posłużyć jako inspiracja 
dla większej kooperacji w  ramach cyberbezpieczeństwa w  regionie Europy Środkowo-
Wschodniej, a szczególnie w Grupie Wyszehradzkiej. 

Na Węgrzech istnieją także inne organizacje CERT: 
•	 Hun-CERT – prowadzony przez Węgierską Akademię Nauk, Instytut Informatyki 

i Automatyki (ang. Computer and Automation Research Institute of the Hungarian 
Academy of Sciences, węg. MTA SZAKI) i sponsorowany przez Radę Węgierskich 
Dostawców Usług Internetowych (ang. Council of Hungarian Internet Service Providers, 
ISZT). Hun-CERT służy głównie interesom członków rady. Dodatkowo, instytucja ta 
rozpowszechnia istotne informacje pod względem bezpieczeństwa sieci dla ogółu 
społeczeństwa28.

•	 The NIIF-CSIRT – Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe Programu Rozwoju 
Narodowej Infrastruktury Informacyjnej (ang. Computer Security Incidents Response 
Team of the National Information Infrastructure Development Program) – jego celem 
jest pomoc członkom sieci akademickich (NIIF oraz HUNGARNET) poprzez upowszech-
nianie ostrzeżeń i informacji związanych z bezpieczeństwem w związku z incydentami 
w cyberprzestrzeni29.

Węgierska Prezydencja w służbie cyberbezpieczeństwu 

Cyberbezpieczeństwo zostało wybrane jako jeden z  priorytetów węgierskiej prezydencji 
w 2011 roku. Przez ten okres Węgry zorganizowały wiele warsztatów i konferencji o dużym, 
międzynarodowym znaczeniu. Jednym z  nich była międzynarodowa konferencja ekspercka 
zatytułowana „Cyberbezpieczeństwo: Wyzwania i Strategie” (ang. Cyber Security: Challenges 
and Policies), która miała miejsce 2 maja 2011 roku w Budapeszcie i była prowadzona przez 
węgierskie Ministerstwo Obrony. Głównym tematem tego wydarzenia była cyberprzestrzeń 
jako potencjalny „teatr wojny”, a jego celem była praca nad reakcją społeczności międzynaro-
dowej na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni. Najważniejsze konkluzje dotyczyły właśnie 
społeczności międzynarodowej, określając ją jako nieprzygotowaną na militaryzację cyber-
przestrzeni. Najistotniejszym problemem jest brak odpowiedniej legislacji i „ogólnie przyję-
tych internetowych ‘zasad postępowania’ ”30. Szukając odpowiedzi na te wyzwania, uczestnicy 

27 CERT-Hungary, Slovakian Governmental CERT visits CERT-Hungary, http://www.cert-hungary.hu/en/archive/201006, [dostęp: 17.03.2012].
28 Brunner, Suter, International CIIP…, op. cit., s. 187.
29 Ibidem.
30 Á. Draveczki, Cyberspace could also be war theatre, http://www.eu2011.hu/news/cyberspace-could-also-be-war-theatre, 2011, [dostęp: 17.03.2012].

konferencji zarekomendowali m.in. obszerną współpracę międzynarodową, która powinna 
prowadzić do utworzenia szerokiego konsensusu w  sprawie dozwolonych działań w  cyber-
przestrzeni. Co więcej, zdecydowanie zalecono technologicznie zaawansowaną reakcję na 
cyberzagrożenia, ciągłe podnoszenie kwalifikacji specjalistów oraz upowszechnianie wiedzy 
i doświadczenia na tym polu. Wyraźnie podkreślono także współpracę między NATO a UE31.

Celem innego wydarzenia jakie miało miejsce podczas węgierskiej prezydencji „Telecom 
Ministerial Conference”, była dyskusja na temat znaczenia i wagi CIIP. Podczas spotkania zaak-
centowano zasadniczą potrzebę kooperacji w tym zakresie, zwracając szczególną uwagę na 
komunikację i  wymianę informacji między ministrami państw członkowskich. Dodatkowo, 
uczestnicy zarekomendowali poprawę sytuacji poprzez przyjęcie zaleceń Rady32. Konferencja 
poprzedzona została spotkaniem w  Gödöllo przedstawicieli europejskich i  amerykańskich 
Ministrów Sprawiedliwości i  Spraw Wewnętrznych (ang. EU-US Justice and Home Affairs), 
podczas którego uczestnicy potwierdzili „ich wspólne zobowiązanie do umocnienia współ-
pracy” w  ramach cyberbezpieczeństwa oraz określili, że „sprawy będą rozpatrywane przez 
Europejsko-Amerykańską Grupę Roboczą ds. Cyberbezpieczeństwa i  Cyberprzestępczości 
(ang. EU-US Working Group on Cyber Security and Cyber Crime)”33.

Jednym z  najważniejszych dokonań węgierskiej prezydencji był także faktyczny postęp 
w pracach nad rozwojem działań ENISA. Warto zauważyć, że podczas tego okresu pierwsza 
wersja regulacji, która przedłużyła mandat Agencji na kolejne 18 miesięcy z tymi samymi upraw-
nieniami, została powszechnie zatwierdzona34. Ponadto, węgierska prezydencja była w stanie 
osiągnąć teoretyczne porozumienie w sprawie obowiązków Agencji oraz jej organów35.

Interesujące fakty oraz inicjatywy

Węgry zdają się dostrzegać proces militaryzacji cyberprzestrzeni i  stopniowo angażują się 
w  różnorodne inicjatywy międzynarodowe związane z  cyberobroną. 23 czerwca 2010 roku 
Węgry stały się członkiem Centrum Doskonalenia Cyberobrony NATO w Tallinnie – organizacji 
dedykowanej cyberbezpieczeństwu. Zgodnie z  oficjalnym oświadczeniem, „węgierski oficer 
sztabowy został przydzielony do pracy w Oddziale Szkoleń i Doktryn”36. Ponadto, Węgry zostały 
zaproszone do przyłączenia się do należącego do NATO oddziału do Zadań Specjalnych Obrony 
przed Przestępstwami Elektronicznymi (ang. E-crime Defence Task Force), formacji, która 
ma na celu walkę z „cyberprzestępczością i cyberterroryzmem na arenie międzynarodowej”. 

31 Ibidem. 
32 Ministerstwo Rozwoju Narodowego, European network security and action against global cybercrime on the agenda, http://www.kormany.

hu/en/ministry-of-national-development/news/european-network-security-and-action-against-global-cybercrime-on-the-agenda, 
[dostęp: 17.03.2012].

33 Cyber security: EU and US strengthen transatlantic cooperation in face of mounting global cyber-security and cyber-crime threats, http://
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/246, [dostęp: 17.03.2012].

34 Ministerstwo Rozwoju Narodowego, Handover between the Hungarian and the Polish Presidency Telecommunications and Information Society 
Dossiers, http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/handover-between-the-hungarian-and-the-polish-
presidency-telecommunications-and-information-society-dossiers, [dostęp: 17.03.2012].

35 The European Network and Information Security Agency, Agency Mandate prolonged by the Council, http://www.enisa.europa.eu/media/
news-items/agency-mandate-prolonged-by-the-council, [dostęp: 17.03.2012].

36 NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Hungary joins the Centre, http://www.ccdcoe.org/188.htm ,[dostęp: 17.03.2012].
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Wydarzenie to zbiegło się z  rozpoczęciem nowej inicjatywy węgierskiego rządu, związanej 
z walką z przestępczością w cyberprzestrzeni. Rząd zdecydował się organizować szkolenia na 
Akademii Obrony im. Zrinyi Miklosa (ang. Zrinyi Defence Academy), podczas których absol-
wenci będą przygotowywani do walki z tym międzynarodowym zagrożeniem. Inicjatywa ta 
jest ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia czynnika ludzkiego w starciu przeciwko cybe-
rzagrożeniom. Podjęcie tej decyzji wydaje się uzasadnione, biorąc pod uwagę fakt, że media 
podały niedawno do wiadomości informację o grupie węgierskich studentów-hakerów, którzy 
z powodzeniem włamali się do sieci obronnych kraju37.

Jako członek UE, Węgry wzięły udział w paneuropejskich ćwiczeniach dotyczących ochrony 
krytycznej infrastruktury informatycznej pod nazwą Cyber Europe 2010, zorganizowanych 
przez państwa członkowskie i wspieranych przez ENISA oraz Wspólnotowe Centrum Badawcze 
UE. Uczestnikami Cyber Europe 2010 byli przedstawiciele sektora publicznego członków UE, 
włączając ministerstwa, narodowe agencje nadzorujące, organizacje odpowiedzialne za 
ochronę krytycznej infrastruktury informatycznej oraz zespoły CSIRT. Węgry były reprezen-
towane przez CERT-Hungary. Zgodnie z raportem powstałym po zakończeniu ćwiczeń m.in. 
„doświadczenie pokazało, że nawet na poziomie krajowym Węgry potrzebują wdrożyć wiele 
działań z  zakresu zarządzania incydentami dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz 
z zakresu koordynacji bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury informatycznej na poziomie 
rządowym (…)”38.

Węgry organizują własne ćwiczenia w cyberprzestrzeni, które mają na celu poprawę ich przy-
gotowania i umiejętności potrzebnych do odzyskania sprawności po potencjalnych atakach. 
Ogólnokrajowe ćwiczenia są regularnie przeprowadzane (przynajmniej raz na trzy lata) 
i  dotyczą wszystkich podmiotów z  sektora telekomunikacyjnego. Co więcej, coraz częściej 
odbywają się także ćwiczenia na mniejsza skalę, w ramach których zaangażowane są również 
inne sektory (energetyczny, naftowy, gazowy itd.). Pozwala to na dostarczenie wyspecjalizo-
wanych narzędzi i środków skierowanych na regenerację po ataku39.

Konwencja Rady Europy o Cyberprzestępczości jest pierwszym międzynarodowym traktatem 
przyjętym przez Komitet Ministrów Rady Europy 8 listopada 2001 roku dotyczącym prze-
stępstw komputerowych i  internetowych. Celem tego innowacyjnego dokumentu jest zhar-
monizowanie krajowych ustaw oraz rozwój technik badawczych i  współpracy międzynaro-
dowej. Traktat ten znany jest także pod nazwą Konwencji Budapeszteńskiej i został podpisany 
przez Węgry 23 listopada 2001 roku, ratyfikowany 4 grudnia 2003 roku, a wszedł w życie 1 lipca 
2004 roku40.

Węgry posiadają interesujący program oceny i  certyfikacji bezpieczeństwa. Specjalna insty-
tucja – Węgierski Plan Oceny i  Certyfikacji Bezpieczeństwa Informacji (ang. Hungarian 
Information security Evaluation and Certification Scheme, węg. MIBEST) zajmuje się 

37 The New Internet, Hungarian Defense Academy Looks to Fight Cyber Crime, http://www.thenewnewinternet.com/2010/08/06/hungarian-
defense-academy-looks-to-fight-cyber-crime/, [dostęp: 17.03.2012].

38 The European Network and Information Security Agency, Hungary…, op. cit., s. 14.
39 Ibidem, s. 15.
40 Air Webworld, http://airwebworld.com/articles/index.php?article=1051, [dostęp: 17.03.2012].

testowaniem bezpieczeństwa oprogramowania. Dodatkowo, rząd powołał Ramy Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji (ang. Information Security Management Framework, węg. MIBIK), 
które oceniają działania związane z bezpieczeństwem na poziomie organizacyjnym41.

Kończąc sekcję poświęconą niektórym interesującym aspektom węgierskiego cyberbezpie-
czeństwa, warto wspomnieć Węgierskie Centrum Wymiany i  Analizy Informacji dla Usług 
Finansowych (ang. Hungarian Financial Services, ISAC), inicjatywę będącą bardzo dobrym 
przykładem partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest to forma współpracy między instytu-
cjami egzekwowania prawa, węgierskiego stowarzyszenia bankowego, Węgierskiego Urzędu 
Regulacji Finansowych (ang. Hungarian Financial Regulatory Authority) oraz poszczególnymi 
bankami. Partnerstwo to pozwala na poprawę cyberbezpieczeństwa uczestników poprzez 
przeprowadzanie wspólnych ćwiczeń oraz wymianę rekomendacji i  informacji na temat 
bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej42. 

Podsumowanie

Okres węgierskiej prezydencji pokazał, że kraj ten rozpoznaje i  rozumie wagę cyberbezpie-
czeństwa. Tworząc inicjatywy służące zwiększeniu współpracy na tym polu, nie tylko w ramach 
UE, ale także na poziomie transatlantyckim, Węgry zaprezentowały się jako państwo z aspi-
racjami do zajęcia stanowiska lidera w  promowaniu cyberbezpieczeństwa w  krajach UE. 
Świadomość nowych wyzwań w cyberprzestrzeni jest także widoczna w strategiach bezpie-
czeństwa, najważniejszych dokumentach dotyczących tej kwestii w państwie. 

Węgry są bardzo aktywne w międzynarodowym środowisku jeśli chodzi o  instytucje i orga-
nizacje poświęcone zagadnieniom związanym z  cyberbezpieczeństwem (np. w  ramach 
Europejskiej Grupy Rządowych CERT, NATO oraz UE). Niektóre węgierskie inicjatywy, takie 
jak te mające na celu umacnianie czynnika ludzkiego (specjalne szkolenia w Zrinyi Defence 
Academy), pokazują, że kraj ten rozumie wzrastającą rolę cyberobrony. Co więcej, podstawowa 
instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, NCC, jest jednostką dobrze 
zorganizowaną i  posiadającą duży potencjał. Istnieje wiele innych inicjatyw prowadzonych 
przez tę organizację, które mogą służyć jako dobry przykład, inspirację dla innych (także dla 
członków V4) oraz dla współpracy między państwami. Warto również wspomnieć o licznych 
publiczno-prywatnych inicjatywach, które mają na celu udoskonalenie cyberbezpieczeństwa 
(np. ISAC).

Jednak realne „sprawdziany”, takie jak wyżej wspomniane ćwiczenia, ujawniły niedoskonałości 
w węgierskim systemie dedykowanemu cyberbezpieczeństwu, pokazując, że jest jeszcze dużo 
do zrobienia. Z drugiej strony, trzeba zaznaczyć, że Węgry nie stanowią wyjątku i większość 
podmiotów jest dopiero na początku drogi do solidnego systemu cyberbezpieczeństwa. 
Obnażone zostały jednak problemy, które nie mogą być zbagatelizowane. 

41 The European Network and Information Security Agency, Hungary…, op. cit., s.10.
42 Brunner, Suter, op. cit., s. 188.

http://www.thenewnewinternet.com/2010/08/06/hungarian-defense-academy-looks-to-fight-cyber-crime/
http://www.thenewnewinternet.com/2010/08/06/hungarian-defense-academy-looks-to-fight-cyber-crime/
http://airwebworld.com/articles/index.php?article=1051
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7. Cyberbezpieczeństwo w Unii 
Europejskiej: aspekty prawne, plany, 
strategie, działania 
Tomasz Szatkowski

Wprowadzenie do roli Unii Europejskiej w walce 
z cyberzagrożeniami

Unia Europejska (UE) przyjęła różne polityki odnoszące się do kwestii cyberbezpieczeństwa, 
czasami w nie do końca jednolity sposób. Mimo to, możliwe jest uogólnienie jej poglądu na 
ten problem. Omawiając stanowisko UE, tego unikatowego lecz klasycznego już aktora poli-
tycznego, należy uznać, że najbardziej znacząca jego cecha wynika z kwestii atrybucji aktorów. 
Wskazuje na to fakt, że odpowiedź na cyberatak opiera się na istniejącym otoczeniu instytu-
cjonalnym, które rozróżnia, w zakresie reżimu prawnego, zagrożenia stanowione przez prze-
stępcę, terrorystę lub aktorów państwowych. 

To najbardziej popularne podejście do tworzenia subkategorii cyberzagrożeń jest często 
krytykowane przez wielu ekspertów, gdyż atrybucja aktorów stanowi spore wyzwanie w nieja-
snej sferze cyberprzestrzeni. Co więcej, podejrzewa się, że najbardziej znaczące państwa – 
cybermocarstwa zatrudniają niepaństwowych lub nawet kryminalnych aktorów w celu ukrycia 
swego zaangażowania w  bezprawne działania przeciwko innym krajom. Pojawiły się także 
głosy, by termin cyberterroryzm używać bardzo ostrożnie, jako że rzadko występują bezpo-
średnie ofiary takiego ataku. Asymilowanie tego wymiaru cyberzagrożeń z  jego odpowied-
nikiem z „prawdziwego życia” doprowadziłoby do zastosowania surowego reżimu prawnego 
z możliwym naruszeniem praw obywatelskich. Ponieważ jednak taki podział jest najbardziej 
odpowiedni jeśli chodzi o rozkład kompetencji UE, będzie on miał swoją rolę w tym artykule. 

Wielu ekspertów zasugerowało jednak wykorzystanie definicji opartych na wyrafinowaniu 
oraz wpływie ataku (np. oparty na intruzywności podział Komputerowych Operacji Sieciowych 
na: atak, wykorzystanie i obronę, opracowany przez Naukowy Komitet Doradczy US Air Force 
– Air Force-Scientific Advisory Board 1) lub na podejściu do zwalczania zagrożeń (“pasywnym”, 

1 Air Force Research Laboratory Information Directorate, Cyber And Air Joint Effects Demonstration (CAAJED), marzec 2008, http://www.dtic.
mil/cgibin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA481288, [dostęp: 11.04.2012].

Istnieje obawa, że osiągnięcia rządu z  okresu węgierskiej prezydencji mogą zostać umniej-
szone przez jego późniejsze działania i decyzje. Kontrowersyjne rządowe zmiany i obciążenia 
finansowe, które uderzają w usługi telekomunikacyjne, rodzą zagrożenie, że decyzje podykto-
wane polityczną kalkulacją mogą przeważać nad interesem cyberbezpieczeństwa. Szczególnie 
nowe zasady dotyczące zarządzania Państwową Agencją ds. Ochrony Danych mogą dopro-
wadzić do spadku zaufania wśród użytkowników Internetu, a jest ono podstawowym warun-
kiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Węgierskie elity muszą pamiętać, że wielką 
stratą byłoby zmarnowanie potencjału wielu podmiotów, zdających się dostrzegać potrzeby 
i  obowiązki współczesnego świata wynikające z informatyzacji, jak i  możliwości powstałe 
w tym zakresie dzięki samemu rządowi.

http://www.dtic.mil/cgibin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA481288
http://www.dtic.mil/cgibin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA481288
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opartym na poprawie odporności i  stabilności2 struktury teleinformatycznej lub aktywnym 
„odstraszaniu” opartym na cyberkontratakach i, jako takim, wymagającm atrybucji aktorów 
oraz będącym najbardziej odpowiednim dla spektrum cyberwojny)3. 

Pierwsze dwie najważniejsze cechy podejścia UE to jej skupienie się na cyberprzestępczości 
oraz cyberterroryzmie spośród cyberzagrożeń, z  naciskiem na przedsięwzięcia wzmacnia-
jące odporność jej krytycznej infrastruktury teleinformatycznej wpływające na cele rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego. Takie podejście stanowi implikację podziału polityki UE i  jej 
instrumentów odpowiednio do ich zewnętrznego lub wewnętrznego charakteru, przy czym 
ten drugi jest zaopatrzony w  silniejsze instrumenty wspólnotowe. Można także uznać, że 
przedstawia to awersję UE do twardych kwestii bezpieczeństwa. Mimo to, eksperci uważają, 
że polityki i metody wypracowane dla przestępczych i terrorystycznych typów cyberzagrożeń, 
oraz dla pasywnej cyberobrony, mogą również być niezbędne do walki z przeprowadzanymi 
przez państwa atakami na systemy informacyjne państw członkowskich.

Aspekty zewnętrzne oraz wymiar wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony

Otoczenie instytucjonalne zewnętrznych działań UE zostało wzmocnione poprzez Traktat 
Lizboński, który powołał wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa, 
który pełni rolę „ministra spraw zagranicznych UE” i prowadzi wspólną politykę zagraniczną 
i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz jest wspierany przez Służbę zewnętrzną Unii Europejskiej oraz 
inne organy, takie jak Europejska Agencja Obrony (EDA). 

Podstawową słabością tego filaru polityki UE, w porównaniu z  jej odpowiednikami, jest fakt, że 
co do zasady podlega on jednomyślności przy podejmowaniu decyzji. To zastrzeżenie ma zasto-
sowanie nie tylko do perspektywy ustanawiania wspólnej polityki obrony (Artykuł 42.2 Traktatu 
o Unii Europejskiej), ale także do jakichkolwiek decyzji podjętych przez Radę w obszarze WPZiB. 

Ta względna wada jest jednak rozwiązywana przez specjalne zapisy, które przewidują mecha-
nizm Stałej Współpracy Strukturalnej (Artykuł 42.6 TUE) dla państw, „które spełniają wyższe 
kryteria zdolności wojskowej i  które zaciągnęły w  tej dziedzinie dalej idące zobowiązania 
mając na względzie najbardziej wymagające misje, ustanawiają stałą współpracę struktu-
ralną w ramach Unii”. Mechanizm ten może być ustanowiony przez Decyzję Rady (większość 
kwalifikowana) po konsultacji z Wysokim przedstawicielem. Protokół 10 Traktatu określa, że 
ten mechanizm powinien być dedykowany wzajemnej współpracy w obszarach rozwoju zdol-
ności, wyposażenia wojskowego oraz w działalności EDA4.

2 European principles and guidelines for Internet resilience and stability, wersja z marca 2011, http://ec.europa.eu/information_society/policy/
nis/docs/principles_ciip/guidelines_internet_fin.pdf, [dostęp: 11.04.2012].

3 Parlament Europejski, Cybersecurity and Cyberpower: Concepts, Conditions and Capabilities for Action within the EU, badanie, kwiecień 2011, s. 8.
4 Parlament Europejski, Lisbon Treaty and its implications on CFSP/CSDP, założenia programowe, 1 września 2009, s. 6.

Unia posiada teraz własną klauzulę wzajemnej pomocy, która stanowi, że „w  przypadku, 
gdy jakiekolwiek państwo członkowskie stanie się ofiarą zbrojnej agresji na jego terytorium, 
pozostałe państwa członkowskie mają w  stosunku do niego obowiązek udzielenia pomocy 
i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich dostępnych im środków” (Artykuł 42.7 TUE). Jednakże 
kolejne zapisy ograniczają znaczenie tego zapewnienia i mówią, że te zobowiązania powinny 
być zgodne ze zobowiązaniami państw członkowskich w  ramach Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego, „która dla państw będących jej członkami pozostaje podstawą ich 
zbiorowej obrony i forum dla jej wykonania”.

Rzeczywisty zakres europejskiej Wspólnej polityki bezpieczeństwa i  obrony (WPBiO), która 
stanowi jeden z instrumentów WPZiB, jest ograniczony do tak zwanych „misji petersberskich” 
o charakterze zarządzania kryzysowego: “wspólne działania rozbrojeniowe, misje humanitarne 
i ratunkowe, misje wojskowego doradztwa i wsparcia, misje zapobiegania konfliktom i utrzy-
mywania pokoju, misje zbrojne służące zarządzaniu kryzysowemu, w tym misje przywracania 
pokoju i  operacje stabilizacji sytuacji po zakończeniu konfliktów. Wszystkie te misje mogą 
przyczyniać się do walki z terroryzmem, w tym poprzez wspieranie państw trzecich w zwal-
czaniu terroryzmu na ich terytoriach” (Artykuł 43.1 TUE). 

Do tej pory takie warunki i  praktyki sugerują, że NATO ma przewagę nad UE w  zakresie twar-
dych środków bezpieczeństwa. To założenie jest uzasadnione przez fakt, że nie było możliwe 
osiągnięcie jednomyślnej decyzji w  kwestii ustanowienia odrębnej struktury dowodzenia dla 
WPBiO5. Mimo nawracających ambicji niektórych aktorów politycznych wewnątrz Parlamentu 
Europejskiego bądź wewnątrz Rady by osiągnąć „autonomię strategiczną” WPBiO vis-á-vis NATO, 
raczej pozostanie ona zdefiniowana przez zasady formuły Berlin Plus. Ta umowa dedykowana 
jest współpracy przy działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz ustanawia zasadę 
komplementarności, zgodnie z  którą UE będzie przewodzić tylko tym operacjom, które nie 
zostaną podjęte przez NATO i tylko w tych celach będzie mogła wykorzystywać struktury dowo-
dzenia Sojuszu. Tak więc wygląda na to, że mniej wrażliwa, lecz równocześnie bardziej wiążąca 
Klauzula Solidarności (Artykuł 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE) – kolejna 
forma wzajemnego zobowiązania, przewidziana dla wzajemnego wsparcia państw członkow-
skich, koordynowanych przez międzyrządowe mechanizmy Unii, w przypadku aktów terroryzmu, 
katastrof naturalnych lub wywołanych przez czynnik ludzki, może lepiej przyczynić się do wspól-
nych działań UE w wymiarze przeciwdziałania cyberatakom6. 

Podsumowując, takie warunki prawne oznaczają, że ogólne zdolności cyberobrony UE będą 
mieć raczej „pasywny” niż „aktywny” charakter.

Póki co, kwestia cyberbezpieczeństwa w dokumentach strategicznych WPZiB/WPBiO pojawiła 
się w  raporcie na temat Implementacji europejskiej strategii bezpieczeństwa przedłożonym 
w  przedlizbońskich warunkach przez Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego przedstawi-
ciela do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w grudniu 2008 roku. Organy 

5 C. M. O’Donnell, Poland’s U-Turn on European defence – a missed opportunity?, CER Policy Brief, marzec 2012. 
6 Więcej na temat klauzuli solidarności w: S. Myrdal, M. Rhinard, Empty Letter or Effective Tool? An Analysis of Article 222 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union, “Occasional Paper” 2/2010, Swedish Institute of International Affairs.
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wojskowe UE także rozpoczęły badanie możliwości opracowania wspólnej doktryny tzw. 
Computer Network Operations7. Biorąc pod uwagę wyżej wspomniane zastrzeżenia, taka 
doktryna ograniczałaby się jedynie do aspektów dotyczących pewnych działań w  ramach 
zarządzania kryzysowego WPBiO i  nie obejmowałaby poziomu strategicznego. Alexander 
Klimburg i Heli Tirmaa-Klaar twierdzą, że tak długo jak ramy instytucjonalne zdolności dowód-
czych i  kontrolnych WPBiO pozostają słabe, „postęp w  obszarze cyberobrony będzie bardzo 
powolny i, w najlepszym wypadku, pozwoli osiągnąć jedynie ograniczoną wspólną zintegro-
waną zdolność“8. 

Należy jednak zauważyć, że znaczny postęp i  rzeczywista wartość dodana UE są osiągane 
w  obszarze rozwoju zdolności, ich pozyskiwania oraz B+R. Niedawna unijna inicjatywa 
“pooling and sharing” jest pragmatycznie ukierunkowana na metody uzyskania korzyści skali 
w zakresie rozwoju, nabywania i utrzymywania zdolności obronnych, które mogłyby później 
zostać wykorzystane zarówno w zadaniach i misjach NATO jak i UE. EDA ma ambicję i pozycję 
by osiągnąć rolę moderatora takich projektów. Historia sukcesów jest póki co ograniczona, 
mimo wszystko jednak, EDA koordynowało kilka programów badawczych z zakresu cyberbez-
pieczeństwa. Podobnie, istnieje pewna możliwość dokonania postępów w obszarze finanso-
wania B+R przeznaczonego na technologie cyberobronne. Traktat Lizboński otworzył drogę 
do połączenia badań obronnych z ogólną polityką badawczą UE; są także szanse, że ten obszar 
będzie finansowany w ramach nowego europejskiego programu finansowania badań Horizon 
2020, rozpoczynającego się od 2014 roku9. W przyszłości takie projekty mogłyby zostać popro-
wadzone przez EDA lub być nadzorowane przez Komisję z  jej udziałem. Zapis artykułu 185 
Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej także oferuje podstawę dla Unii do wnoszenia 
wkładu w zarządzanie i implementację programów „podjętych przez kilka państw członkow-
skich”. Jest to interesująca możliwość wsparcia bardziej znaczących projektów z zakresu regio-
nalnej współpracy badawczej nad technologiami z dziedziny cyberbezpieczeństwa. 

Obszar cyberprzestępstw i cyberterroryzmu

Traktat Lizboński przekształcił zakres stosowania „trzeciego filaru” (współpraca policyjna 
i  sądowa w  sprawach karnych), który był zarządzany przez współpracę międzyrządową, 
w wymiar wspólnej odpowiedzialności UE i państw członkowskich (jako przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i  sprawiedliwości), gdzie mimo wszystko „państwa członkowskie wykonują 
swoją kompetencję w zakresie, w jakim Unia nie wykonała swojej kompetencji”. Wyposaża to 
Unię w  dużo lepszy sposób w  porównaniu z  wymiarem WPZiB/WPBiO. Obszar ten wchodzi 
w zakres działania europejskiego Komisarza ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywa-
telstwa oraz europejskiego Komisarza do spraw wewnętrznych. Zajmują się oni sprawami: 
obywatelstwa UE, walki z dyskryminacją, narkotykami, przestępczością zorganizowaną, terro-
ryzmem, handlem ludźmi; wolnym przepływem osób, azylami i imigracją; współpracą sądową 

7 Parlament Europejski, Cybersecurity and Cyberpower: Concepts, Conditions and Capabilities for Action within the EU, badanie, kwiecień 2011, s. 34.
8 Ibidem., s. 35.
9 Parlament Europejski, The impact of the financial crisis on European Defence, badanie, kwiecień 2011, s. 56.

w sprawach cywilnych i karnych; współpracą policyjną i celną; oraz tymi sprawami w krajach 
przystępujących. DG Sprawiedliwości i DG Spraw Wewnętrznych współtworzą wydział Komisji 
Europejskiej zajmujący się tymi obszarami. 

Kluczowa legislacja dotycząca cyberprzestępczości sięga 2005 roku, gdy przyjęta została Decyzja 
ramowa Rady w  sprawie ataków na systemy informatyczne10. Wymaga ona od wszystkich 
państw członkowskich wprowadzenia legislacji, która wzmacnia współpracę pomiędzy sądo-
wymi, a  także innymi kompetentnymi organami, poprzez przybliżenie zasad prawa karnego 
w  obszarze ataków na systemy informatyczne zawiązanych z  najważniejszymi rodzajami 
cyberzagrożeń i wymagających penalizacji działań takich jak „nielegalny dostęp do systemów 
informacyjnych”, „nielegalna ingerencja w system” czy „nielegalna ingerencja w dane”. Komisja 
Europejska zainicjowała w 2010 roku procedurę wnoszenia poprawek do tej dyrektywy tak, aby 
rozszerzyć jej zakres w wyniku “pojawienia się zjawiska zmasowanych jednoczesnych ataków 
na systemy informatyczne oraz wzrostu przestępczego wykorzystania tzw. botnetów”11.

Inną ważna częścią legislacji przedlizbońskiej jest Europejska Dyrektywa o  zatrzymywaniu 
danych z 2007 roku, która wprowadziła obowiązek prawny wymagający od dostawców usług 
internetowych i telekomunikacyjnych zatrzymywania danych o ruchu użytkowników w sieci.

Komunikat Komisji Europejskiej z 2007 roku “W kierunku ogólnej strategii zwalczania cyberprzestęp-
czości” ma na celu przygotowanie ogólnej polityki usprawniania koordynacji walki z cyberprzestęp-
czością na poziomie europejskim i międzynarodowym. Określa on zestaw środków dedykowanych 
zwalczaniu tego zjawiska i usprawnia współpracę pomiędzy różnymi operatorami na poziomie UE, 
co zapewni na przykład poprawioną kooperację w zakresie egzekwowania prawa, lepszą koordy-
nację pomiędzy państwami członkowskimi, współpracę polityczną i prawną z państwami trzecimi, 
pogłębiony dialog z branżami, podnoszenie świadomości oraz szkolenia i badania. 

Kolejny ważny filar przedlizbońskich środków cyberbezpieczeństwa stanowił część strategii 
przeciwdziałania terroryzmowi UE i  zawierał zwalczanie radykalizacji treści w  Internecie. 
(Strategia przeciwdziałania radykalizacji z 2005 roku)12. 

Nacisk na podejmowanie działań przez UE pojawił się wraz z przyjęciem Traktatu Lizbońskiego. 
Szwedzka prezydencja, która poprzedzała jego wejście w życie, stawiała kwestie cyberbezpie-
czeństwa bardzo wysoko wśród swoich działań (jako część „Programu Sztokholmskiego”)13, 
nawołując do rozwinięcia lepszych i bardziej odpornych środków ochrony informacji w sieci, 
poprawiając tym samym zdolności radzenia sobie z  cyberatakami, przyjmując konwencję 
Rady Europy o  cyberprzestępczości i  akcentując znaczenie działań pomiędzy instytucjami 
UE, rządami państw członkowskich i  sektorem prywatnym, takich jak wymiana informacji. 
Kolejnym ważnym krokiem politycznym zainicjowanym przez szwedzką prezydencję była 
idea przyjęcia Strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Inicjatywa ta urzeczywistniła się 

10 Decyzja ramowa Rady w sprawie ataków na systemy informatyczne, 2005/222/WSiSW, 24 lutego 2005.
11 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ataków na systemy informatyczne i uchylającej decyzję ramową 

Rady 2005/222/WSiSW.
12 Komisja Europejska, W kierunku ogólnej strategii zwalczania cyberprzestępczości, KOM (2007) 267 final, 22 maja 2007.
13 Rada Unii Europejskiej, Program sztokholmski – otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli, 17024/09, 2 grudnia 2009.

http://en.wikipedia.org/wiki/Directorate-General_for_Justice,_Freedom_and_Security_(European_Commission)
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w  październiku 2010. W  ramach jednego ze swych pięciu celów strategicznych, zwanego 
„Podniesieniem poziomu ochrony obywateli i przedsiębiorców w cyberprzestrzeni”, strategia 
mówi, że “szybki rozwój i  zastosowanie nowych technologii informacyjnych przyczyniły się 
również do powstania nowych form działalności przestępczej. Aby walczyć z cyberprzestęp-
czością, państwa UE muszą współpracować na poziomie UE by podjąć kolejne działania:

•	 budowanie zdolności w zakresie egzekwowania prawa i sądownictwa: powstanie centrum 
UE ds. walki z cyberprzestępczością koordynujące współpracę między państwami i insty-
tucjami UE, a zdolności państw UE w zakresie dochodzenia i ścigania zostaną rozwinięte;

•	 współpraca z przemysłem w celu wzmacniania pozycji obywateli i ich ochrony: stwo-
rzony zostanie system raportowania cyberprzestępstw, przygotowane zostaną również 
wytyczne co do kooperacji przy zajmowaniu się nielegalnymi treściami internetowymi;

•	 poprawa zdolności do reagowania na ataki cybernetyczne: stworzona zostanie sieć 
państwowych i europejskich zespołów reagowania na incydenty komputerowe (CERT) 
oraz Europejski system ostrzegania i wymiany informacji (EISAS)”14.

Pod koniec marca 2012 roku Komisja Europejska wystosowała wniosek o  utworzenie 
Europejskiego centrum ds. walki z  cyberprzestępczością, które rozpocznie działalność 
1 stycznia 2013 roku i stanie się główną instytucją ułatwiającą politykę z zakresu zwalczania 
cyberprzestępczości. Oczekuje się, że będzie zbierać ekspertyzy i informacje, wspierać śledztwa 
karne oraz promować europejskie rozwiązania, równocześnie podnosząc świadomość 
problemów cyberprzestępczości w Unii. Centrum będzie działać jako ośrodek informacyjny na 
temat cyberprzestępczości, będzie rozwijać najbardziej zaawansowane zdolności wspierania 
śledztw w UE oraz będzie budować zdolności do walki z cyberprzestępczością poprzez szko-
lenia, podnoszenie świadomości i zapewnianie najlepszych praktyk podczas śledztw dotyczą-
cych cyberprzestępstw. Centrum ma także zapewnić rolę łącznika dla ekspertów, wspierając 
ich w  walce i  przeciwdziałaniu cyberprzestępczości oraz internetowego wykorzystywania 
seksualnego dzieci.

Bezpieczeństwo i odporność sieci i infrastruktury

Ten obszar jest zdefiniowany wewnątrz Unii Europejskiej jako Bezpieczeństwo Sieci i Informacji 
(NIS) i jest zarządzany przez różne poziomy dzielonych kompetencji Unii Europejskiej, od 
bardziej solidnych (z punktu widzenia instytucji UE), gdzie „państwa członkowskie wykonują 
swoją kompetencję w  zakresie, w  jakim Unia nie wykonała swojej kompetencji” (ochrona 
konsumenta, sieci transeuropejskie), do takich, gdzie “wykonywanie kompetencji przez 
Unię nie może doprowadzić do uniemożliwienia państwom członkowskim wykonywania 
ich kompetencji w:” (badania, rozwój technologiczny). DG INFSO (Dyrekcja Generalna ds. 
Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów) jest obecnie odpowiedzialna za koordynowanie tej 

14 Summary of the EU Internal Strategy, http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/
jl0050_en.htm, [dostęp: 11.04.2012]. 

polityki w ramach Komisji Europejskiej. Należy zauważyć, że głównym zadaniem tej Dyrekcji 
jest rozwój cyberprzestrzeni jako czynnika umożliwiającego rozwój społeczeństwa i  prze-
mysłu poprzez:
•	 osiągnięcie jednolitego rynku cyfrowego, 
•	 wzmocnienie konkurencyjności Europy poprzez zwiększenie inwestycji w badania i inno-

wacje z zakresu technologii teleinformatycznych,
•	 promocję dostępu do i wykorzystania technologii teleinformatycznych na rzecz społe-

czeństwa UE15,
“Europejska Agenda Cyfrowa” (DAE)16, stanowi główny dokument odnoszący się do tych 
kwestii, a część z jego zapisów jest obejmowana także przez bardziej wyczerpującą Strategię 
Europa 202017.

Ataki na Estonię w 2007 roku skłoniły DG INFSO do uruchomienia Polityki ochrony krytycznej 
infrastruktury informatycznej (CIIP). 30 marca 2009 roku Komisja przyjęła Komunikat w sprawie 
ochrony krytycznej infrastruktury informatycznej – „Ochrona Europy przed zakrojonymi na 
szeroką skalę atakami i  zakłóceniami cybernetycznymi: zwiększenie gotowości, bezpieczeń-
stwa i odporności” ustanawiając plan („plan działania CIIP”) mający wzmocnić bezpieczeństwo 
i odporność kluczowej infrastruktury teleinformatycznej18. Celem była stymulacja i wsparcie 
rozwoju wysokiego poziomu zdolności z  zakresu gotowości, bezpieczeństwa i  odporności 
zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. Krok ten otrzymał wsparcie Rady w 2009 
roku. Dokument przewidywał szereg inicjatyw prowadzących do pożądanych celów, takie 
jak grupy robocze, wymiana informacji oraz mechanizm zwany Europejskim partnerstwem 
publiczno-prawnym na rzecz odporności (EP3R), które stanowi partnerstwo publiczno-
-prawne i  tworzy kolejną platformę dla współpracy transatlantyckiej, a  także ustanowienie 
Europejskiego systemu ostrzegania i  wymiany informacji (EISAS) oraz organizację paneuro-
pejskich ćwiczeń z zakresu zarządzania poważnymi cyberincydentami. Wzywa także Państwa 
Członkowskie do ustanowienia swoich Zespołów reagowania na incydenty komputerowe do 
końca 2012 roku. W marcu 2011, DG INFSO zaprezentowała także użyteczny, niewiążący doku-
ment: „Europejskie zasady i wytyczne dotyczące odporności i stabilności Internetu”.

DAE stanowi także kontynuację wymiaru NIS. Poza wezwaniem do dokonania rewizji wyżej 
wspomnianej Decyzji ramowej Rady w  sprawie ataków na systemy informatyczne, kładzie 
także nacisk na konieczność połączenia sił przez interesariuszy w  celu podjęcia całościo-
wego wysiłku mającego zapewnić bezpieczeństwo w Internecie także poprzez wzmocnienie 
odporności infrastruktury teleinformatycznej, koncentrując się na prewencji, przygotowaniu 
i  świadomości, jak również pozwalając na rozwinięcie efektywnych i  skoordynowanych 
mechanizmów odpowiadania na nowe i coraz bardziej wyszukane formy cyberataków i cyber-
przestępstw. Po namyśle w  kwestii DAE, Komisja zgłosiła propozycję nowego mandatu, 
mającego wzmocnić i zmodernizować Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i  Informacji 

15 DG INFSO Mission Statement, http://ec.europa.eu/dgs/information_society/see_more/index_en.htm#mission, [dostęp: 11.04.2012].
16 Komisja Europejska, Europejska agenda cyfrowa, KOM (2010) 245 final/2, 26 sierpnia 2010.
17 Komisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM 

(2010) 2020 final, 3 marca 2010.
18 Ochrona Europy przed zakrojonymi na szeroką skalę atakami i zakłóceniami cybernetycznymi: zwiększenie gotowości, bezpieczeństwa 

i odporności, KOM (2009) 149 final, 30 marca 2009.
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w celu poprawienia zaufania i bezpieczeństwa sieciowego. Wzmocnienie i modernizacja ENISA 
pomogą UE, państwom członkowskim i prywatnym interesariuszom w rozwinięciu ich zdol-
ności oraz gotowości do zapobiegania, wykrywania i odpowiadania na wyzwania z zakresu 
cyberbezpieczeństwa. 

ENISA, działająca do 2009 roku głównie w zakresie doradztwa i badań, wspomaga Komisję, 
państwa członkowskie, jak również aktorów prywatnych w spełnianiu wymagań bezpieczeń-
stwa sieci i  informacji, uwzględniając przy tym obecną i  przyszłą legislację UE. ENISA staje 
się centrum wiedzy specjalistycznej zarówno dla państw członkowskich jak i  instytucji UE, 
dostarczając porad w sprawach związanych z bezpieczeństwem sieci i  informacji. Niedawne 
osiągnięcia (koordynowanie ćwiczeń paneuropejskich oraz ułatwianie dyskusji z  sektorem 
prywatnym oraz partnerami międzynarodowymi, zadanie ustanowienia CERT dla instytucji 
UE) zapewniły tej instytucji kluczową rolę jako aktora działającego w obszarze europejskiego 
cyberbezpieczeństwa.

Niedawny Komunikat w  sprawie ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej 
“Osiągnięcia i  działania na rzecz globalnego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni”, przyjęty 
31 marca 2011 roku, jest szczególnie ważny, gdyż podsumowuje rezultaty osiągnięte od roku 
2009. Opiera się na istniejących inicjatywach politycznych, a  w  szczególności Europejskiej 
Agendzie Cyfrowej, planie działań dotyczącym „Programu Sztokholmskiego” oraz Strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego. W  zgodzie ze swą nazwą, wskazuje także kolejne kroki na 
poziomie europejskim i międzynarodowym. Komunikat zauważa ewolucyjny charakter zagro-
żenia, podkreślając trzy ważne, bardziej zaawansowane formy, które koncentrują się na drugim 
końcu spektrum:
•	 cele obejmujące wykorzystanie (szpiegostwo polityczne),
•	 cele polegające na zakłócaniu (takie jak ataki uniemożliwiające działanie witryn, spam 

generowany przez botnety, Stuxnet),
•	 cele polegające na niszczeniu (na szczęście nie miały jeszcze miejsca, ale nie można wyklu-

czyć jego wystąpienia w przyszłości).

Komunikat nawołuje do przyjęcia międzynarodowego podejścia i współpracy, twierdząc, że 
“podejście wyłącznie europejskie nie wystarczy, aby rozwiązać przyszłe problemy. Choć cel 
polegający na opracowaniu spójnego podejścia opartego na współpracy w ramach UE pozo-
staje cały czas aktualny, należy go jednak włączyć w globalną strategię koordynacji z kluczo-
wymi partnerami, zarówno konkretnymi państwami, jak i organizacjami międzynarodowymi”. 
Kolejnych pięć filarów nowego Planu działania na rzecz ochrony krytycznej infrastruktury tele-
informatycznej przewiduje:
1. Gotowość i zapobieganie, które obejmują koordynującą i wspierającą rolę ENISA vis-à-vis 

CERT-ów państw członkowskich, dalsze wysiłki w ramach EP3R, a także Europejskie Forum 
Państw Członkowskich (EFMS).

2. Wykrywanie i reagowanie koncentruje się na Europejskim Systemie Ostrzegania i Wymiany 
Informacji (EISAS), gdzie ENISA ma za zadanie wspierać państwa członkowskie poprzez 
rozwijanie podstawowych usług niezbędnych dla narodowych systemów ostrzegania 
i wymiany informacji (ISAS) oraz do rozwinięcia „usług interoperacyjności”.

3. Łagodzenie skutków i  przywracanie sprawności operacyjnej, które obejmuje zarówno 
krajowe plany awaryjne i  ćwiczenia oraz paneuropejskie ćwiczenie z  zakresu sieciowych 
incydentów bezpieczeństwa na dużą skalę.

4. Współpraca międzynarodowa – promowanie zasad europejskich i wytycznych co do odpor-
ności i stabilności internetowej na forach międzynarodowych, jak również organizowanie 
globalnych ćwiczeń z zakresu cyberincydentów. 

5. Kryteria rozpoznawania europejskich infrastruktur krytycznych w  sektorze 
teleinformatycznym. 

Inne niż wymienione wcześniej czynności, opisane pod tytułem „Dalsze kroki”, zawierają dzia-
łanie z zakresu „pracowania nad zwiększeniem zaufania do chmur obliczeniowych”.

Kolejny obszar znaczących dokumentów, które mają wpływ na NIS zawiera: Dyrektywę UE 
o ochronie infrastruktury krytycznej z 2008 roku, której celem było zidentyfikowanie i wyzna-
czenie europejskiej infrastruktury krytycznej, a także znalezienie wspólnego sposobu uspraw-
nienia jej ochrony. Ten dokument prawny należy do obszaru kompetencyjnego energia i trans-
port. Zapewnia jednak solidne i  pewne ramy do rozszerzenia na sektor teleinformatyczny. 
Przewidziane działania zawierają „plany ochrony infrastruktury”, urzędników łącznikowych ds. 
ochrony oraz obowiązkową sprawozdawczość, jak również wymianę wrażliwych informacji 
pomiędzy służbami porządkowymi. W  ramach sektora teleinformatycznego, ciągle korygo-
wany Pakiet telekomunikacyjny z 2009 roku harmonizuje legislację, ze szczególnym naciskiem 
na poprawianie bezpieczeństwa. Wprowadza on, na przykład, wymóg dla dostawców teleko-
munikacyjnych przekazywania do ENISA informacji o „incydentach” (włączając cyberataki). 
Nakłada także na państwa członkowskie obowiązek stosowania środków zarządzania ryzykiem 
w celu zapewnienia minimalnego poziomu usług oraz przewiduje inne kroki, aby zapewnić, że 
państwa te przyjmą środki techniczne oparte na standardach międzynarodowych. 

Nie mniej ważną kwestią jest fakt, że DG INFSO wydało niewiążący dokument “Principles and 
Guidelines for Internet Resilience and Stability” (pl. Zasady i wytyczne dotyczące odporności 
i stabilności Internetu) w użyteczny sposób ustanawiający terminologię, definicje i proponu-
jący interpretację podstawowych pojęć z tego tematu19.

DG INFSO, wraz z  DG Spraw Wewnętrznych ma także za zadanie reprezentować Komisję 
w ramach Grupy roboczej ds. cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości. Ta Grupa robocza, 
założona na szczycie UE-USA w  listopadzie 2010 roku została powołana w  celu rozwinięcia 
podejścia opartego na współpracy wobec szerokiej gamy kwestii związanych z cyberbezpie-
czeństwem i cyberprzestępczością, takich jak rozszerzanie zdolności zarządzania reakcjami na 
incydenty, angażowanie sektora prywatnego i innych aktorów, wspólne działania podnoszące 
świadomość i walka z dziecięcą pornografią.

19 European principles and guidelines for Internet resilience and stability, wersja z marca 2011, http://ec.europa.eu/information_society/
policy/nis/docs/principles_ciip/guidelines_internet_fin.pdf, [dostęp: 11.04.2012].
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Joanna Świątkowska

Od Zimnej Wojny do Cyberwojny

Cyberzagrożenia rzuciły wyzwanie nie tylko państwom narodowym i podmiotom, które zapew-
niają ich bezpieczeństwo, ale również organizacjom i sojuszom międzynarodowym. Stanowią 
przykład niekonwencjonalnego asymetrycznego zagrożenia, które postawiło przed NATO 
zadanie przemodelowania utartych koncepcji, rozwiązań oraz metod współpracy i obrony. 

NATO jest organizacją, która powstała na gruncie rywalizacji miedzy dwoma obozami repre-
zentowanymi z  jednej strony przez Stany Zjednoczone i  przez Związek Radziecki z  drugiej. 
Do momentu upadku systemu państw socjalistycznych Sojusz posiadał jasno zdefiniowane 
zadania. Najważniejszym z nich było gwarantowanie bezpieczeństwa członków przed wrogimi 
militarnymi działaniami Związku Radzieckiego i jego satelitów. Jednak po zakończeniu Zimnej 
Wojny, podstawowa misja uległa dezaktualizacji. Nie oznacza to jednak, że Sojusz sam w sobie 
przestał być potrzebny. 

Paradoksalnie, wszystkie operacje militarne NATO przeprowadzone zostały po roku 1990. 
Wynika to z  faktu, że w  miejscu jednego głównego zagrożenia pojawiło się wiele nowych, 
często zupełnie innych. Najlepszym dowodem jest fakt, że art. 5 wzywający do podjęcia kolek-
tywnej obrony w razie ataku na któregoś członka NATO, został po raz pierwszy w historii (oraz 
jak dotąd po raz ostatni) uruchomiony w wyniku ataku niekonwencjonalnego – po atakach 
terrorystycznych z  11 września 2001 roku. Zamachy te zwróciły uwagę na nowe podmioty, 
typy wyzwań i zagrożeń, którym odtąd Sojusz musiał nauczyć się stawiać czoła oraz uwzględ-
niać w kluczowych strategiach1. NATO bowiem na początku swojej działalności skupiało się 
wyłącznie na zagrożeniach konwencjonalnych. Wszystko to pokazuje jak w  ciągu połowy 
wieku przeformułowano myślenie o bezpieczeństwie międzynarodowym. 

Cyberzagrożenia stanowią szczególną kategorię nietradycyjnych wyzwań. Są nowe i  w  zasadzie 
ich skutków nie da się przewidzieć. Mogą stanowić śmiercionośne narzędzie dla zorganizowanych 

1 Warto wspomnieć tutaj choćby o utworzeniu w 2010 roku, podmiotu dedykowanego przeciwdziałaniu nowym zagrożeniami t.j. NATO’s 
Emerging Security Challenges Division, którego celem jest zajmowanie się niekonwencjonalnymi zagrożeniami takimi jak m.in. terroryzm, 
bezpieczeństwo energetyczne oraz cyberbezpieczeństwo. 

8. NATO w walce 
z cyberzagrożeniami 

Grupa robocza jest bardzo dobrym przykładem wychodzenia naprzeciw innym krajom i orga-
nizacjom, które także wykazują się troską wobec podobnych cyberproblemów20.

Wnioski

UE może pochwalić się znacznymi zasługami dzięki opracowaniu nowych standardów 
w obszarze penalizacji i współpracy w zwalczaniu cyberprzestępstw. Unia była także aktywna 
i dokonała niezaprzeczalnych postępów w zakresie wzmacniania odporności bezpieczeństwa 
sieci i informacji. Jej polityka i zdolności w obszarze cyberwojny pozostają bardzo ograniczone, 
za wyjątkiem perspektyw finansowania badań w tej dziedzinie. Instytucje Stałej współpracy 
strukturalnej oraz „delegacji zadań” stanowią interesującą podstawę do czerpania korzyści ze 
wsparcia UE przez współpracujące grupy państw członkowskich. 

20 Europa.eu, Cyber security: EU and US strengthen transatlantic cooperation in face of mounting global cyber-security and cyber-crime threats, 
notatka prasowa UE, 14 kwietnia 2011, 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/246, [dostęp: 11.04.2012].
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grup przestępczych, ale jednocześnie także dla aktorów państwowych i niepaństwowych (np. cyber-
terrorystów). Niosą za sobą m.in. problem określenia atrybucji oraz ocenę potencjału przeciwnika. 
Najczęściej nie da się jednoznacznie ocenić, czy dane narzędzie jakim dysponuje podmiot jest instru-
mentem przeznaczonym do zadań defensywnych czy też ofensywnych. Wszystko to stawia Sojusz 
w nowej sytuacji i wymaga aktualizacji dotąd znanych metod działania m.in. przemyślenia na nowo 
koncepcji odstraszania2. Ponadto Sojusz nie ma już jasno zdefiniowanego jednego zagrożenia, jak 
było to na początku jego istnienia, teraz można spodziewać się ataku z różnych stron.

Geneza zaangażowania NATO w budowanie 
cyberbezpieczeństwa
Geneza zainteresowania Sojuszu ochroną cyberprzestrzeni sięga lat 90-tych XX wieku kiedy 
NATO zaangażowało się w  konflikt na Bałkanach. W  ramach odwetu grupa pro-serbskich 
hakerów przypuściła atak na internetową infrastrukturę organizacji. W wyniku tych doświad-
czeń, na szczycie Sojuszu w  Pradze w  2002 roku zadecydowano o  konieczności utworzenia 
programu cyberochrony tzw. „NATO Cyber Defence Programme” i zainicjowaniu działań odpo-
wiednich podmiotów. Wtedy to powstało także NATO Computer Incident Response Capability 
(NCIRC) – podmiot odpowiedzialny za ochronę infrastruktury teleinformatycznej Sojuszu3. 

Jednak punktem zwrotnym okazały się wydarzenia w Estonii. Zmasowane ataki na infrastruk-
turę teleinformatyczną tego kraju w 2007 roku rozpoczęły poważną dyskusję nad cyberbez-
pieczeństwem, zadaniami jakie w tym zakresie powinno wykonywać NATO, a także skutkowało 
wieloma decyzjami organizacyjnymi. Pojawiły się nawet radykalne głosy wzywające do urucho-
mienia art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Cyberataki w Estonii były także istotne z uwagi na 
fakt, że do tego momentu NATO skupiało się głównie na obronie własnej infrastruktury telein-
formatycznej. W trakcie ataków w 2007 roku, NATO wysłało do Estonii swojego eksperta, który 
miał za zadanie udzielić stosownej pomocy4. Od tego momentu wyraźnie rozpoczął się trend 
wspierania bezpieczeństwa teleinformatycznego nie tylko Sojuszu ale i krajów członkowskich. 

W  wyniku tych wydarzeń, utworzona w  2006 roku międzynarodowa instytucja Cooperative 
Cyber Defence Centre of Excellence (CCD COE), stanowiąca centrum badań5 nad cyberbez-
pieczeństwem, uzyskała akredytację NATO i obecnie stanowi jeden z kluczowych podmiotów 
dedykowanych ochronie cyberprzestrzeni. Misją CCD COE jest „zwiększanie zdolności, posze-
rzanie współpracy i  wymiana informacji między NATO, państwami członkowskimi NATO 
i innymi partnerami w dziedzinie cyberobrony poprzez szkolenia, badania, wymianę doświad-
czeń i konsultacje”6. Najważniejsze obszary badań nad cyberobroną to: rozwiązania polityczne 
i prawne, koncepcje i strategie, otoczenie taktyczne, ochrona kluczowej infrastruktury infor-
matycznej, organizowanie ćwiczeń7. 

2 Szerzej: K. Geers, The Challenge of Cyber Attack Deterrence, “Computer Law & Security Review”, 26 (3) 2010.
3 S. Myrli, 173 DSCFC 09 E bis – NATO and Cyber Defence, http://www.nato-pa.int/default.Asp?SHORTCUT=1782, [dostęp: 07.04.2012].
4 Ibidem. 
5 Z punktu widzenia prawa ośrodek jest międzynarodową organizacją wojskową.
6 EESTI.pl, Zabiegi Estonii o lokalizowanie instytucji międzynarodowych na terenie kraju, http://www.eesti.pl/index.

php?dzial=panstwo&strona=instytucje_miedzynarodowe, [dostęp: 05.04.2012]. 
7 Ibidem.

Kolejny Szczyt w  Bukareszcie (2008 rok) to wypracowanie polityki cyberochrony Sojuszu 
(ang. „NATO Policy on Cyber Defence”). W tym samym roku utworzono także Urząd NATO ds. 
Zarządzania Cyber-Obroną (ang. NATO Cyber Defence Management Authority, CDMA). Jest 
to ciało odpowiedzialne m.in. za inicjowanie i koordynowanie “natychmiastowej i efektywnej 
cyberobrony kiedy jest ona wymagana”8. CDMA jest także centralnym punktem kierującym 
działaniami technicznymi, politycznymi oraz wymianą informacji niezbędną do zapewniania 
cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo zajmuje się organizacją działań podmiotów Sojuszu zaan-
gażowanych w  jego cyberobronę. Na prośbę służy także pomocą ofiarom cyberataków9. 
Podczas kolejnego szczytu, tym razem w  Strasbourgu oraz Kehl w  2009 roku, cyberobrona 
oficjalnie włączona została do ćwiczeń NATO 10. 

W  2010 roku w  Lizbonie ogłoszono nową Koncepcję Strategiczną NATO. Po raz pierwszy 
w  historii w  tego typu dokumencie cyberbezpieczeństwo zostało wskazane jako kluczowy 
element działań Sojuszu. Koncepcja rekomenduje rozwój możliwości NATO w zakresie zapo-
biegania, wykrywania i  obrony przed cyberatakami oraz budowania zdolności szybkiego 
niwelowania ich skutków. NATO zamierza wdrożyć skoordynowaną metodę cyberobrony obej-
mującą planowanie i możliwe aspekty rozwoju, które stanowiłyby mechanizm obrony. W celu 
osiągnięcia tego celu, elementy cyberobrony zostaną wdrożone we wszystkie zadania Sojuszu. 
Jednocześnie Rada Północnoatlantycka zobligowana została do opracowania ulepszonego 
planu cyberobrony NATO11.

„Nowa Koncepcja Cyberobrony” (ang. NATO Concept on Cyber Defence) została zaakcep-
towana w  2011 roku i  stanowi wykładnię tego jak NATO zamierza walczyć z  cyberzagroże-
niami. Dokument jest połączony z  implementacyjną częścią zwaną Planem Działania, który 
określa szczegółowe zadania i  działania NATO oraz Sojuszników w  zakresie zapewniania 
cyberbezpieczeństwa12. 

Główne założenia cyberobrony Sojuszu

NATO skupia się przede wszystkim na ochronie własnej infrastruktury teleinformatycznej, 
wychodząc z  założenia, że sprawne jej działanie jest fundamentem dla możliwości reali-
zacji podstawowych zadań, czyli: wspólnej obrony oraz zarządzania kryzysowego. 
Cyberbezpieczeństwo jest zatem dla Sojuszu środkiem do osiągania celu, a  jednocześnie 
celem samym w sobie. Najważniejszymi działaniami mającymi je zapewnić są: zapobieganie, 
odpieranie i zasada niepowielania działań13.

Pomimo, że „samoobrona” jest zadaniem bazowym to w  coraz większym stopniu widoczny 
staje się trend zmierzający do angażowania się Sojuszu w  koordynowanie działań krajów 

8 Myrli, op. cit.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 NATO, Defending the networks. The NATO Policy on Cyber Defence, http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/

pdf_2011_09/20111004_110914-policy-cyberdefence.pdf, [dostęp: 04.04.2012]. 
12 Ibidem.
13 Ibidem.
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członkowskich w kontekście cyberochrony. Niekwestionowaną i najważniejszą zasadą pozo-
staje fakt, że za cyberbezpieczeństwo odpowiedzialne są w  pierwszej linii władze i  odpo-
wiednie podmioty narodowe. Jednocześnie powszechnie znane jest twierdzenie, że NATO jest 
tak dobrze zabezpieczone przed cyberatakami jak zabezpieczony jest najsłabszy jego członek. 
Dlatego podejmowane są działania koordynujące cyberobronę państw członkowskich. 

Jednym z  nich jest wprowadzenie w  życie planu inkorporacji cyberobrony do narodowych 
działań związanych z bezpieczeństwem z uwzględnieniem rozwiązań proponowanych przez  
proces planowania obrony  NATO (ang. NATO Defence Planning Process). Ważnym elementem 
ma być także opracowanie minimalnych wymagań dla tych sieci państwowych, które mają 
dostęp do informacji Sojuszu lub je przetwarzają14. Pierwszym krokiem będzie zatem zidenty-
fikowanie najważniejszych elementów sieci. Przewiduje się wsparcie Sojuszu w przypadków 
ewentualnych trudności w realizacji tych zobowiązań15.

Obecnie najważniejszy zapis dotyczący reakcji Sojuszu na cyberatak na któregoś z członków 
, zawarty w nowej Koncepcji Strategicznej mówi, że w razie ewentualnego ataku, każda zbio-
rowa reakcja obronna podlega decyzji Rady Północnoatlantyckiej. Dodatkowo NATO zapewni 
skoordynowane wsparcie dla każdego Sojusznika, który padnie ofiarą cyberataków. W kontek-
ście tych założeń zobowiązano się do włączenia cyberaspektów do procedur Zarządzania 
Kryzysowego NATO, oraz do podjęcia prac nad udoskonaleniem mechanizmów konsultacji, 
wczesnego ostrzegania, systemów rozpoznania i wymiany informacji wśród krajów członkow-
skich. Ważnym aspektem jest także współpraca międzynarodowa NATO z podmiotami prywat-
nymi i naukowymi16.

Cyberataki, a zasada trzech muszkieterów

Przytoczone powyżej zapisy dotyczące „ewentualnego” uruchomienia art. 5 w  razie cybe-
rataków, a  także zapewnienie o  wsparciu NATO dla krajów członkowskich stanowią punkt 
wyjścia dla pogłębionej analizy w zakresie polityki Sojuszu względem cyberbezpieczeństwa. 
Zastosowane w  Koncepcji określenie zobowiązań pozostawia NATO pole manewru i  możli-
wość elastycznej reakcji. Jest to istotne choćby w kontekście cech charakterystycznych cybe-
rataków, na przykład trudności w  określaniu ich potencjalnych skutków. Czy zablokowanie 
najważniejszych witryn internetowych w  Estonii było wystarczającym zakłóceniem funkcjo-
nowania państwa i  powinno uruchomić zasadę kolektywnej obrony? Większość ekspertów 
uważa, że nie i, że należałoby zachować taką reakcję na ewentualne ataki przynoszące bardziej 
dotkliwe straty. 

Ponadto sytuacja w Estonii pokazała, że w przypadku cyberagresji pomimo, że istnieją mocne 
poszlaki, które z  dużą dozą prawdopodobieństwa wskazują autorów ataku, bardzo ciężko 
udowodnić czyjąś odpowiedzialność. Bez rozwiązania problemu atrybucji nie można nato-
miast zastosować art. 5 Traktatu. Wydaje się zatem dobrym rozwiązaniem nie aplikowanie 

14 Planowane jest także określenie wymagań dla państw które nie są członkami Sojuszu lecz z nim współpracują. 
15 NATO, Defending the networks. The NATO Policy on Cyber Defence…, op. cit. 
16 Ibidem. 

sztywnych reguł określających, który atak i kiedy uruchamia wspólną reakcję. Jednocześnie 
zasygnalizowanie możliwości podjęcia wspólnych działań służy jako czynnik ostrzegający. 
Oczywiście problem jest znacznie bardziej złożony, bowiem cyberataki mogą być kompo-
nentami towarzyszącymi konwencjonalnym atakom, co znacząco zmienia sytuację. Mając na 
uwadze złożoność materii, wydaje się, że decyzja o rozpatrywaniu każdego problemu indywi-
dualnie jest słuszna. Potencjalne uruchomienie art. 5 uzupełnione zostaje dodatkowo dekla-
racją Sojuszu o zapewnieniu wsparcia i koordynacji działań w razie zajścia incydentu. Wyraźne 
wskazanie na realizację art. 417 jest zatem dobrym dodatkowym zabezpieczeniem. 

Warto podkreślić, że działania NATO mają jeszcze jedną zaletę, która czyni tę organizację jedną 
z  bardziej efektywnych w  kontekście zapewniania cyberbezpieczeństwa. Sojusz to porozu-
mienie krajów o  podobnej wizji świata i  bezpieczeństwa. Są to państwa, które przychodzą 
sobie z pomocą podobnie oceniając zagrożenie i priorytety działań. Wobec nieuregulowanych 
żadnym traktatem działań społeczności międzynarodowej w  kontekście cyberkonfliktów, 
wydaje się że organizacja ta ma szansę na dostarczenie efektywnej pomocy swoim członkom 
bez zbędnego powoływania się na nieistniejące lub niedoprecyzowane procedury. Jest to 
ważne szczególnie dla państw, które same w sobie nie mają wypracowanych ram prawnych 
i koncepcji działań w razie cyberataków, co w razie problemów zmniejsza ich szansę na otrzy-
manie pomocy ze strony społeczności międzynarodowej. Szybka pomoc ze strony NATO może 
być bardzo istotna18.

Cyberinteligentna obrona (Cyber Smart Defence)

Inteligentna obrona (ang. Smart Defence) to inicjatywa NATO będąca odpowiedzią na 
redukcje środków finansowych przeznaczonych na kwestie zbrojeniowe. Kryzys ekonomiczny 
wywołał konieczność oszczędzania i  racjonalizowania wydatków. Był to impuls dla wprowa-
dzania nowatorskich rozwiązań, które jednocześnie realizując cięcia budżetowe, nie prowadzą 
do obniżania zdolności obronnych NATO. Inicjatywa Inteligentnej Obrony polega na zachę-
caniu państw członkowskich do bardziej ścisłej, i  skoordynowanej współpracy w  zakresie 
rozwoju, zdobywania i  utrzymywania militarnych zdolności, pozwalających sprostać współ-
czesnym wyzwaniom bezpieczeństwa. Podstawową zasadą jest więc koordynowanie działań 
na zasadzie „pool and share” czyli wnoszenia swoich najlepszych rozwiązań i  dzielenia się 
nimi z innymi. Państwa mogą skupić się wyłącznie na swoich wyspecjalizowanych obszarach 
wnosząc je jako swój wkład i propozycję dla innych, jednocześnie czerpiąc ze specjalizacji part-
nerów. Takie działanie pozwala zwiększać efektywność i obniżać koszty19. Współpraca dotyczy 
szerokiego wachlarza przedsięwzięć m.in. wspólnego wykorzystywania jednostek wojskowych 
i uzbrojenia, ćwiczeń, planowania, logistyki ustalania priorytetów20. Jest to bardzo interesująca 
propozycja szczególnie dla „mniejszych” graczy, pozwala im bowiem budować indywidualne 
portfolio w łańcuchu wspólnych przedsięwzięć, a tym samym wzmacniać ich pozycję. Projekt 

17 Traktat Północnoatlantycki, Artykuł 4: “Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą 
integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”.

18 Szerzej: E. Tikk, Global Cyber Security – Thinking About The Niche for NATO, “SAIS Review”, Volume 30, Number 2, Summer-Fall 2010.
19 NATO, Smart Defence, http://www.nato.int/cps/en/SID-8A152E11-04F93301/natolive/topics_84268.htm, [dostęp: 07.04.2012]. 
20 Senat.gov, Senator Bogdan Klich uczestniczy w seminarium NATO, 
http://www.senat.gov.pl/wydarzenia/art,154.html, [dostęp: 07.04.2012].
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jest także szansą na tworzenie koalicji i inicjowanie współpracy o charakterze strategicznym na 
przykład między państwami, które łączą wspólne wyzwania, bliskość geografi czna, komple-ędzy państwami, które łączą wspólne wyzwania, bliskość geografi czna, komple-dzy państwami, które łączą wspólne wyzwania, bliskość geograficzna, komple-
mentarne specjalizacje czy choćby wspólnota kulturowa21. 

Inicjatywa Inteligentnej Obrony może być bardzo atrakcyjna w kontekście budowania zdol-
ności związanych z  prowadzeniem działań w  cyberprzestrzeni. Jest szansą na ścisłą współ-
pracę sprzyjającą dzieleniu się informacjami, doświadczeniem oraz co bardzo ważne, wspól-
nemu wypracowywaniu technologicznych rozwiązań22. 

Warto zatem rozważyć zbudowanie wspólnego „frontu” państw Grupy Wyszehradzkiej 
w  obrębie NATO i  wyspecjalizowania się w  tematyce cyberbezpieczeństwa. Kraje te łączą 
wspólne doświadczenie historyczne (szczególnie minionego stulecia), wspólne położenie 
geopolityczne, podobny potencjał oraz priorytety i wyzwania. Na takim fundamencie łatwiej 
rozwijać projekty, które dla osiągnięcia sukcesu wymagają wzajemnego zrozumienia i zaufania. 

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem priorytetowych obszarów w  ramach inicjatywy 
Inteligentnej Obrony, które zostaną ogłoszone w  maju 2012 roku na szczycie w  Chicago. 
Publikacja ta ukaże się po tym wydarzeniu, niemniej jednak wydaje się, że państwa Grupy 
Wyszehradzkiej powinny w przyszłości forsować włączenie komponentu cyberbezpieczeństwa 
w zakres inicjatywy Inteligentnej Obrony i tworzyć własne, wspólne projekty w tym obszarze. 

Podsumowanie

NATO to polityczno – militarny sojusz, który ma szansę na pełnienie kluczowej roli w zakresie 
cyberbezpieczeństwa szczególnie w  odniesieniu do cyberterroryzmu i  cyberwojny. Wynika 
to z charakteru organizacji i  jego dużego autorytetu. Sojusz poczynił już ważne kroki zmie-
rzające do budowy możliwości pozwalających na zapewnianie bezpieczeństwa cyberprze-
strzeni. Stanowi on dobre uzupełnienie działań innych międzynarodowych organizacji, które 
mają odmienne obszary odpowiedzialności za cyberbezpieczeństwo. NATO wprowadza wiele 
instrumentów budujących bezpieczeństwo swoich członków, daje również pole na którym 
łatwiej realizować wspólne inicjatywy. Państwa Grupy Wyszehradzkiej powinny dostrzec te 
możliwości i w pełni je wykorzystać. 

21 Zaleca się także angażowanie we współpracę podmiotów niepaństwowych: prywatnych firm, sektora naukowego etc. 
22 Podobnym przedsięwzięciem, już działającym w ramach Sojuszu, jest Agencja NATO ds. Konsultacji, Dowodzenia i Kierowania (The NATO 

Consultation, Command and Control Agency – NC3A). Jest ona odpowiedzialna za wiele projektów technologicznych realizowanych 
w NATO m.in.: za stworzenie systemu obrony cyberprzestrzeni. Podmioty, które współpracują z Agencją mają szansę nie tylko na obniżenie 
kosztów ale przede wszystkim rozwój i wdrażanie zaawansowanych technologii w takich obszarach jak: systemy dowodzenia i kierowania 
(C2), systemy obrony przed cyberatakami, systemy wymiany informacji wywiadowczo-rozpoznawczych (ISR) oraz wspieranie koalicyjnej 
interoperacyjności systemów wymiany informacji – Źródło: Polska Zbrojna, Podpisano umowę o współpracy z Agencją NATO ds. C3, http://
polska-zbrojna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11483:podpisano-umow-o-wspopracy-z-agencj-nato-ds-c3-
&catid=55:z-kraju&Itemid=104, [dostęp: 07.04.2012].

 

Rekomendacje

Najważniejsze rekomendacje

•	 Należy zapewnić wspólne rozumienie podstawowych ram cyberbezpieczeństwa. Proces 
ten wymaga, między innymi, rozważenia kluczowych graczy, zdefiniowania podstawo-
wych terminów, zasadniczych celów z tego zakresu bezpieczeństwa oraz ograniczeń, które 
muszą być przestrzegane (jak np. ochrona prywatności).

•	 Konieczne jest zrozumienie, że bezpieczeństwo operacyjne jest tylko częścią całego wysiłku 
potrzebnego do zapewnienia odpowiedniej ochrony, jak również, że jakość projektu, 
implementacja oraz testowanie systemu także przyczyniają się do ogólnego poziomu 
bezpieczeństwa. W związku z tym, dostosowanie wymagań i procedur z zakresu zamówień 
teleinformatycznych powinno to odzwierciedlać. 

•	 Niezbędne jest przyznanie, że ustanowienie podstawowej jurysdykcji i  administracji dla 
kwestii cyberbezpieczeństwa nie jest ostatnim, lecz dopiero pierwszym krokiem – oraz, 
że takie podstawowe ramy muszą być uzupełnione przez odpowiednio wykwalifikowany 
personel. Ponadto, tworzenie stałych struktur nie jest jedyną opcją, jako że możliwe jest 
wykorzystanie crowdsourcingu, grup roboczych ad-hoc, niezależnych think tanków itp. Co 
więcej, rekomendowane jest rozważenie wspierania konkursów związanych z cyberbezpie-
czeństwem lub nagród za wkład w obszar cyberbezpieczeństwa. 

•	 Zaleca się ukończenie procesów implementacji. Chociaż kraje V4 mają bardzo szerokie ramy 
teoretyczne i polityczne dla usprawniania cyberbezpieczeństwa, implementacja jest albo 
opóźniana, albo całkowicie odkładana w mniej więcej każdym z państw. Może to prowa-
dzić do potencjalnych problemów, gdyż wizerunek państwa jest przesadnie pozytywny 
biorąc pod uwagę cyberbezpieczeństwo. Wprawdzie istnieją strategie cyberobrony, plany 
działania lub dedykowane urzędy, lecz w  rzeczywistości sytuacja zmienia się w  bardzo 
niewielkim stopniu – plany działań są opóźniane lub nie stosuje się ich wcale, odpowie-
dzialnym urzędom brakuje personelu lub autorytetu, a strategie nie są realizowane. 

Tomas Rezek, Tomasz Szatkowski, Joanna Świątkowska, 
Jozef Vyskoč, Maciej Ziarek
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•	 Zaleca się przeprowadzanie regularnej, niezależnej oceny stanu przygotowania kraju 
w  zakresie walki z  cyberzagrożeniami; należy publikować przynajmniej podsumowanie 
oceny.

•	 Konieczne jest zorganizowanie ćwiczeń z  zakresu cyberbezpieczeństwa zorientowanych 
nie tylko na proste zagrożenia techniczne (jak np. ataki denial-of-service), ale także na zagro-
żenia, które wymagają zaangażowania decydentów (np. naruszony klucz bezpieczeństwa 
akredytowanego organu certyfikującego, odkryty błąd bezpieczeństwa w e-dokumentach 
tożsamości/e-paszportach lub naruszenie ważnego systemu eGoverment i  następującej 
po tym próby szantażu rządu). Sprawy związane z kwestiami public relations muszą zostać 
uwzględnione w takich ćwiczeniach. 

•	 Istnieje konieczność współpracy podczas incydentów – cyberataki są unikalnym rodzajem 
ataków. Sam atak nie musi być jednorazowym zdarzeniem, może trwać godziny czy nawet 
dni. W takich przypadkach współpraca międzynarodowa jest decydująca dla ochrony infra-
struktury krytycznej i  szybkiego przywrócenia zaatakowanych usług. Kraje V4 powinny 
współpracować poprzez tworzenie scenariuszy dla wzajemnej kooperacji w  przypadku 
ataku. Taka współpraca może składać się z  przeniesienia ruchu internetowego na inne 
serwery, dostarczenia materiałów do analizy itp. 

•	 Kluczowym jest uświadomienie, że istnieją różne kategorie specjalistycznej wiedzy (np. 
umiejętności z  zakresu bezpieczeństwa technicznego niekoniecznie oznaczają zdolność 
do analizy trendów lub przygotowywania odpowiednich dokumentów strategicznych) 
i  zapewnienie początkowych oraz kolejnych regularnych ocen rozmiaru puli dostępnych 
ekspertów z  dziedziny cyberbezpieczeństwa. Szczególnie w  przypadkach niewystarcza-
jącego rzeczywistego rozmiaru konkretnej wiedzy eksperckiej, należy rozważyć wykorzy-
stanie współpracy międzynarodowej w sytuacji nagłej potrzeby (powinna istnieć wstępna 
umowa, która by na to pozwalała).

•	 Edukacja musi zostać wzmocniona – cyberbezpieczeństwo nie jest tylko problemem 
globalnych spółek i  struktur wojskowych. Jest ono współtworzone przez każdą osobę 
aktywną w cyberprzestrzeni. Tak więc konieczne jest zwiększenie świadomości zagrożeń 
związanych z cyberprzestrzenią, dzielenie się wiedzą wynikającą z najlepszych praktyk, jak 
również podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i ich zastosowaniem w praktyce.

Inne propozycje

•	 Inicjatywy takie jak „Visegrád Workshop”, zacieśniające współpracę i komunikację międzyna-
rodową w obszarze ochrony krytycznej infrastruktury informatycznej pomiędzy Republiką 
Czeską, Słowacją, Węgrami i Polską, powinny stać się regularnym wydarzeniem. Ponadto, 
do współpracy powinny być zaproszone nie tylko państwowe podmioty odpowiedzialne za 
informatyczną infrastrukturę krytyczną, ale także jej właściciele i operatorzy.

•	 Istnieje potrzeba współpracy prywatno-publicznej, zarówno wewnątrz każdego kraju V4, 
jak i na poziomie międzypaństwowym przy udziale sektorowych grup roboczych. Ponadto, 
podmioty prywatne powinny być silnie zaangażowane w proces ochrony cyberprzestrzeni. 

•	 Kraje V4 powinny wykorzystać możliwości oferowane przez Inteligentną Obronę (ang. 
Smart Defense) oraz w jej ramach rozpocząć pracę w kierunku budowania wspólnych zdol-
ności w celu zapewnienia ochrony cyberprzestrzeni.

•	 Kraje, które jeszcze nie ratyfikowały Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości (Polska, 
Republika Czeska) powinny dokonać ratyfikacji.

•	 Państwa V4 powinny wspierać zaangażowanie sektora prywatnego w  ćwiczenia Cyber 
Europe oraz ćwiczenia organizowane przez NATO.

•	 Kraje V4 powinny wspólnie zbadać użyteczność korzyści dla regionalnej współpracy w dzie-
dzinie cyberbezpieczeństwa, które wypływają z Traktatów Europejskich, w postaci mecha-
nizmu Stałej Współpracy Strukturalnej oraz możliwości wkładu Unii dla grupy kilku państw, 
które podjęły się określonych zadań.

•	 Państwa V4 powinny wspierać włączenie zapisów dotyczących cyberzagrożeń w  nową 
edycję Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa.

•	 Konieczne jest ustanowienie nowej, wyczerpującej strategii cyberbezpieczeństwa UE, która 
zawierałaby wszystkie wymiary działań UE w tej dziedzinie.

•	 Grupa Wyszehradzka powinna wspierać ustanowienie organu (np. Koordynatora Unii 
Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa), którego zadaniem byłaby koordynacja różnych 
aspektów polityki cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej. Opcjonalnie, obowiązki powyż-
szego podmiotu mogą zostać przypisane do istniejącej juz struktury.

•	 Rekomenduje się rozwinięcie doktryny Wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) 
o kategorię cyberwojny, która zawarłaby kwestię operacji informacyjnych i byłaby kompa-
tybilna z odpowiednimi procedurami NATO.

•	 Grupa Wyszehradzka powinna postulować włączenie finansowania zadań związanych 
z cyberbezpieczeństwem w różne mechanizmy finansowania UE (np. politykę spójności).

•	 Postulowane jest finansowanie badań z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach programu 
Horizon 2020.
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