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Wstęp

Ukształtowany po zakończeniu zimnej wojny system międzynarodowy charaktery-
zował się hegemonią USA oraz ogólną dominacją Zachodu i jego głównych struktur 
wielostronnych, czyli NATO (North Atlantic Treaty Organization) i Unii Europej-
skiej (UE). Ten Pax Americana znajdował ideologiczną podstawę w teorii liberalnej, 
która zdominowała ustroje i politykę zagraniczną państw świata zachodniego. 
Wspólnota atlantycka wykazywała przez ponad dekadę zdolność do poszerzania się 
przede wszystkim o byłe państwa socjalistyczne. Na początku lat 90. XX w. na Za-
chodzie dominowała euforia oparta na przekonaniu, że po klęsce ideologii komu-
nistycznej nadchodzi era liberalizmu, a historia wręcz się skończyła – jak pisał Fran-
cis Fukuyama1.

Teza ta od początku budziła wątpliwości, zwłaszcza że toczące się na terenie 
byłego ZSRR (Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich) i byłej Jugosławii 
konfl ikty etniczne jej przeczyły, a w większej części świata przeważały ustroje nie-
demokratyczne oparte na różnych odmianach autorytaryzmu i nacjonalizmu. 
W XXI w. w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego szybko zaczęły się doko-
nywać głębokie zmiany. Są one rezultatem wzrastającej pozycji międzynarodowej 
nowych wschodzących mocarstw, przede wszystkim takich państw, jak: Chiny, 
Indie, Rosja, Brazylia, a także – w mniejszym stopniu: Turcja, Iran, Południowa 
Afryka czy nawet Korea Północna. Równolegle do tego zaczął się dokonywać odwrót 
od liberalizmu. Niektóre nowe wschodzące mocarstwa, a także mniejsze państwa, 
zaczęły preferować u siebie autorytarne rozwiązania ustrojowe oparte na ideolo-
giach antydemokratycznych, populistycznych i konserwatywno-nacjonalistycznych. 
Złudzenia wielu obrońców liberalizmu i zarazem amerykańskiej hegemonii szybko 
rozbijały się o rosnące ambicje wschodzących mocarstw czy antyliberalnie nasta-
wionych elit rządzących na Węgrzech i w Polsce (od jesieni 2015 r.). Nową niewia-
domą okazało się objęcie w styczniu 2017 r. urzędu prezydenta USA przez Donalda 
Trumpa, który, bazując na populistycznej wizji swojej polityki wewnętrznej i kon-
serwatywnym internacjonalizmie, podjął się realizowania hegemonistycznej strate-

1 F. Fukuyama, Th e End of History and the Last Man, Free Press, New York 1992; wyd. pol. tłum. T. Bieroń, 
M. Wichrowski, Koniec historii i ostatni człowiek, Znak, Kraków 2017.
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gii „America fi rst”2. Stworzyło to nowe wyzwania dla wspólnoty atlantyckiej, a tak-
że dla całego ładu światowego, gdyż powstała obawa, że może dojść do konfrontacji 
USA z rywalami o ambicjach globalnych. Zasadniczym pytaniem jest, czy obecny 
niestabilny ład międzynarodowy nie doprowadzi do głębokiej rekonfi guracji przy 
użyciu siły. Niebezpieczeństwo wybuchu wielkiej wojny między mocarstwami wy-
raźnie się ujawnia po raz pierwszy od pokojowego zakończenia zimnej wojny na 
przełomie lat 80. i 90. XX w.3.

W XXI w. zachodnia ekspansja, przejawiająca się w polityce promowania demo-
kracji oraz poszerzania NATO i UE, nieuchronnie prowadziła do wywołania oporu 
wzmocnionych państw o ambicjach regionalnych i globalnych. Zgodnie z tezami 
Kennetha Waltza dominująca siła Zachodu skłaniała jego konkurentów do działań 
defensywnych i równoważących4. Taka polityka balancingu okazała się możliwa 
i wręcz konieczna, kiedy konkurenci do dominacji w świecie okazali się na tyle silni, 
aby przeciwstawić się hegemonii i dominacji Zachodu. W strefi e euroatlantyckiej 
zapowiedź takiej polityki pojawiła się w przemówieniu prezydenta Rosji Władimira 
Putina na monachijskiej konferencji na temat polityki bezpieczeństwa w lutym 
2007 r. W wystąpieniu tym Putin otwarcie skrytykował politykę zagraniczną USA, 
zarzucając im dążenie do dominacji nad światem, gwałcenie prawa międzynarodowego 
oraz militaryzację stosunków międzynarodowych5. Natomiast w wymiarze globalnym 
dążenie do równoważenia dominacji Zachodu wyrażała zawiązana grupa BRIC (Bra-
zylia, Rosja, Indie, Chiny), przekształcona w 2011 r. w BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, 
Chiny, Południowa Afryka).

Wyraźna rekonfi guracja ładu międzynarodowego uwidoczniła się po kryzysie 
finansowo-gospodarczym lat 2008–2011, z którego Zachód wyszedł osłabiony, 
a wzrosła pozycja i rola nowych wschodzących mocarstw zrzeszonych w BRICS. 
Rosnąca rola nowych pretendentów do decydowania o losach świata stanowi zasad-
nicze wyzwanie dla polityki zagranicznej państw, w tym dla polityki bezpieczeństwa 
USA i ich sojuszników. Natomiast nowym głównym i bezpośrednim zagrożeniem 
dla bezpieczeństwa państw i bezpieczeństwa międzynarodowego okazał się terro-

2 H. Brands, Th e Unexceptional Superpower: American Grand Strategy in the Age of Trump, „Survival”, 
2017/2018, vol. 59, nr 6, s. 7–40; H.R. Nau, Trump’s Conservative Internationalism, „National Review”, 
28 sierpnia 2017; I. Popescu, Conservative Internationalism and the Trump Administration?, „Orbis”, 2018, 
vol. 62, nr 1, s. 91 i nn.; S.M. Walt, US Grand Strategy aft er the Cold War: Can Realism Explain it? Should 
Realism Guide It?, „International Relations”, 2018, vol. 32, nr 1, s. 3–22. 
3 Zob.: rozdział I, przypis 15 niniejszego tomu (s. 28).
4 K. Waltz, Structural Realism aft er the Cold War, „International Security”, 2000, vol. 25, nr 2, s. 30.
5 Putin’s Prepared Remarks at 43rd Munich Conference on Security Policy, „Washington Post”, 12 lutego 2007.
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ryzm, zwłaszcza w jego religijnej formie terroryzmu islamskiego. Nowy etap w roz-
woju tego niebezpiecznego zjawiska zwiastowały zamachy terrorystyczne dokonane 
w USA 11 września 2011 r. Innymi poważnymi problemami, które zdominowały 
myślenie o bezpieczeństwie w wielu państwach – zwłaszcza europejskich – były za-
grożenia atakami w cyberprzestrzeni i zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego. 
Dwa ostatnie problemy są rezultatem przyspieszonego rozwoju naukowo-technicz-
nego i gospodarczego. Rywalizacja i konfrontacja przenosi się do cyberprzestrzeni 
i gospodarki. Pokazuje to jak poszerza się instrumentarium polityki bezpieczeństwa 
współczesnych państw. 

Podstawą polityki bezpieczeństwa państw i instytucji międzynarodowych są ich 
koncepcje bezpieczeństwa, zawierające publicznie ogłoszone doktryny zapowiadają-
ce, które zagrożenia dla ich indywidualnego i międzynarodowego bezpieczeństwa 
będą eliminowane oraz przy użyciu jakich środków i sposobów. W przedkładanym 
tomie zostały zaprezentowane koncepcje bezpieczeństwa głównych uczestników 
globalnego systemu międzynarodowego, a więc USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Fran-
cji, Niemiec, NATO i Unii Europejskiej, a także Chin, Japonii, Indii i Brazylii. Ogól-
ny obraz, jaki się rysuje z przeglądu tych koncepcji, wskazuje na ich reagowanie na 
powstające zagrożenia i wyzwania dla polityki bezpieczeństwa. W większości te 
dokumenty wskazują, że w XXI w. państwa jako główne zagrożenie dla swojego 
bezpieczeństwa i bezpieczeństwa międzynarodowego wskazują terroryzm, zwłaszcza 
terroryzm islamski. Koncepcje bezpieczeństwa państw europejskich, w tym Rosji, 
zawierają szerokie ujęcie bezpieczeństwa jako egzystencjalnej potrzeby państwa, 
społeczeństwa i jednostek (obywateli). W koncepcjach bezpieczeństwa USA i Rosji 
widać kluczowe znaczenie przyznawane sile militarnej oraz ambicjom globalnym 
tych mocarstw. Rosja opowiada się w XXI w. za kształtowaniem multipolarnego ładu 
międzynarodowego, podobnie jak szybko zbrojące się Chiny i Indie.

Praktyczna realizacja zredefi niowanych koncepcji bezpieczeństwa znalazła zasto-
sowanie na płaszczyźnie globalnej i w poszczególnych regionach świata, a więc we 
wspólnocie atlantyckiej (obejmującej państwa należące do NATO i Unii Europejskiej 
oraz aspirujące do tych organizacji), na obszarze byłego ZSRR, Bliskim Wschodzie, 
w regionie Azji Wschodniej i Pacyfi ku, Azji Południowej, Afryki oraz Ameryki Ła-
cińskiej i Karaibów. Szczególnym przypadkiem jest realizowana przez Polskę poli-
tyka bezpieczeństwa, która odzwierciedla historycznie ukształtowany kompleks an-
tyrosyjski na tle dokonującej się rywalizacji między Zachodem a Rosją. 

Oddawana do rąk czytelników książka ma charakter podręcznika. Składa się 
z trzech części. W pierwszej zostały przedstawione zagadnienia ogólne, pojmowanie 
bezpieczeństwa międzynarodowego oraz jego palące problemy, takie jak terroryzm, 
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bezpieczeństwo teleinformatyczne i energetyczne. W drugiej części zostały przedsta-
wione koncepcje bezpieczeństwa najważniejszych uczestników współczesnych sto-
sunków międzynarodowych, a w trzeciej części – praktyka bezpieczeństwa między-
narodowego w ujęciu globalnym i regionalnym. Taki układ treści książki pozwala 
ukazać całościowo bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI w.

Podstawę źródłową książki stanowią ofi cjalne dokumenty głównych uczestników 
stosunków międzynarodowych. Wykorzystano także bogate piśmiennictwo nauko-
we na temat teorii i praktyki bezpieczeństwa międzynarodowego, w większości pu-
blikacje w językach obcych, w tym tak mało w Polsce znanych, jak chiński, japoński 
czy portugalski.

Niniejszy tom stanowi kontynuację opublikowanego dziesięć lat wcześniej obszer-
nego podręcznika6. Zastosowano w nim podobny układ treści, ale analizy koncentru-
ją się na wydarzeniach i procesach rozwijających się w XXI stuleciu. Tylko w niektó-
rych rozdziałach, dla zachowania klarowności wywodu na tematy zagadnień 
niepodjętych w tamtym wydaniu, zawarte są niezbędne informacje sięgające wstecz 
poza przyjętą cezurę przełomu wieków. Autorami poszczególnych rozdziałów są ba-
dacze z kilku polskich szkół wyższych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także Szkoły Głównej Handlowej, Polskiego In-
stytutu Spraw Międzynarodowych, Ośrodka Studiów Wschodnich, Polskiej Agencji 
Inwestycji Zagranicznych. Jest to zespół, złożony w większości z młodych badaczy, ale 
mających dobrze rozpoznawalny opublikowany dorobek. 

Publikacja ta może być przydatna dla studentów takich kierunków kształcenia 
uniwersyteckiego, jak: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo, politologia czy 
europeistyka. Sprawdziło się to w przypadku pierwszego wydania. Obecna książka 
– tak jak poprzednia – zawiera dużą dawkę wiedzy przydatnej dla badaczy problema-
tyki bezpieczeństwa międzynarodowego, a także dziennikarzy, pracowników admi-
nistracji rządowej oraz dla polityków, którzy cenią sobie podnoszenie kwalifi kacji. 

Warszawa, lipiec 2018 roku
Ryszard Zięba

6 R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickie i Profe-
sjonalne, Warszawa 2008.



Rozdział III

Bezpieczeństwo teleinformatyczne 
(cyberbezpieczeństwo)
Miron Lakomy

1. Przestrzeń teleinformatyczna – nowy wymiar 
bezpieczeństwa międzynarodowego

Rewolucja informatyczna1, która rozpoczęła się na dobre po zakończeniu drugiej 
wojny światowej wywarła znaczący wpływ na niemal wszystkie wymiary życia ludz-
kich zbiorowości. Pojawienie się pierwszych komputerów i sieci komputerowych 
w pierwszej i drugiej połowie XX w. rozpoczęło długotrwały proces uzależniania 
jednostek, grup społecznych, a także całych społeczeństw i państw od technologii 
teleinformatycznych. Początkowo były one wykorzystywane głównie do celów na-
ukowych i militarnych. Z czasem, wraz z ich stale przyspieszającym rozwojem, zna-
lazły zastosowania komercyjne2. Najdonioślejszym i zarazem najbardziej podstawo-
wym efektem rewolucji informatycznej było jednak powstanie nowej domeny ludzkiej 
aktywności – cyberprzestrzeni (przestrzeni teleinformatycznej). W literaturze spe-
cjalistycznej nie ma zgody co do jednoznacznego zdefi niowania tego pojęcia. Przy-

1 Według Marka Madeja istotą rewolucji informatycznej jest „szybkie upowszechnienie się i umasowienie 
tego rodzaju technologii, powodujące głębokie przekształcenia w ramach niemal każdej sfery stosunków 
społecznych i powstanie nowego modelu społeczeństwa”; za: M. Madej, Rewolucja informatyczna – istota, 
przejawy oraz wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa państw i systemu międzynarodowego, w: M. Madej, 
M. Terlikowski (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 
Warszawa 2009, s. 20–21.
2 Zob.: P. Gawrysiak, Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008, s. 122–134, 189–234; M. Lakomy, Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpra-
cy państw, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 27–37.
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kładowo Rain Ottis oraz Peeter Lorents określili ją jako „zależny od czasu zestaw 
wzajemnie połączonych systemów informatycznych oraz ludzkich użytkowników, 
którzy wchodzą z tymi systemami w interakcję”3. Cyberprzestrzeń ma kilka charak-
terystycznych cech technicznych, do których można zaliczyć m.in.:

niematerialność – choć jest osadzona i uzależniona od istniejącej fi zycznie infra- ▪

struktury teleinformatycznej,
ageografi czność – w sieci nie istnieją granice w sensie fi zycznym, ▪

otwarta architektura – nie ma centrum, a jej najważniejszą, choć nie jedyną, czę- ▪

ścią składową jest Internet,
występowanie pola elektromagnetycznego ▪ 4.

W tym kontekście przestrzeń teleinformatyczna stanowi więc pewną kategorię 
zbiorczą wielu działających wspólnie urządzeń elektronicznych. 

Pojawienie się cyberprzestrzeni wywarło fundamentalny wpływ na bezpieczeń-
stwo państw. Istotnym problemem stało się samo ich uzależnienie od niezawodności 
technologii teleinformatycznych wynikające z ich powszechności. Błędy w architek-
turze urządzeń elektronicznych bądź oprogramowania mogą bowiem zarówno po-
służyć jako środek umożliwiający szkodliwe działania rozmaicie motywowanych 
podmiotów, jak i być przyczyną różnych awarii. W tym kontekście często w litera-
turze specjalistycznej podnosi się problem trudnych do przewidzenia konsekwencji 
poważnej awarii uzależnionych od ICT (Information and Communication Techno-
logies) elementów infrastruktury krytycznej państwa, takich jak sieć elektroenerge-
tyczna czy system fi nansowy5.

Należy więc podkreślić, iż można dziś mówić o przekształceniu się przestrzeni 
teleinformatycznej (cyberprzestrzeni) w nowy wymiar bezpieczeństwa międzynaro-
dowego6, który ma kilka charakterystycznych cech. Przede wszystkim poważne pro-
blemy z tego punktu widzenia są wspomniane ageografi czność, aterytorialność oraz 
niematerialność tej domeny, co utrudnia ocenę incydentów teleinformatycznych. 
Trudności rodzi też kwestia identyfi kacji sprawców cyberataków oraz właściwego 

3 Za: R. Ottis, P. Lorents, Cyberspace: Defi nition and Implications, Proceedings of the 5th International 
Conference on Information Warfare and Security, Dayton. U.S. 2010, s. 267–268.
4 Szerzej: M. Lakomy, Cyberprzestrzeń jako..., s. 85–93.
5 Zob. np.: M. Żuber, Infrastruktura krytyczna państwa jako obszar potencjalnego oddziaływania terrory-
stycznego, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, vol. 8, nr 2/2014; T. Szewczyk, M. Pyznar, Ochrona 
infrastruktury krytycznej a zagrożenia asymetryczne, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 2/2010.
6 Zob. m.in.: T.R. Aleksandrowicz, Strategie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Cyberwojny, w: K. Liedel, 
P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz (red.), Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce 
informacji, Difi n, Warszawa 2014, s. 39–52.
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rozpoznania ich motywów. W przestrzeni teleinformatycznej zachowanie anonimo-
wości jest bowiem znacznie ułatwione, czemu służą m.in. sieci TOR (Th e Onion Ro-
uter) czy VPN (Virtual Private Network). Wielu autorów wskazuje, iż działania w tej 
domenie generują zdecydowanie niższe koszty niż np. nakłady na tradycyjne zbroje-
nia. Oznacza to, że zdolność podejmowania szkodliwych z punktu widzenia bezpie-
czeństwa państw działań online, np. za pomocą taniego, złośliwego oprogramowania, 
ma szerokie spektrum rozmaicie motywowanych aktorów pozapaństwowych. W cy-
berprzestrzeni nie funkcjonuje także klasyczny wywiad strategiczny ani systemy 
wczesnego ostrzegania działające ze znacznym wyprzedzeniem. Oznacza to, iż z per-
spektywy „obrońców” reagowanie na incydenty teleinformatyczne musi następować 
„na bieżąco”, przy czym już samo ich wykrycie jest dość trudne. Ponadto brak moż-
liwości odstraszania przeciwnika, na zasadach podobnych do klasycznego systemu 
MAD (Mutually Assured Destruction). Biorąc pod uwagę również fakt, że stworzenie 
skutecznego systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego jest trudne i kosztowne – 
atakujący z reguły mają zdecydowaną przewagą nad obrońcami. Należy jednak pod-
kreślić, iż przestrzeń teleinformatyczna jest także bardzo dogodną sferą szeroko po-
jętej walki informacyjnej, w tym propagandy. Ze względu na ilość wzajemnie 
połączonych kanałów komunikacji i interakcji użytkowników Internetu, zamieszcze-
nie i dystrybuowanie zmanipulowanych informacji jest rzeczą stosunkowo prostą. Nie 
obowiązują tu bowiem ograniczenia znane z mediów tradycyjnych, a mechanizmy 
rządzące mediami społecznościowymi dają się wykorzystywać biegłym propagandzi-
stom, o czym świadczy chociażby zjawisko marketingu wirusowego7. 

W efekcie cyberprzestrzeń, będąc nowym wymiarem bezpieczeństwa międzyna-
rodowego, jest zarazem domeną, w której aktywność generuje najwięcej wątpliwości 
natury politycznej i wojskowej. Zarówno łatwa do osiągnięcia anonimowość spraw-
ców cyberataków, niskie koszty działalności w tej przestrzeni, jej ageografi czność, 
jak i wyraźna przewaga działań ofensywnych nad defensywnymi, stawiają pod du-
żym znakiem zapytania skuteczność klasycznych mechanizmów polityki bezpieczeń-
stwa. Wiele incydentów teleinformatycznych jest też niezwykle trudna do interpre-
tacji z punktu widzenia prawa międzynarodowego publicznego8. Symbolem tych 
wątpliwości stała się dyskusja zapoczątkowana w ramach Sojuszu Północnoatlantyc-
kiego w wyniku ataków komputerowych na Estonię w 2007 r. Wówczas zaczęto się 
intensywnie zastanawiać nad warunkami zastosowania art. 5 traktatu waszyngtoń-

7 Zob.: R.C. Molander, A.S. Riddle, P.A. Wilson, Strategic Information Warfare. A New Face of War, RAND 
Corporation, Santa Monica 1996, s. XIV; K. Geers, Cyberspace and the Changing Nature of Warfare, Coope-
rative Cyber Defence Center of Excellence, Tallinn 2008; M. Lakomy, Cyberprzestrzeń jako..., s. 94–102.
8 M.N. Schmitt, Th e Law of Cyber Warfare: Quo Vadis?, „Stanford Law & Policy Review”, 2014, vol. 25.
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skiego w przypadku poważnego naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego 
państwa członkowskiego9. Jakkolwiek NATO (North Atlantic Treaty Organization) 
wypracowało obecnie zręby polityki cyberbezpieczeństwa, także w kontekście inter-
pretacji norm prawa międzynarodowego10, to warto zaznaczyć, że nie wszyscy człon-
kowie społeczności międzynarodowej podzielają to zdanie, o czym świadczy dotych-
czasowa polityka Chińskiej Republiki Ludowej oraz Rosji. 

2. Zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego

Wszystkie omówione wyżej czynniki, począwszy od uzależnienia ludzkości od tech-
nologii teleinformatycznych poprzez specyfi czne cechy cyberprzestrzeni aż po pro-
blemy w zakresie interpretacji i reagowania na incydenty komputerowe, przyczynia-
ją się do występowania szerokiego spektrum cyberzagrożeń dla bezpieczeństwa 
międzynarodowego w XXI w. Na ich charakter można spojrzeć z różnych perspek-
tyw. W ujęciu nauk ścisłych na problem cyberzagrożeń zwraca się uwagę przede 
wszystkim na zastosowane metody cyberataków. W literaturze specjalistycznej wy-
stępuje wiele podejść do tego zagadnienia. Przykładowo brytyjski National Cyber 
Security Center wśród często występujących ataków komputerowych wyróżnia: 

phishing ▪  polegający na rozsyłaniu wiadomości e-mail do dużej grupy odbiorców 
w celu pozyskiwania wrażliwych informacji bądź nakłonienia ich do odwiedzenia 
zainfekowanych stron WWW,
spear-phishing ▪  polegający na wysyłaniu zainfekowanych złośliwym oprogramo-
waniem e-maili do ściśle określonych osób,
water holing ▪ , którego istotą jest tworzenie nowych lub przejmowanie istniejących 
stron internetowych, w celu oszukania bądź zainfekowania odwiedzających je 
internautów,
użycie oprogramowania typu  ▪ ransomware, służącego do wymuszania okupu na 
użytkownikach zarażonych systemów komputerowych,
skanowanie – losowe ataki o znacznej skali, ▪

użycie sieci  ▪ botnet do ataku typu distributed denial of service (DDoS),
podmiana oprogramowania lub sprzętu dostarczanego danej organizacji ( ▪ subver-
ting the supply chain)11.

9 Zob.: J. Świątkowska (red.), NATO Road to Cybersecurity, Kosciuszko Institute, Kraków 2016.
10 Zob.: M.N. Schmitt (red.), Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, Cam-
bridge University Press, Cambridge 2013. 
11 Common Cyber Attacks: Reducing the Impact, Cyber Attacks White Paper, National Cyber Security 
Centre, styczeń 2016, s. 4.
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W klasyfi kacjach zagrożeń teleinformatycznych z perspektywy nauk społecznych 
podkreśla się z kolei takie kwestie, jak motywacje sprawców, ich stopień organizacji 
czy konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Zwracając 
uwagę na te czynniki, można więc wyróżnić: 

haking,  ▪

haktywizm,  ▪

haktywizm patriotyczny,  ▪

wąsko pojętą cyberprzestępczość,  ▪

cyberterroryzm,  ▪

cyberszpiegostwo, ▪

operacje zbrojne w przestrzeni teleinformatycznej ▪ 12. 

Do pierwszych poważniejszych incydentów komputerowych dochodziło już w la-
tach 70. XX w., choć miały one ograniczoną skalę i często charakter eksperymental-
ny. Zaczęło się to stopniowo zmieniać w latach 80., kiedy wykształciło się zjawisko 
hakingu. Tomasz Trejderowski jako hakera określa „osobę posiadającą wszechstron-
ną i dogłębną wiedzę z zakresu komputerów i informatyki, popartą olbrzymim do-
świadczeniem i opartą na wymianie informacji z podobnymi sobie”13. Pierwsi przed-
stawiciele tego środowiska (np. Legion of Doom) dokonywali udanych włamań do 
komputerów należących do instytucji politycznych, naukowych czy wojskowych, 
a także wybranych przedsiębiorstw w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. Do 
ich pierwotnych motywacji zaliczano chęć zdobycia nowej wiedzy oraz sprawdzenia 
swoich umiejętności. Towarzyszyły temu często cele poboczne, takie jak walka z cen-
zurą, walka o wolność słowa i programowania czy zabawa14. Z czasem środowisko 
to podzieliło się na trzy grupy: 

białe kapelusze obejmujące hakerów działających etycznie, zgodnie z prawem,  ▪

w celu podniesienia poziomu zabezpieczeń komputerowych,
szare kapelusze, działające etycznie, choć dopuszczające łamanie prawa, ▪

czarne kapelusze – często określane mianem  ▪ crackerów – dokonujące nieuzasad-
nionych zniszczeń w zaatakowanych systemach komputerowych15. 

12 Zob.: M. Lakomy, Zagrożenia dla bezpieczeństwa teleinformatycznego państw – przyczynek do typologii, 
„e-Politikon”, nr 6/2013, s. 110.
13 T. Trejderowski, Kradzież tożsamości. Terroryzm informatyczny, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii 
i Kultury, Warszawa 2013, s. 211.
14 Zob. m.in.: T. Jordan, Hakerstwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 150–165; Hacking 
motives, „High Tech Crime Brief”, nr 6/2005.
15 A. Harper, S. Harris, J. Ness, C. Eagle, G. Lenkey, T. Williams, Gray Hat Hacking. Th e Ethical Hacker’s 
Handbook, McGraw-Hill, New York 2011, s. 47.
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Obecnie działalność tradycyjnie rozumianego środowiska hakerskiego, mającego 
powyższe motywacje, nie jest masowym zjawiskiem. Jakkolwiek jego aktywność sta-
nowi zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, to raczej na niewielką skalę. 
Większość przedstawicieli tego nurtu jest bowiem zainteresowana sprawdzeniem 
swoich umiejętności, a nie generowaniem nieuzasadnionych strat i zniszczeń w istot-
nych z punktu widzenia bezpieczeństwa państw systemach teleinformatycznych. Jed-
nym z najsłynniejszych przypadków takiej działalności w Polsce był haker o pseudo-
nimie Alladyn2, który w 2013 r. dokonał serii włamań m.in. do komputerów 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów16. 

Z czasem ze środowiska hakerów wyodrębniła się grupa określana mianem hak-
tywistów. Od hakerów odróżniała ich przede wszystkim specyfi czna motywacja ma-
jąca charakter polityczny. Haktywiści wykorzystują bowiem swoją wiedzę i umiejęt-
ności informatyczne w celu promocji określonego światopoglądu lub ideologii. Często 
odwołują się do działań polegających na paraliżu określonych usług lub zasobów 
online (np. za pomocą ataków DDoS), w celu zwrócenia uwagi opinii publicznej na 
dane zagadnienie. Dokonują również ekstrakcji oraz ujawnienia mediom materiałów 
zastrzeżonych, które mogą mieć określone znaczenie polityczne. Obecnie za najsłyn-
niejszą grupę haktywistyczną uznaje się Anonymous, która m.in. wspierała rewolucje 
na obszarze MENA (Middle East and North Africa) w trakcie Arabskiej Wiosny17.

Haker to osoba mająca wszechstronną i dogłębną wiedzę z zakresu komputerów i informatyki popartą 

olbrzymim doświadczeniem. Pierwotną motywacją włamań była chęć zdobycia nowej wiedzy oraz spraw-

dzenia swoich umiejętności. Towarzyszyły temu często cele poboczne, takie jak walka z cenzurą, walka 

o wolność słowa i programowania, a niekiedy zabawa.

Haktywista to haker wykorzystujący swoją wiedzę i umiejętności do promocji światopoglądu lub ide-

ologii. W celu zwrócenia uwagi na dane zagadnienie odwołuje się do paraliżu określonych usług lub za-

sobów, np. za pomocą ataków DDoS.

W ramach tego środowiska wykształciła się pewna podgrupa, którą można okre-
ślać mianem haktywistów patriotycznych. W przeciwieństwie do głównego nurtu 
haktywizmu mającego z reguły postulaty uniwersalne (promocja demokracji, praw 
człowieka itp.), działają oni w interesie własnego państwa, narodu lub grupy etnicznej. 

16 Kancelaria Premiera, MSZ, MON i Kancelaria Prezydenta zhackowane. Wiemy kto stoi za tymi włama-
niami, Niebezpiecznik.pl, 13.03.2013, niebezpiecznik.pl/post/kancelaria-premiera-msz-mon-i-kancelaria-
prezydenta-zhackowane-wiemy-kto-stoi-za-tymi-wlamaniami/, dostęp 7.09.2017.
17 G. Coleman, Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy. Th e Many Faces of Anonymous, VERSO, London-New 
York 2015, s. 401–402.
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Dokonując ataków teleinformatycznych, dążą do wspierania jej interesów na arenie 
międzynarodowej. Stosują szerszy wachlarz metod cyberataków, które mogą mieć 
zdecydowanie poważniejsze konsekwencje dla bezpieczeństwa państw. Jednym z przy-
kładów takiej aktywności były m.in. masowe ataki komputerowe przeprowadzone 
w 2007 r. głównie przez rosyjskich obywateli przeciwko Estonii. Innym mogą być 
wieloletnie zmagania haktywistów indyjskich i pakistańskich występujące w tle in-
tensywnej rywalizacji obu państw o Kaszmir18. 

W szerokim rozumieniu każde nielegalne działanie przy użyciu komputera lub akt 
skierowany przeciwko niemu jest przestępstwem komputerowym19. W rozumieniu 
wąskim można jednak wskazać na pewien główny nurt cyberprzestępczości, który 
wyodrębnił się ze środowiska hakerów. Charakteryzuje się on łamaniem prawa w prze-
strzeni teleinformatycznej w celu uzyskania określonych korzyści osobistych, głównie 
materialnych. Pierwsze poważne cyberataki, których celem było nielegalne zdobycie 
środków fi nansowych, wystąpiły już w latach 80. XX w. Przykładowo w 1988 r. First 
National Bank of Chicago stał się ofi arą kradzieży komputerowej o wartości 70 mln 
dol.20. W kolejnych dekadach doszło do dynamicznego rozwoju tego zjawiska, które 
jest obecnie najczęściej występującym zagrożeniem teleinformatycznym. Wykształci-
ło się wiele jego specyfi cznych form. Wśród nich można wymienić m.in.:

pozyskiwanie wrażliwych informacji oraz własności intelektualnej w celu ich  ▪

odsprzedaży na czarnym rynku, 
produkcja i sprzedaż złośliwego oprogramowania, ▪

włamania do elektronicznych kont bankowych, ▪

szantaż użytkowników systemów komputerowych, np. za pomocą oprogramowa- ▪

nia ransomware,
wynajmowanie sieci  ▪ botnet do ataków typu DDoS21.

Warto podkreślić, iż skala cyberprzestępczości stale rośnie, ze względu na docho-
dy, które mogą w ten sposób czerpać zarówno indywidualni kryminaliści, jak i ich 
zorganizowane grupy. Świadczą o tym statystyki, według których w 2016 r. jej glo-
balne koszty wyniosły ok. 450 mld dol.22. Przy czym z perspektywy bezpieczeństwa 

18 Zob.: M. Lakomy, Zagrożenia dla bezpieczeństwa..., s. 117–120.
19 M. Siwicki, Cyberprzestępczość, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 17.
20 J. Schiller, Cyber Attacks and Protection. Civilization Depends on Internet and Email, John Schiller Soft -
ware, United States of America 2010, s. 133.
21 Zob. m.in.: Internet Security Th reat Report, Symantec, vol. 22, kwiecień 2017.
22 L. Graham, Cybercrime Costs the Global Economy $450 Billion: CEO, CNBC, 7.02.2017, www.cnbc.
com/2017/02/07/cybercrime-costs-the-global-economy-450-billion-ceo.html, dostęp 3.09.2017.
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międzynarodowego przestępczość komputerowa generuje głównie problemy gospo-
darcze (straty fi nansowe). Stosunkowo rzadko obiektem zainteresowania głównego 
nurtu kryminalistów działających online są bowiem instytucje państwowe czy in-
frastruktura krytyczna23. 

Obok tych pierwotnych form – nieustrukturalizowanych zagrożeń teleinforma-
tycznych – można także wskazać na inne, z reguły bardziej zaawansowane i stano-
wiące zdecydowanie większe zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. 
Jedną z nich jest cyberterroryzm, który Agnieszka Bógdał-Brzezińska oraz Marcin 
Florian Gawrycki zdefi niowali jako „politycznie motywowany atak lub groźba ataku 
na komputery, sieci lub systemy informacyjne w celu zniszczenia infrastruktury oraz 
zastraszenia lub wymuszenia na rządzie i ludziach daleko idących politycznych 
i społecznych celów”24. W szerszym rozumieniu, ich zdaniem, jest to także „wyko-
rzystanie Internetu przez organizacje terrorystyczne do komunikowania się, propa-
gandy i dezinformacji”25. W tym pierwszym ujęciu cyberterroryzm obejmuje więc 
przede wszystkim te ataki komputerowe, które mają konkretny cel polityczny, wy-
rządzają poważne straty lub zniszczenia zaatakowanemu państwu oraz mogą poten-
cjalnie wywołać strach. Ich sprawcami mogą być zarówno aktorzy państwowi, jak 
i pozapaństwowi (organizacje terrorystyczne, ugrupowania rebelianckie). Jednym 
z najbardziej spektakularnych przykładów udanych aktów cyberterroryzmu było 
użycie złośliwego oprogramowania do ataków na infrastrukturę krytyczną Iranu. 
Najsłynniejszym przejawem tych działań był odkryty w 2010 r. robak komputerowy 
Stuxnet, który dokonał fi zycznych zniszczeń irańskich wirówek wzbogacających 
uran w Natanz26. Niedługo później, w 2012 r., kolejny cyberatak zakłócił funkcjo-
nowanie irańskiej infrastruktury naft owej na wyspie Kharg27. W obu przypadkach 
za incydentami tymi stali prawdopodobnie aktorzy państwowi. Niemniej coraz czę-
ściej tego typu ataki starają się przeprowadzać organizacje terrorystyczne, takie jak 
Hezbollah oraz Hamas. Choć poczyniły one pewne postępy w tej dziedzinie w ostat-

23 M. Lakomy, Cyberprzestrzeń jako..., s. 150–154.
24 A. Bógdał-Brzezińska, M.F. Gawrycki, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we 
współczesnym świecie, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003, s. 73.
25 Ibidem, s. 73.
26 Zob.: B. Bencsàth, G. Pék, L. Buttyàn, M. Félegyhàzi, Th e Cousins of Stuxnet: Duqu, Flame, Gauss, „Future 
Internet”, nr 4/2012; J.R. Lindsay, Stuxnet and the Limits of Cyber Warfare, „Security Studies”, vol. 22, 
nr 3/2013.
27 E. Iasiello, Are Cyber Weapons Eff ective Military Tools?, „Military and Strategic Aff airs”, vol. 7, nr 1/2015, 
s. 30; K. Kambic, K. Aurthor, W. Ellis, T. Jensen, K. Johansen, B. Lee, S. Liles, Crude Faux: An Analysis of 
Cyber Confl ict within the Oil and Gas Industries, CERIAS Tech Report 2013-9, Center for Education and 
Research, Purdue University, West Lafayette 2013.
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nich latach28, to jednak trudno wskazać na ich dotychczasowe znaczące sukcesy 
w zakresie paraliżowania bądź niszczenia wrażliwych dla bezpieczeństwa państw 
instalacji, systemów bądź usług. 

Cyberterroryzm to politycznie motywowany atak lub jego groźba na komputery, sieci lub systemy in-

formacyjne z zamiarem zniszczenia infrastruktury, zastraszenia lub wymuszenia daleko idących celów 

politycznych i społecznych. 

W tym kontekście należy jednak podkreślić, że coraz większe zagrożenie stanowi 
aktywność propagandowa organizacji terrorystycznych w Internecie. Świadczy 
o tym najlepiej kazus tzw. Państwa Islamskiego w Iraku i Lewancie. Na przełomie 
lat 2013 i 2014 rozpoczęło ono bowiem na olbrzymią skalę działania, których celem 
z jednej strony było zastraszenie społeczeństw „niewiernych” i „heretyków”, a z dru-
giej zdobycie i zainspirowanie szerokich rzesz zwolenników. W dużej mierze oba te 
cele udało się realizować poprzez umiejętnie zaplanowaną i przeprowadzoną kam-
panię propagandową w cyberprzestrzeni, wykorzystującą najnowocześniejsze środki 
techniczne, wysokiej klasy specjalistów oraz przemyślane strategie dystrybucji. Dzię-
ki temu rozmaite materiały promujące ideologię dżihadu, takie jak hymny nasheed, 
teledyski muzyczne, nagrania dekapitacji jeńców, reportaże zdjęciowe, reklamy czy 
magazyny internetowe trafi ły do milionów internautów na całym świecie29. Należy 
podkreślić, iż obok Państwa Islamskiego, w zasadzie wszystkie większe organizacje 
terrorystyczne na świecie produkują własne materiały propagandowe, które rozpo-
wszechniają w Internecie.

Obok cyberterroryzmu, coraz poważniejszym problemem staje się działalność 
wywiadowcza państw w przestrzeni teleinformatycznej. W najprostszym ujęciu jest 
to nielegalne zdobywanie i gromadzenie przez służby specjalne i powiązane z nimi 
grupy informacji niejawnych za pomocą ataków komputerowych. Ta forma zagrożeń 
charakteryzuje się przede wszystkim użyciem takich metod cyberataków, które po-
winny zapewnić długotrwały dostęp do zastrzeżonych danych, przy jednoczesnym 
uniknięciu wykrycia przez administratorów zaatakowanych systemów i sieci kom-
puterowych. Do pierwszych poważniejszych aktów cyberszpiegowskich dochodziło 
już w latach 90. XX w. oraz na początku XXI w. Świadczą o tym skandale w Stanach 
Zjednoczonych określane mianem Moonlight Maze w 1998 r. (wyprowadzenie taj-

28 D. Shamah, Offi  cial: Iran, Hamas Conduct Cyber-attacks Against Israel, „Th e Times of Israel”, 13.08.2015, 
www.timesofi srael.com/offi  cial-iran-hamas-conduct-cyber-attacks-against-israel/, dostęp 7.09.2017.
29 Zob. np.: A. Hoff man, Y. Schweitzer, Cyber Jihad in the Service of the Islamic State, „Strategic Assessment”, 
vol. 18, nr 1/2015.
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nych danych m.in. z Pentagonu i NASA – National Aeronautics and Space Admini-
stration) oraz Titan Rain w 2003 r. (ataki na korporacje i instytucje badawcze USA)30. 
Niemniej dopiero w ostatnim dziesięcioleciu doszło do zdecydowanego upowszech-
nienia tego procederu, który jest coraz skuteczniejszym narzędziem w rękach wielu 
rządów. Jest to szczególnie widoczne w przypadku Rosji, Chin oraz Stanów Zjedno-
czonych. Rozmiar amerykańskich operacji szpiegowskich w środowisku teleinfor-
matycznym (program PRISM) ujawnił Edward Snowden, co wywołało serię między-
narodowych skandali31.Podobne działania podejmują regularnie Rosja oraz Chiny. 
Aktywność służb specjalnych Federacji Rosyjskiej w sieci stała się szczególnie głośna 
za sprawą wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 r. W trakcie 
kampanii wyborczej dwie rosyjskie grupy cyberszpiegowskie APT28 i APT29 doko-
nały serii ataków komputerowych w ramach operacji określanej mianem „Grizzly 
Steppe”. Ich ofi arą padli m.in. politycy Partii Demokratycznej, dzięki czemu wiele 
zdobytych informacji zostało później skierowanych do mediów i upublicznionych32. 
Mogło to mieć wpływ na ostateczny wynik wyborów. Jednak jednym z państw naj-
częściej oskarżanych o działalność cyberszpiegowską są Chiny. Stały one m.in. za 
operacją wywiadowczą w środowisku teleinformatycznym wymierzoną w aż 103 
kraje (Gh0stNet). Pekin był także wielokrotnie obarczany winą za przypadki kradzie-
ży wojskowych i cywilnych technologii z serwerów amerykańskich korporacji33. Ten 
coraz częstszy proceder ma wymierny wpływ na charakter stosunków międzynaro-
dowych, o czym świadczy w ostatnich latach seria napięć m.in. w relacjach amery-
kańsko-rosyjskich czy amerykańsko-chińskich.

Należy też wskazać na procesy militaryzacji cyberprzestrzeni, z czym łączy się 
naturalnie kwestia prowadzenia operacji zbrojnych w tym środowisku34. Wraz z po-
stępami rewolucji informatycznej i rosnącym uzależnieniem społeczeństw oraz 
państw od ICT, zaczęto bowiem dostrzegać użyteczność tej sfery dla osiągania roz-
maitych celów stricte wojskowych, nie tylko w kontekście szeroko pojętej propagan-
dy wojennej (PSYOPS, Psychological Operations). Zrozumiano, iż umiejętnie prze-

30 M. Lakomy, Cyberprzestrzeń jako…, s. 106, 162–163.
31 D. Wright, R. Kreissl, European Responses to the Snowden Reveleations: A Discussion Paper, IRIS, grudzień 
2013.
32 GRIZZLY STEPPE – Russian Malicious Cyber Activity, NCCIC, Federal Bureau of Investigation, 29.12.2016, 
s. 1–-3; D.T. Farral, Election Security in an Information Age, Anomali Special Report 2017, s. 12–13. 
33 A. Segal, Chinese Computer Games. Keeping Safe in Cyberspace, „Foreign Aff airs”, marzec/kwiecień 2012, 
s. 14–15; J. Hays, Chinese Hacking Networks, Th eir Methods and Combating Chinese Hackers, FactsandDetails, 
mazrec 2012, factsanddetails.com/china/cat7/sub44/item2245.html, dostęp 4.09.2017.
34 B. Olszewski, Militarization of Cyber Space and Multidimensionality of Security, „Zeszyty Naukowe/
Wyższa Szkoła Ofi cerska Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki”, nr 2/2016.
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prowadzone ataki komputerowe mogą w odpowiednich warunkach zastąpić użycie 
klasycznych sił zbrojnych bądź przyczynić się do ich większej skuteczności na polu 
walki. Świadomość tego, wpisująca się w procesy RMA (Revolution in Military Af-
fairs), w konsekwencji doprowadziła do powstania pierwszych wyspecjalizowanych 
jednostek wojskowych oraz dowództw odpowiedzialnych za aktywność w przestrze-
ni teleinformatycznej. Symbolem tych przemian stało się powołanie w 2009 r. ame-
rykańskiego dowództwa w cyberprzestrzeni – U.S. Cyber Command (USCYBER-
COM)35. Podobne struktury powołały już m.in. Niemcy oraz Włochy36. 

Ten stale przyspieszający proces rodzi jednak istotne trudności na poziomie stra-
tegicznym, operacyjnym i taktycznym, przede wszystkim ze względu na omówioną 
wyżej specyfi kę tej domeny, diametralnie różną od innych, klasycznych teatrów wojny. 
Wątpliwości budzi również niejasność prawa wojennego w kontekście działań online37.
Mimo to w ostatnich latach armie przynajmniej dwóch państw przeprowadziły ope-
racje zbrojne w cyberprzestrzeni. Za najsłynniejszy, choć nadal do końca niewyjaśnio-
ny, przykład uchodzi zbombardowanie w 2007 r. przez lotnictwo Izraela reaktora 
atomowego budowanego w Syrii (Deir ez-Zor). Nalot został poprzedzony sparaliżo-
waniem systemu obrony przeciwlotniczej Syrii, dzięki czemu samoloty IDF (Israel 
Defense Forces) pozostały niewykryte i bez przeszkód osiągnęły wyznaczony cel. 
Według wielu ekspertów efekt ten osiągnięto dzięki włamaniu do komputerów nale-
żących do Syryjskiej Armii Arabskiej38. Drugim znanym przykładem są cyberataki 
przeprowadzane co najmniej od 2016 r. przez amerykańską armię na komputery i sie-
ci należące do Państwa Islamskiego. Jednym z aspektów tych działań, prowadzonych 
w ramach operacji „Glowing Symphony”, miało być sabotowanie zdolności tej orga-
nizacji terrorystycznej do produkcji i dystrybucji materiałów propagandowych39.

35 F.J. Ciluff o, J.R. Clark, Repurposing Cyber Command, „Parameters”, vol. 43, nr 4/2013–2014.
36 M. Hathaway, Italy Cyber Readiness at a Glance, Potomac Institute for Policy Studies, listopad 2016, s. 22; 
N. Werkhäuser, German Army Launches New Cyber Command, DW, 1.04.2017, www.dw.com/en/german-
army-launches-new-cyber-command/a-38246517, dostęp 7.09.2017.
37 Zob.: O.A. Hathaway, R. Crootof, P. Levitz, H. Nix, A. Nowlan, W. Perdue, J. Spiegel, Th e Law of Cyber-
Attack, „California Law Review”, vol. 100, 2012; M. Gervais, Cyber Attacks and the Laws of War, „Berkeley 
Journal of International Law”, vol. 30, nr 2/2012, s. 526.
38 T. Rid, Cyber War Will Not Take Place, „Journal of Strategic Studies”, 2012, vol. 35, nr 1, s. 16–17, www.
tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402390.2011.608939.
39 E. Nakashima, U.S. Military Cyber Operation to Attack ISIS Last Year Sparked Heated Debate over Alert-
ing Allies, „Th e Washington Post”, 9.05.2017, www.washingtonpost.com/world/national-security/us-military-
cyber-operation-to-attack-isis-last-year-sparked-heated-debate-over-alerting-allies/2017/05/08/93a120a2-30-
d5-11e7-9dec-764dc781686f_story.html?utm_term=.52749a29ddeb, dostęp 4.09.2017; R. Scarborough, U.S. 
Cyber Command Launches Hacking Off ensive Against Islamic State, „Th e Washington Times”, 29.02.2016, 
www.washingtontimes.com/news/2016/feb/29/us-launches-cyber-attacks-islamic-state/, dostęp 4.09.2017 .
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Reasumując, zagrożenia teleinformatyczne dla bezpieczeństwa międzynarodowe-
go mają zróżnicowany charakter. Do szkodliwych działań w tej domenie odwołują się 
zarówno nisko, jak i wysoko zorganizowani aktorzy, mający diametralnie różne mo-
tywacje. W tym kontekście, jakkolwiek zdecydowaną większość cyberataków stano-
wią współcześnie akty przestępczości komputerowej, to z perspektywy bezpieczeństwa 
międzynarodowego największe znaczenie ma jednak działalność państw oraz orga-
nizacji terrorystycznych, bowiem skala oraz stopień zaawansowania ich aktywności 
w cyberprzestrzeni w ciągu ostatnich dwóch dekad znacznie wzrosły. 

3. Zwalczanie cyberzagrożeń

Przeciwdziałanie opisanym powyżej negatywnym zjawiskom stanowi obecnie jed-
no z najpoważniejszych wyzwań stojących przed społecznością międzynarodową. 
Ze względu na uniwersalny charakter cyberprzestrzeni eliminacja występujących 
w niej zagrożeń na poziomie poszczególnych państw jest w zasadzie niemożliwa. 
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa wymaga więc współpracy wszystkich 
zainteresowanych stron, począwszy od rządów i służb odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo państw przez organizacje pozarządowe, środowisko naukowe aż po sektor 
IT (information technology) będący producentem nowych usług i urządzeń telein-
formatycznych.

Niestety mimo wieloletniej debaty na temat zwalczania zagrożeń dla cyberbez-
pieczeństwa, nadal trudno w środowisku międzynarodowym o konsensus nawet 
w najbardziej elementarnych kwestiach. Różnice poglądów co do sposobów przeciw-
działania tym zjawiskom są szczególnie widoczne w kontekście aktywności szpie-
gowskiej oraz wojskowej w przestrzeni teleinformatycznej. Najbardziej aktywnymi 
stronami tego wieloletniego sporu były dotychczas z jednej strony państwa NATO, 
a z drugiej Rosja oraz Chiny. Te pierwsze są zdania, iż obecne normy prawa między-
narodowego obowiązują również w cyberprzestrzeni. Tymczasem Moskwa domaga 
się dokładniejszego uregulowania tych zagadnień w formie osobnego traktatu40. 
Stanowisko Chin w ostatnim czasie nieco ewoluowało. W 2015 r. Waszyngton i Pe-
kin, po wielu latach kontrowersji wokół działalności cyberszpiegowskiej, podpisały 
porozumienie, w którym zobowiązały się do „identyfi kacji i promocji właściwych 
norm zachowania państw w przestrzeni teleinformatycznej w ramach społeczności 

40 J. Markoff , A.E. Kramer, U.S. and Russia Diff er on a Treaty for Cyberspace, „Th e New York Times”, 
27.07.2009, www.nytimes.com/2009/06/28/world/28cyber.html?mcubz=1, dostęp 8.09.2017.
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międzynarodowej”41. Pewna zbieżność poglądów w środowisku międzynarodowym, 
choć zdecydowanie nie we wszystkich kwestiach, występuje natomiast w kontekście 
stricte technicznej współpracy w zwalczaniu przestępczości komputerowej. 

Warto więc pokrótce scharakteryzować najważniejsze międzynarodowe inicjaty-
wy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Potencjalnie największą rolę do odegrania w tej 
dziedzinie ma ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych). Co dość zaskakujące, 
jakkolwiek od lat zagadnienia te są poruszane w rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ, a także w pracach wielu innych struktur tej organizacji, to nie doprowadziło to 
de facto do powstania jakichkolwiek poważniejszych mechanizmów lub inicjatyw 
zmierzających do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom występującym w prze-
strzeni teleinformatycznej. Dużą winę za ten stan rzeczy ponosi bezczynność Rady 
Bezpieczeństwa ONZ, co wynika z kolei ze wspomnianych różnic interesów wystę-
pujących między jej członkami stałymi42. Zdecydowanie ciekawiej przedstawia się 
natomiast działalność wyspecjalizowanej agencji Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych – Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego – która problematyką 
cyberbezpieczeństwa zajmuje się od 2001 r. Obok szeregu rezolucji przyjętych m.in. 
przez Konferencję Pełnomocników ITU (International Telecommunication Union), 
organizacja stoi za kilkoma interesującymi praktycznymi przedsięwzięciami w dzie-
dzinie cyberbezpieczeństwa. W 2007 r. zainicjowano Global Cybersecurity Agenda, 
której zadaniem było ustanowienie podstawowych ram współpracy międzynarodowej 
w tej dziedzinie. Ponadto ITU prowadzi Global Cybersecurity Index, który mierzy 
poziom zaangażowania państw w prace nad zabezpieczeniem tej domeny. Wśród 
innych wartościowych inicjatyw tej organizacji można wymienić sieć Children Onli-
ne Protection, a także działania na rzecz standaryzacji rozwiązań w zakresie bezpie-
czeństwa ICT43. Na tym tle należy więc podkreślić, iż w przeciwieństwie do ONZ, 
ITU stoi za szeregiem praktycznych inicjatyw zmierzających do skutecznego zwalcza-
nia cyberzagrożeń, przede wszystkim w postaci przestępczości komputerowej.

Działania na rzecz zwalczania cyberzagrożeń podejmują również organizacje mię-
dzynarodowe na szczeblu regionalnym. Wśród nich zdecydowany prym wiodą Sojusz 
Północnoatlantycki oraz Unia Europejska. Pierwsza z nich prowadzi intensywne pra-

41 M. Courtney, States of Cyber Warfare: Negotiating a Cyber-weapons Treaty, Engineering and Technology, 
13.03.2017, eandt.theiet.org/content/articles/2017/03/states-of-cyber-warfare-negotiating-a-cyber-weapons-
treaty/, dostęp 8.09.2017.
42 M. Lakomy, Cyberprzestrzeń jako..., s. 334–351; United Nations, NATO Cooperative Cyber Defence 
Centre of Excellence, ccdcoe.org/un.html, dostęp 8.09.2017.
43 ITU Cybersecurity Activities, International Telecommunication Union, www.itu.int/en/action/cyberse-
curity/Pages/default.aspx, dostęp 8.09.2017; M. Lakomy, Cyberprzestrzeń jako..., s. 351–365.
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ce w tej dziedzinie od wspomnianych ataków komputerowych na Estonię w 2007 r. 
Ich efektem był szereg bardzo interesujących rozwiązań przyjętych w ostatnich latach. 
Głównym celem polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego NATO jest zabezpie-
czenie własnych sieci, jakkolwiek organizacja działa też na rzecz wzmocnienia zdol-
ności w tej dziedzinie państw członkowskich. Sojusz prowadzi wielokierunkowe dzia-
łania m.in. w zakresie edukacji, szkoleń i ćwiczeń obejmujących tę problematykę, 
czego wyrazem stało się powołanie w Tallinie Cooperative Cyber Defence Centre of 
Excellence. Co więcej, NATO uznało cyberprzestrzeń za kolejną domenę operacyjną, 
w której Sojusz musi prowadzić działania obronne na podobnej zasadzie jak na lądzie, 
morzu czy w powietrzu. Co za tym idzie, dopuszczono możliwość użycia art. 5 trak-
tatu waszyngtońskiego w wypadku cyberataku na państwo członkowskie44. 

Unia Europejska, podobnie jak NATO, działa na rzecz podniesienia zdolności 
państw członkowskich w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz rozwoju potencjału całej 
UE w tej dziedzinie. Do najważniejszych jej inicjatyw w ostatnich latach można zali-
czyć: strategię cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity Strategy of the European Union 
– An Open, Safe and Secure Cyberspace) oraz dyrektywę NIS (Directive on Security 
of Network and Information Systems). Pierwszy z dokumentów, przyjęty w 2013 r., 
zakłada m.in. zwalczanie przestępczości komputerowej oraz rozwój polityki cybero-
brony w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE (WPBiO)45. Drugi 
z kolei narzucił państwom członkowskim wymogi dotyczące m.in. zwiększenia swo-
jego potencjału w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości, w tym powołania 
zespołów CSIRT (Computer Security Incident Response Teams)46. Istotną rolę w po-
lityce cyberbezpieczeństwa UE odgrywają głównie trzy instytucje: European Network 
and Information Security Agency (ENISA), CERT-EU (Computer Emergency Respon-
se Team for the EU) oraz European Cybercrime Centre, działające w strukturach 
Europolu47. Unia rozwija także współpracę w tym zakresie m.in. z OECD (Organiza-
tion for Economic Co-operation and Development), ONZ, ITU oraz OBWE (Organi-
zacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie).

44 Zob.: Cyber Defence, North Atlantic Treaty Organization, www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.
htm, dostęp 8.09.2017.
45 Zob.: Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace, Joint Com-
munication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and 
the Committee of the Regions, European Commission, High Representative of the European Union for 
Foreign Aff airs and Security Policy, Brussels, 7.02.2013.
46 Th e Directive on Security of Network and Information Systems (NIS Directive), European Commission, 
ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive, dostęp 8.09.2017.
47 Zob.: A. Kańciak, Problematyka cyberprzestępczości w Unii Europejskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa We-
wnętrznego”, nr 8/2013.
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Oprócz NATO i UE można wskazać szerokie spektrum innych organizacji mię-
dzynarodowych, które w mniejszym lub większym stopniu uwzględniają w swoich 
pracach kwestie przeciwdziałania zagrożeniom pojawiającym się w środowisku tele-
informatycznym. Są to m.in.:

Rada Europy ▪ 48,
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ▪ 49,
Szanghajska Organizacja Współpracy ▪ 50,
Unia Afrykańska ▪ 51.

4. Konkluzje

Już pod koniec XX w. stało się jasne, że cyberprzestrzeń jest nowym wymiarem bez-
pieczeństwa międzynarodowego. Z jednej strony przyczyniła się ona do powstania 
wielowymiarowych korzyści dla jednostek, ich zbiorowości, społeczeństw oraz państw. 
Trudno wyobrazić sobie dziś naukę, biznes czy politykę bez technologii ICT oraz 
komunikacji przez Internet. Z drugiej jednak strony rosnące uzależnienie od tych 
często zawodnych technologii doprowadziło do wielu negatywnych procesów. Rację 
ma więc Fred Schreier, który zauważył, iż „natura zagrożeń w cyberprzestrzeni jest 
tak szeroka jak sama cyberprzestrzeń. Każdy aspekt świata, który jest uzależniony od 
tej cyberdomeny ponosi potencjalne ryzyko”52. Nie pomylił się również twierdząc, iż 
zagrożenia w cyberprzestrzeni są tak zróżnicowane jak szeroka jest gama potencjalnie 
wrogich aktorów wykorzystujących błędy technologii teleinformatycznych53.

W ciągu ostatnich trzech dekad zagrożenia dla bezpieczeństwa teleinformatyczne-
go uległy zasadniczej ewolucji. Są one zdecydowanie bardziej zróżnicowane, zarówno 
pod względem motywacji sprawców, stosowanych metod cyberataków, jak i ich kon-
sekwencji. Jakkolwiek na co dzień najczęściej występującym problemem w tej dziedzi-

48 Najistotniejszym efektem prac Rady Europy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa była Konwencja o cyber-
przestępczości z 2001 r. Zob.: M. Karatysz, Zjawisko cyberprzestępczości a polityka cyberbezpieczeństwa 
w regulacjach prawnych Rady Europy, Unii Europejskiej i Polski, „Refl eksje”, nr 7/2013, s. 143–144. 
49 Zob.: Cyber/ICT Security, Organization for Security and Co-operation in Europe, www.osce.org/secre-
tariat/cyber-ict-security, dostęp 8.09.2017.
50 Shanghai Cooperation Organization, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, ccdcoe.
org/sco.html, dostęp 8.09.2017.
51 African Union, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, cdcoe.org/au.html, dostęp 
8.09.2017.
52 F. Schreier, On Cyberwarfare, „DCAF Horizon 2015 Working Paper”, nr 7, s. 32. 
53 Ibidem, s. 33.
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