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Jest mi bardzo miło, że na gruncie tegorocznej konferencji „Cyber Security 
– bezpieczeństwo ponad granicami”, zorganizowanej przez Zarząd Targów 

Warszawskich SA, mogliśmy współpracować z Wojskowym Instytutem Wydawni-
czym i doprowadzić do wydania numeru specjalnego „Prezentuj Broń”, poświę-
conego w całości sprawom cyberbezpieczeństwa i obrony przed cyberatakiem. 

Ideą konferencji było przedstawienie cyberataku (czy też ataku teleinforma-
tycznego) jako broni pierwszego uderzenia, co siłą rzeczy zmusza państwo, jego 
instytucje oraz kluczowe sektory gospodarki, do przygotowania się na odparcie 
lub choćby ograniczenie strat wynikających z jej użycia. Cieszę się, że uczestnicy 
konferencji dostrzegają unikatowość tego podejścia i wierzę, że niniejsza publi-
kacja – stworzona w podobnym duchu – uczyni to doświadczenie jeszcze bar-
dziej wartościowym dla Państwa.

Zarząd Targów Warszawskich SA to firma z 25-letnią tradycją i bogatym do-
świadczeniem, zarówno w organizacji międzynarodowych wydarzeń gospodar-
czych – targów, konferencji i misji – jak i w wykorzystaniu różnorodnych narzędzi 
komunikacji marketingowej i PR na rzecz naszych klientów: firm, instytucji, sto-
warzyszeń branżowych oraz zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych.

Pragnę wyrazić nadzieję, że zechcą Państwo podzielić się z nami swoimi spo-
strzeżeniami lub komentarzami merytorycznymi także podczas kolejnej edycji 
konferencji, która odbędzie się 17 listopada 2016 roku, oraz w następnym nu-
merze „Prezentuj Broń” przygotowywanym na konferencję „Cyber Security”.

Grażyna Ewa Karłowska
prezes zarządu, dyrektor generalny

Zarząd Targów Warszawskich SA

GRAŻYNA EWA 
KARŁOWSKA

SZANOWNI
PAŃSTWO
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Na początku XXI wieku ludzkość wkroczyła w nową 
erę – cyfryzacji i budowania sieci. W społeczeń-

stwach rozwiniętych w każdej dziedzinie życia w więk-
szym lub mniejszym stopniu są wykorzystywane syste-
my teleinformatyczne. Komputery i smartfony oraz inne 
urządzenia z wbudowanymi procesorami i sterownikami 

BROŃ CYBERNETYCZNA TO NOWA JAKOŚĆ ORAZ WARTOŚĆ  

DODANA W ARSENAŁACH, KTÓRE NIĄ DYSPONUJĄ. 

NOWA
GENERACJA
UZBROJENIA
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PŁK DR INŻ. KAROL 
DYMANOWSKI

stały się nieodzownymi narzędziami pracy i wymiany in-
formacji, a połączone w sieć utworzyły zupełnie nowy 
wirtualny wymiar, który jest alternatywny i paralelny do 
świata fizycznego – cyberprzestrzeń. Powszechny do-
stęp do tej przestrzeni, jej globalny wymiar, a także 
możliwość szybkiego przesyłania w niej danych bez 
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względu na odległość powodują, że zrewolucjonizowała 
ona sposoby komunikacji oraz gromadzenia i przetwa-
rzania danych. 

Cyberprzestrzeń stawia nowe wyzwania i stwarza 
sporo szans, wiąże się jednak z wieloma zagrożeniami 
o charakterze kryminalnym, terrorystycznym, społecz-
nym czy militarnym. Dlatego stała się, oprócz lądu, mo-
rza, powietrza i kosmosu, kolejną przestrzenią (środowi-
skiem) walki, mającą duży wpływ na operacje prowa-
dzone we wspomnianych środowiskach fizycznych. 
Oddziałuje również na morale, postawy i decyzje żołnie-
rzy oraz dowódców, a także na odczucia i zachowania 
opinii publicznej.

Tak powszechne jej wykorzystanie oraz rozległe spek-
trum operacji wykonywanych w cyberprzestrzeni, w po-
łączeniu z ciągłą jej ekspansją, każą się zastanowić 
nad jej strategicznym znaczeniem, nad skutkami pro-
wadzonych w niej działań oraz efektami użycia związa-
nego z nią uzbrojenia – broni cybernetycznej. 

ISTOTA BRONI CYBERNETYCZNEJ
Cyberbroń jest stosunkowo nowym orężem, które bu-

dzi jeszcze sporo kontrowersji. Sprzeczne opinie eksper-
tów dotyczą samej definicji i prawnych aspektów jej uży-
cia, a nawet zasadności określania narzędzi cybernetycz-
nych mianem broni. Jednak, odsuwając na bok 
rozważania terminologiczne, przyjmijmy, że broń cyberne-
tyczna to narzędzia cybernetyczne (np. oprogramowanie, 
kody lub aplikacje komputerowe itp.), które przeznaczo-
no do dezorganizowania pracy obiektów fizycznych i cy-
bernetycznych bądź też destrukcyjnego oddziaływania na 
nie, jak również do zadawania ran lub śmierci ludziom.

Granica, po której przekroczeniu narzędzie cyberne-
tyczne staje się bronią, jest trudna do ustalenia. Jej okre-
ślenie jest przedmiotem licznych opracowań teoretycz-
nych z dziedziny prawa konfliktów zbrojnych oraz prawa 
humanitarnego. Jednak, nie wchodząc głębiej w zawiło-
ści prawne oraz semantyczne, pojęcie „broń cybernetycz-
na” można rozpatrywać w węższym i szerszym zakresie 
znaczeniowym.

W węższym znaczeniu przez cyberbroń można rozu-
mieć tylko narzędzia literalnie wpasowujące się 

w przyjętą definicję, to znaczy o ofensywnym charakte-
rze i użyte w takim celu. Natomiast cyberbroń w sensie 
largo to dużo szerszy wachlarz narzędzi cybernetycz-
nych – od nieskomplikowanych programów szpiegow-
skich, po zaawansowane złośliwe kody komputerowe 
mogące wywoływać poważne, nawet katastrofalne skut-
ki w świecie fizycznym. 

Rodzajów i technik oraz sposobów przeprowadzania 
ataków z wykorzystaniem broni cybernetycznej jest bar-
dzo dużo – od ataków pasywnych (bez naruszania ata-
kowanego systemu), po aktywne działania powodujące 
obezwładniające lub destrukcyjne skutki. Różne są też 
typologie ich podziału oraz klasyfikacje. Najbardziej roz-
powszechnione są ataki z użyciem złośliwego (szkodli-
wego) oprogramowania (wirusy, robaki, konie trojań-
skie) oraz blokowanie dostępu do usług (DoS – Denial 
of Service lub DDoS – Distributed Denial of Service). 

Zdefiniowanie cyberbroni oraz omówienie jej rodza-
jów pozwala uchwycić istotę tego nowego rodzaju 
uzbrojenia, ale jest zaledwie wstępem do pełniejszej jej 
charakterystyki. Dlatego w dalszej części publikacji zo-
staną przedstawione cechy broni cybernetycznej oraz 
ograniczenia w jej użyciu, a także uwarunkowania za-
stosowania, dopełniające jej opisu i będące przygoto-
waniem do oceny możliwości jej użycia do celów strate-
gicznych.

CECHY I OGRANICZENIA 
Cyberprzestrzeń to domena wirtualna ciągle się roz-

wijająca. Jest środowiskiem sztucznym, wytworzonym 
przez człowieka. Dlatego jest ograniczona jedynie moż-
liwościami jego umysłu, ludzką kreatywnością w kon-
struowaniu kolejnych podsieci, warstw czy elementów. 
Odmienność cyberprzestrzeni od fizycznych domen śro-
dowiska operacyjnego, tzn. lądu, morza, powietrza i ko-
smosu, powoduje, że również broń cybernetyczna bę-
dzie w wielu aspektach unikatowa w porównaniu z sys-
temami uzbrojenia kinetycznego. Jakie są zatem cechy 
dystynktywne cyberbroni decydujące o jej oryginalności 
i nowatorskim charakterze? 

Niewątpliwie jedną z zasadniczych właściwości, od-
różniającą ją od innych rodzajów uzbrojenia, jest »
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ISTOTNĄ CECHĄ BRONI 

CYBERNETYCZNEJ  

JEST JEJ GLOBALNY ZASIĘG 

anonimowość atakującego, zapewnienie mu skrytości 
i niewidzialności (stealth). W cyberprzestrzeni bardzo 
trudno jest bowiem ustalić sprawcę ataku, jeśli on sam 
nie będzie chciał się ujawnić. Określenie położenia geo-
graficznego źródła ataku nie oznacza, że został on wy-
konany na zlecenie rządu państwa, na którego teryto-
rium znajduje się owo źródło. Co więcej, nawet wskaza-
nie konkretnego egzemplarza komputera, z którego 
wykonano atak, nie pozwala ustalić, kto go przeprowa-
dził (fizycznie używał komputera w momencie ataku), 
tym bardziej kto go zlecił. Dobrym przykładem są ataki 
cybernetyczne na Estonię w 2007 oraz Gruzję w 2008 
roku. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, 
że były one „inspirowane” przez Kreml, ale rząd rosyjski 
nigdy się do nich nie przyznał i zleceniodawca w dal-
szym ciągu pozostaje anonimowy.

Kolejną istotną cechą broni cybernetycznej jest jej 
globalny zasięg. Podobny obszar oddziaływania mogą 
zapewnić jedynie rakiety strategiczne oraz systemy ko-
smiczne. Jednak w porównaniu i z tymi rodzajami 
uzbrojenia cybernetyczne oręże ma przewagę w postaci 
szybkości działania.

Ta właściwość oraz globalny zasięg ujawniają kolejny 
wyróżnik broni cybernetycznej, a mianowicie – jej mo-
bilność. Może ona przemieszczać się w sieciach telein-
formatycznych z prędkością światła, bez względu na dy-
stans oraz granice państwowe. Z kolei szybkość działa-
nia i mobilność zapewniają terminowość jej użycia oraz 
unikalną wręcz elastyczność, to znaczy możliwość do-
boru odpowiedniego czasu i miejsca oddziaływania na 
wybrany cel. Dlatego można mówić o elastyczności cza-
sowo-przestrzennej broni cybernetycznej. 

Wspomniana elastyczność może mieć również inny 
wymiar. Broń tego typu jest stosunkowo łatwa w dosto-
sowaniu do konkretnego obiektu ataku. De facto jej 
przygotowanie to utworzenie nowego lub też adaptacja 
już istniejącego kodu komputerowego, który będzie 
dopasowany do wybranego celu. W przeciwieństwie na 
przykład do czołgu, który raz zaprojektowany i wypro-
dukowany trudno zmienić, cyberbroń może być niemal 
dowolnie i wielokrotnie konfigurowana. Można zatem 
mówić o elastyczności projektowej broni 

cybernetycznej, przekładającej się na jej konfigurowal-
ność i adaptacyjność. 

Elastyczność – zarówno czasowo-przestrzenna, jak 
i projektowa – w połączeniu z terminowością użycia za-
pewnią jej bardzo dużą precyzję rażenia. 

Jak zawsze warto postawić pytanie, jaki jest koszt cy-
berbroni. Odpowiadając na nie, należy stwierdzić, że bi-
lans ekonomiczny jest korzystny dla tego uzbrojenia. 
Stosunkowo mały jego koszt wynika z faktu, że przygo-
towanie broni cybernetycznej nie wymaga dostępu do 
bardzo zaawansowanych technologii, rozbudowanej in-
frastruktury teleinformatycznej i budowlanej oraz za-
bezpieczenia logistycznego – w najprostszej konfigura-
cji wystarczy komputer oraz dostęp do Internetu. 

Część wymienionych cech jest charakterystyczna 
również dla innych rodzajów uzbrojenia. Jednak nie 
wszystkie, co czyni ją jedynym w swoim rodzaju tanim 
i skutecznym narzędziem walki. 

Oprócz licznych cech pożądanych cyberbroń ma jed-
nak pewne ograniczenia. Przede wszystkim, jest projek-
towana pod kątem ataku na konkretny obiekt i jego ści-
śle zdefiniowanych podatności. Może to być zaletą, 
przejawiającą się w precyzji rażenia. Może jednak być 
odczytywane jako poważna wada, ponieważ raz użyta 
zostaje „zdemaskowana” i rozpoznana. W rezultacie 
podatność zaatakowanego rodzaju systemu, która była 
podstawą przygotowania cyberbroni, zostanie usunięta, 
zatem broń nie będzie już użyteczna. Dlatego można 
mówić o jednorazowości jej zastosowania. 

Kolejne ograniczenie, ściśle związane z poprzednim, 
dotyczy krótkiego czasu jej przydatności (szybka dezak-
tualizacja, krótki termin ważności). W dynamicznie 
rozwijającej się cyberprzestrzeni obiekt stanowiący cel 
ataku może ulegać modyfikacjom. W efekcie „skrojo-
na” specjalnie pod niego cyberbroń, niewykorzystana 
w odpowiednim czasie, wkrótce może się okazać prze-
starzała. 

Ponadto broń cybernetyczna jest uzależniona od po-
datności celu. Tak naprawdę nie powstanie, jeśli nie 
będą występować lub nie zostaną rozpoznane wrażli-
we punkty obiektów ataku. Dopasowywanie większo-
ści rodzajów broni cybernetycznej do konkretnego celu 
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powoduje, że ma ona możliwość od-
działywania w określonym stopniu 
na ściśle ustaloną podatność do-
kładnie wybranego celu. Innymi sło-
wy broń ta charakteryzuje się „wą-
ską specjalizacją”.

Przegląd jej zalet i wad dobrze ilu-
struje uwarunkowania zastosowania 
bojowego tego środka walki. Pozwala 
zatem przejść płynnie do ich opisu. 

UWARUNKOWANIA UŻYCIA 
Mimo cech wyróżniających broń cy-

bernetyczną spośród innych rodzajów 
uzbrojenia, proces jej przygotowania 
i aplikacji ma wiele wspólnego z prze-
biegiem typowego ataku kinetycznego. 
Punktem wyjścia jest rozpoznanie 
obiektu ataku, analiza jego systemów 
ochrony oraz wykrycie wrażliwych punk-
tów, tzw. podatności (vulnerabilities). 
Na ich podstawie określa się sposób wprowadzenia cy-
berbroni do obiektu, czyli tzw. wektor zagrożenia (ataku). 

Kolejnym etapem jest przygotowanie ładunku – opro-
gramowania (kodu) komputerowego odpowiedniego do 
obiektu planowanego ataku oraz zidentyfikowanych po-
datności, mającego spowodować określone w nim 
zmiany i w rezultacie wywołać efekty oczekiwane przez 
atakującego. Następnie ładunek jest wprowadzany do 
akcji zgodnie z ustalonym wektorem i wchodzi w aktyw-
ną fazę ataku, po zakończeniu której wycofuje się go 
lub dezaktywuje. 

Ostatnim elementem ataku cybernetycznego powin-
na być ocena jego skutków, ukierunkowana na analizę 
zgodności efektów uzyskanych z zaplanowanymi oraz 
wypracowanie rekomendacji co do ewentualnych dal-
szych działań. 

Jest to bardzo ważny aspekt użycia cyberbroni – sza-
cowanie efektów jej działania. Najpierw będą one 
umiejscowione w cyberprzestrzeni. W ich następstwie 
mogą powstać zamierzone lub niezamierzone efekty 
zarówno fizyczne, jak i psychologiczne kolejnych rzędów 

(kaskadowe), które będą odczuwane poza cyberprze-
strzenią, w innych środowiskach operacyjnych. Można 
tu wymienić, na przykład, obezwładnienie, dezorganiza-
cję, a nawet zniszczenie systemów kierowania i dowo-
dzenia oraz systemów uzbrojenia (obrony powietrznej, 
samolotu czy czołgu), a także wszelkich innych syste-
mów i mechanizmów pracujących z wykorzystaniem 
urządzeń teleinformatycznych. Szczególnie niebezpiecz-
ne skutki można wywołać, atakując komputery wspo-
magające pracę systemów kontrolno-pomiarowych typu 
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). 
Przykładem pożary, powodzie, wypadki komunikacyjne 
lub inne katastrofy. 

Specyficzny aspekt użycia cyberbroni dotyczy między-
narodowych standardów jej prawnej interpretacji, co ro-
dzi wiele pytań i wątpliwości. Kiedy użycie tej broni jest 
aktem przemocy? Czy atak cybernetyczny jest aktem 
wojny? Jak wówczas zareagować i czy zgodnie z zasadą 
proporcjonalności można użyć w odpowiedzi broni kine-
tycznej? To tylko kilka przykładowych pytań z długiej li-
sty kwestii prawnych związanych z cybernetycznym 
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Niezwykle ważnym aspektem użycia  
cyberbroni jest szacowanie efektów  
jej działania.

»
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uzbrojeniem, wymagających pilnego rozwiązania. Para-
doksalnie owe nieścisłości prawne czynią tę broń bar-
dzo atrakcyjnym środkiem walki, zwłaszcza dla podmio-
tów niepaństwowych, terrorystycznych oraz państw, któ-
re chcą pozostać anonimowe. 

Warto wreszcie podkreślić, że w cyberprzestrzeni sto-
sunkowo łatwo jest uzyskać efekt zaskoczenia, czyli jest 
to środowisko sprzyjające atakującemu (agresorowi). 
Trudno bowiem wykryć symptomy ataku, ponieważ nie 
będzie on poprzedzony manewrem, przerzutem czy 
podnoszeniem gotowości bojowej wojsk. Problemem 
jest też precyzyjne ustalenie, z której strony można się 
go spodziewać (jaki będzie jego wektor) oraz kto go 
przeprowadzi i w czyim imieniu (cecha anonimowości 
atakującego). Również analiza ex post, po ataku, jest 
utrudniona, ponieważ jego ślady są często zacierane, 
a tożsamość sprawcy zazwyczaj nie zostaje ustalona.

BROŃ CYBERNETYCZNA JAKO UZBROJENIE 
STRATEGICZNE

Rozważania dotyczące istoty, cech, ograniczeń oraz 
uwarunkowań użycia cyberbroni dają podstawę do oce-
ny możliwości jej wykorzystania jako uzbrojenia strate-
gicznego.

Mówiąc o uzbrojeniu strategicznym, mamy na myśli 
środki walki umożliwiające uderzenie na przeciwnika – 
w źródło jego siły politycznej, militarnej, przemysłowej 
lub ekonomicznej. Na pierwszy rzut oka zestawienie tej 
definicji z właściwościami cyberbroni pozwala wydać 
jednoznaczny werdykt – broń ta jest uzbrojeniem stra-
tegicznym. Taki pogląd utrwalają media, przedstawiając 
zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz wizje cyfrowej zagła-
dy i upowszechniając nośne hasła w rodzaju „cyberne-
tyczne Pearl Harbor”. Jednak opinie prezentowane w li-
teraturze przedmiotu przez zdecydowaną większość 
ekspertów, teoretyków i badaczy zastosowań cyberbro-
ni wskazują, że taki katastroficzny scenariusz jest mało 
prawdopodobny. Metodyczna analiza broni cybernetycz-
nej prowadzi do obiektywnej i rzeczowej oceny jej stra-
tegicznego znaczenia. 

Przede wszystkim należy się zastanowić, w jakim 
stopniu jest ona przydatna do realizacji trzech głównych 

celów stawianych przed strategicznymi systemami 
uzbrojenia: przymusu, odstraszania oraz rażenia. 

Posługując się cyberbronią, trudno jest uzyskać dłu-
gotrwały efekt cybernetyczny, kinetyczny lub psycholo-
giczny, przyczyniający się do uzyskania takiego wpływu 
na organy decyzyjne atakowanego podmiotu (na przy-
kład rząd atakowanego państwa), aby podjęły decyzję 
zgodnie z oczekiwaniami atakującego. Dlatego należy 
uznać, że użycie tylko cyberbroni będzie mało skutecz-
ne jako środek przymusu i wywierania nacisku. Przegry-
wa na tym polu z powszechnie uznaną za uzbrojenie 
strategiczne bronią jądrową.

Również jej zastosowanie jako narzędzia odstrasza-
nia będzie w pewnym stopniu ograniczone. Cyberbroń 
bowiem nie do końca może być wiarygodnym „strasza-
kiem”. Jako anonimowa i pozbawiona fizyczności utrud-
nia wyrobienie w odstraszanym podmiocie przekonania 
o tym, że przeciwnik dysponuje tą bronią i może jej sku-
tecznie użyć. Ponadto należy przypuszczać, że cyberod-
straszanie będzie osłabione w związku z tym, że organy 
decyzyjne podmiotu odstraszanego najprawdopodob-
niej będą gotowe przyjąć wyższy próg akceptowalnego 
ryzyka dla tego typu ataków. W swojej naturze broń ta 
jest mniej śmiercionośna i destrukcyjna niż systemy 
broni kinetycznej, co „łagodzi” groźbę ewentualnych 
konsekwencji poniesionych w wyniku ataku odwetowe-
go przeprowadzonego w cyberprzestrzeni. 

Najbardziej przydatna wydaje się do rażenia strate-
gicznego. Dzięki mobilności, szybkości oraz globalnemu 
zasięgowi umożliwia przeprowadzenie ataków na obiek-
ty infrastruktury krytycznej niezależnie od ich geogra-
ficznego położenia. Nie bez znaczenia jest fakt, że broń 
ta jest z założenia nieśmiercionośna, bardziej humani-
tarna, a jednocześnie pozwala razić różnorodne cele 
zarówno wojskowe, jak i przemysłowe, ekonomiczne 
oraz społeczne. Za wykorzystaniem tego uzbrojenia ja-
ko narzędzia rażenia strategicznego przemawia również 
mały koszt. W określonych przypadkach cyberbroń po-
zwala uzyskać efekty porównywalne ze skutkami użycia 
broni kinetycznej, przy zdecydowanie mniejszych nakła-
dach finansowych i bez narażania życia własnych żoł-
nierzy. Ocenia się, na przykład, że atak na irańskie 
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Mobilność, celność, zasięg – to elementy, które umożliwiają 
przeprowadzenie za pomocą broni cybernetycznej ataku na obiekty 
infrastruktury krytycznej na całym świecie.

Autor jest szefem Zarządu Działań Niekinetycznych – J9 
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

instalacje nuklearne z zastosowaniem złośliwego kodu 
Stuxnet pozwolił wywołać efekt podobny do tego, jaki 
uzyskano by w wyniku ataku powietrznego na te insta-
lacje, czyli dwa–trzy lata opóźnienia w realizacji progra-
mu nuklearnego.

Z podsumowania oceny przydatności broni cyberne-
tycznej do realizacji trzech zasadniczych funkcji broni 
strategicznej wynika, że najskuteczniejsza może być 
właśnie w rażeniu strategicznym. Przy czym raczej mała 
jej przydatność do wywierania przymusu powoduje, że 
strategiczne cyberataki nie będą decydować o wyni-
kach konfliktu. Działania w cyberprzestrzeni będą jedy-
nie elementem połączonej kampanii, a użycie narzędzi 
cybernetycznych powinno być skoordynowane z wyko-
rzystaniem morskich, lądowych, powietrzno-kosmicz-
nych oraz psychologicznych środków walki. Zastosowa-
nie tej broni pozwala przede wszystkim uzyskać efekt 
zaskoczenia oraz stwarza warunki do prowadzenia dzia-
łań w pozostałych środowiskach operacyjnych. Przykła-
dem konflikt w Gruzji w 2008 roku oraz poprzedzone 

atakiem cybernetycznym uderzenie izraelskiego lotnic-
twa na syryjskie instalacje w 2007 roku.

Na zakończenie warto zauważyć, że uwarunkowania, 
w tym prawne aspekty użycia broni cybernetycznej, czy-
nią z niej atrakcyjne narzędzie walki dla organizacji ter-
rorystycznych oraz słabszej i mniej zamożnej strony 
konfliktu. Dlatego można przewidywać intensywne wy-
korzystywanie tej broni w konfliktach asymetrycznych. 

Działania cybernetyczne można porównać do zadań 
sił specjalnych. Jedne i drugie umożliwiają przeprowa-
dzenie skrytych akcji dywersyjnych i sabotażowych na 
wyselekcjonowane obiekty, często o znaczeniu strate-
gicznym. Można więc założyć, że cyberbroń, podobnie 
jak wojska specjalne, znajdzie zastosowanie w konflik-
tach hybrydowych (równie medialnych jak broń cyberne-
tyczna).
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W ostatnich latach obserwuje się entuzjastyczne 
i niekiedy nieprzemyślane użycie przez admini-

strację państwową nowych technologii w działaniach 
komunikacyjnych. Problem ten można rozpatrywać od 
strony celu wykorzystania samego narzędzia, jakim są 
platformy mediów społecznościowych, jak również 

CZY WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W ADMINISTRACJI 

PUBLICZNEJ I INSTYTUCJACH ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPIECZEŃSTWO 

PAŃSTWA NIESIE ZAGROŻENIA? 

BEZPIECZNE
URZĘDY
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samej formy przekazu, czyli treści komunikowanych 
za ich pomocą.

Urzędy państwowe stosują się do regulacji zawartych 
w regulaminach przedsiębiorstw prywatnych oferują-
cych platformy mediów społecznościowych, m.in. za-
mieszczając na swoich stronach logotypy 
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z hiperłączami kierującymi do tych mediów. Słuszny 
jest zarzut, który podnoszą przeciwnicy użytkowania tej 
technologii przez administrację, że urzędy te faworyzu-
ją bez procedur przetargowych czy konkursów prywat-
ne, amerykańskie koncerny proponujące konkretne 
platformy mediów społecznościowych. Podnoszony jest 
również brak podstaw prawnych, które regulowałyby 
wykorzystanie tych narzędzi przez administrację pu-
bliczną. Pozostaje to również w sprzeczności z zagwa-
rantowaną w ustawie zasadniczej zasadą równego 
traktowania i zakazu dyskryminacji. 

Aspektem pozytywnym jest to, że urzędy, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społeczeństwa, 
korzystają z najbliższych im kanałów informacji. W dok-
trynie prawniczej Krzysztof Świtała, specjalista w tej 
dziedzinie, proponuje zastosowanie technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych, które pozwolą implemento-
wać przyjazne interfejsy umożliwiające dostęp do zaso-
bów informacyjnych sektora publicznego.

W CZASIE KRYZYSU
Media społecznościowe mogą odgrywać ważną rolę 

w sytuacjach kryzysowych. Co prawda nie wchodzą 
w skład infrastruktury krytycznej w rozumieniu ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym, jednak – jak pokazują do-
świadczenia międzynarodowe – są cennym narzędziem 
komunikacji w sytuacjach podwyższonego ryzyka czy 
katastrof. Zgodnie z definicją ustawową przez pojęcie 
infrastruktury krytycznej należy rozumieć systemy oraz 
wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonal-
nie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, in-
stalacje, jak również usługi kluczowe dla bezpieczeń-
stwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnie-
niu sprawnego funkcjonowania organów administracji 
publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. 

W Polsce w skład infrastruktury krytycznej wchodzi 
11 systemów, które mają istotne znaczenie dla bezpie-
czeństwa państwa i jego obywateli oraz służą zapewnie-
niu sprawnego funkcjonowania organów administracji 
publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Media 
społecznościowe nie mieszczą się w żadnym z nich, 
również w najbardziej do nich zbliżonym systemie 

łączności oraz sieci teleinformatycznych. Jednak, w od-
niesieniu do przepisów porządkowych, mogą stanowić 
element wsparcia zarządzania kryzysowego: dystrybucji 
komunikatów wczesnego ostrzegania czy instrukcji do-
tyczących zachowania się w czasie zagrożenia.

Media społecznościowe charakteryzuje możliwość 
niezwłocznego udostępniania informacji i dzielenia się 
nimi − przekazywania treści. Służą temu funkcjonalno-
ści, w które są wyposażone, np.: retweet, podaj dalej, 
udostępnij, i dzięki którym z informacją mogą się zapo-
znać wszyscy zainteresowani. W mediach tych nie ist-
nieje wymóg podania danych określających tożsamość 
osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej 
treść, inaczej niż na przykład w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Taka identyfikacja umożliwiłaby stwierdze-
nie, czyim konkretnie działaniem są aktywności na ofi-
cjalnym profilu danego urzędu. Nie można byłoby wtedy 
uniknąć odpowiedzialności.

Funkcjonalności i regulamin mediów społecznościo-
wych przewidują mechanizmy uwierzytelnienia i weryfi-
kacji prawdziwości profili zakładanych przez organy ad-
ministracji. Procedura ta ma charakter deklaratywny 
i nie jest skuteczna. W Internecie pojawiają się fałszywe 
profile, które mają imitować oficjalne. Postuluje się, na 
wzór Stanów Zjednoczonych, stworzenie rejestru oficjal-
nych stron, które umożliwią weryfikację profili danego 
urzędu. Wskazane byłoby zawieranie indywidualnych 
umów pomiędzy dostawcami usług (intermediary servi-
ce providers, czyli dostawca platformy mediów społecz-
nościowych) a urzędem. Ich istotą jest równoprawność 
stron stosunku prawnego. 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może 
nastąpić na podstawie ustawy. Urzędy, stosując prakty-
kę blokowania profili obywateli, powołują się na zasady 
i standardy zawarte w regulaminach mediów społecz-
nościowych, które m.in. zakazują spamowania i zacho-
wań naruszających dobra osobiste i prawne innych 
osób. Niekiedy funkcjonalności danego medium spo-
łecznościowego wymagają rejestracji profilu przez oby-
watela w celu zapoznania się z informacją publiczną. 
Obecnie nie ma regulacji, które dają prawo do ograni-
czania dostępu do informacji publicznej, tym bardziej »
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już udostępnionej na profilu urzędu, poprzez skorzysta-
nie z narzędzi blokujących dostęp i selekcjonujących 
grupę, która może zapoznać się z informacją. Blokowa-
nie jest czynnością osoby, która administruje profilem, 
i wynika z subiektywnego przeświadczenia. Nie ma cha-
rakteru decyzji administracyjnej i nie przysługuje od niej 
procedura odwoławcza. Wnioskiem de lege ferenda 
jest uwzględnienie przez administrację nadania pod-
staw prawnych działaniom polegającym na blokowaniu 
kont obywateli w mediach społecznościowych, a mają-
cych znamiona cenzury prewencyjnej. Urzędy wskazują, 
że stosując takie ograniczenia, nie chodzi im o bezpie-
czeństwo publiczne czy prawa osób trzecich. Zgodnie 
z prawem wszelkie ograniczenia powinny być zawarte 
w aktach rangi ustawowej, z poszanowaniem gwarancji 
przejrzystości, zasad proporcjonalności w ograniczaniu 
wolności słowa i z uwzględnieniem procedur odwoław-
czych. Dalszych badań wymaga kwestia informacji pu-
blicznej już udostępnionej, ale niewidocznej dla zablo-
kowanego obywatela.

CO PO LIKWIDACJI?
W obecnych przepisach prawnych nie ma podstaw ani 

mechanizmów do regulacji procesu archiwizacji profili 
prowadzonych przez administrację w mediach społecz-
nościowych. W chwili likwidacji dostawcy platformy me-
diów społecznościowych czy danego urzędu lub zmiany 
kierownictwa udostępnione informacje zostają bezpow-
rotnie utracone. Próbą rozwiązania tego problemu może 
być zobowiązanie do archiwizacji aktywności administra-
cji w przestrzeni internetowej, np. w ramach „centralne-
go repozytorium informacji publicznej”. Należałoby też 
opracować system archiwizacji zasobów pochodzących 
z alternatywnych metod udostępnia informacji publicz-
nej, jakimi są media społecznościowe.

Zamknięcie Blip – polskiego serwisu społecznościo-
wego, wzorowanego na amerykańskim Twitterze, łączą-
cego prowadzenie mikrobloga z komunikowaniem się 
w kręgu znajomych – sprawiło, że MSZ nie miało możli-
wości dalszego korzystania z tego konta. Treści publiko-
wane na tym profilu nie były archiwizowane i zostały 
utracone. 

Z praktyki wynika, że poszczególne profile są prowa-
dzone w ograniczonym przedziale czasowym, np. ka-
dencja ministra, okres finansowania projektu z fundu-
szy unijnych.

W kontekście bezpieczeństwa media społecznościowe 
nakładają na użytkowników uregulowania prawne nie-
mieszczące się w systemie prawnym Polski czy prawa 
unijnego. Odnoszą się one do porządków prawnych trans-
granicznych, ogólnoświatowych – usługodawcy mający 
siedziby w różnych zakątkach świata użyczają narzędzi, 
z których pomocą jest m.in. udostępniana informacja pu-
bliczna. Dotyczy to zwłaszcza polityki prywatności czy 
przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania 
danych na serwerach zlokalizowanych na całym świecie.

Niektóre urzędy wymagają, aby obywatel założył kon-
to na platformie i podał swoje dane osobowe, a także 
poddał się procedurze ich przetwarzania. Tym samym 
pojawia się problem dysponenta danych i celów, jakim 
może to służyć, np. w kontekście profilowania.

Przełomowa w tym kontekście wydaje się sprawa  
C 362/14 Max Schrems i orzeczenie Trybunału Sprawie-
dliwości UE (TSUE) z października 2015 roku. Trybunał 
uznał za nieważną decyzję Komisji Europejskiej stwier-
dzającą, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni 
stopień ochrony danych osobowych. W efekcie dane oso-
bowe obywateli Unii Europejskiej nie mogą być przekazy-
wane przez podmioty m.in. takie jak: Facebook, Google, 
które korzystały z „Safe Harbour”. Program „bezpiecznej 
przystani” umożliwił przedsiębiorcom z USA potraktowa-
nie ich jako spełniających odpowiedni poziom ochrony 
danych, akceptowany w Unii Europejskiej.

Postulowane jest zatem wprowadzenie praktycznych 
opracowań czy podręczników, które pozwolą urzędom 
na ustandaryzowanie swej obecności w mediach spo-
łecznościowych. Taki zbiór dobrych i złych praktyk powi-
nien powstać z uwzględnieniem doświadczeń zarówno 
innych krajów, jak i praktyków z innych dziedzin, na 
przykład ekspertów agencji interaktywnych. Formą 
wspomagającą takie działania mogłyby być szkolenia, 
również w formie e-learningu.

Autor jest ekspertem prawa nowych technologii. 



19
P R E Z E N T U J  B R O Ń

WYDANIE
SPECJALNE

SPECIAL
EDITION

CYBERBEZPIECZEŃSTWO W CZASACH TRANSFORMACJI

Według instytutu Vanson Bourne w ciągu najbliższych 
trzech lat aż 44% firm zamierza przetwarzać duże 

zbiory danych, a 82% będzie je analizować przez najbliż-
sze dziesięć lat. Ilość informacji rośnie z każdym rokiem, 
a wraz z tym zwiększa się również liczba zagrożeń – szcze-
gólnie dla informacji tajnych oraz wrażliwych. Według ra-
portu PwC „Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni”  
ankietowane organizacje były narażone w 2014 roku na 
ponad 117 tys. ataków dziennie. Skala zjawiska sprawiła, 
że inicjatywy dotyczące poprawy  
cyberbezpieczeństwa zostały podjęte przez krajowe oraz 
międzynarodowe ośrodki legislacyjne. Aspekty bezpie-
czeństwa cyfrowego uwzględniono już w podpisanej przez 
prezydenta Polski w listopadzie 2014 roku „Strategii bez-
pieczeństwa narodowego RP”. Również przepisy w Unii  
Europejskiej stawiają zdecydowanie większy nacisk na 
ochronę danych niż chociażby w USA.

Na zagrożenia cyfrowe szczególnie są narażeni przed-
stawiciele sektorów kluczowych dla bezpieczeństwa krajo-
wego, takich jak np. energetyka czy przemysł zbrojeniowy. 
Podstawowe zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa w tych 
branżach jest związane z brakiem holistycznego spojrze-
nia na systemy operujące danymi, spowodowane brakiem 
odpowiedniej integracji wszystkich systemów informatycz-
nych. Kolejnym wyzwaniem stają się również aspekty AR
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finansowe. Spowolnienie gospodarcze zmusza rządy do 
cięcia kosztów. Zaskakująco wysoki odsetek, bo aż około 
50% projektów IT, które są wdrażane od podstaw, kończy 
się więc fiaskiem. Dlatego też warto postawić na gotowe 
rozwiązania, które funkcjonują w ramach sprawdzonych 
i bezpiecznych struktur IT.

Dla instytucji państwowych ważne jest, aby system in-
formatyczny był nie tylko bezpieczny, lecz również nieza-
wodny, sprawdzony np. w podobnej instytucji w kraju eu-
ropejskim. Wielu decydentów w administracji publicznej 
zdaje sobie sprawę, że jeden błąd w działaniu może za-
grozić integralności systemów państwowych, a nawet 
kondycji całej krajowej gospodarki. Dlatego rozwiązania, 
które oferuje firma SAP, w tym HANA Cloud Platform, to 
bezpieczne przechowywanie informacji wrażliwych, 
a dzięki SAP S4/HANA – możliwość dostępu do nich 
w czasie rzeczywistym.  

Eksperci są zgodni, że łatwiej chronić informacje 
w centrach danych niż w rozproszonych logistycznie 
i technologicznie wielu miejscach. Firma SAP, działająca 
od ponad 40 lat, stale rozwija technologie przechowywa-
nia i dostępu do danych, w tym w chmurze obliczeniowej. 
Jednocześnie cały czas są prowadzone żmudne i syste-
matyczne prace związane z tworzeniem dodatkowych za-
bezpieczeń.

Jedno z największych wyzwań dla instytucji sektora publicznego to sprostanie wymogom transformacji cyfrowej. 
Współczesny świat generuje znaczącą ilość informacji, które odpowiednio przeanalizowane mogą stanowić 
ogromną wartość dla przedsiębiorstwa. Jednak dane stają się również obiektem zainteresowania osób spoza 
organizacji, mogących działać w sprzeczności z jej interesem.

Więcej informacji na stronie: www.sap.com/poland
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Od lat mówimy o cyberprzestępczości i cyberbezpie-
czeństwie. Na ile te pojęcia przebiły się już do świado-
mości społecznej?

Mimo wielu dyskusji na te tematy, mam wrażenie, że 
niewiele dociera do internauty Kowalskiego. Wystarczy 
posłuchać na przykład wypowiedzi w ulicznych sondach, 

z których wynika, że nie ma on pojęcia o zagrożeniach, 
jakie niesie ze sobą Internet. Ludzie chętnie korzystają 
z coraz większej liczby różnych oferowanych w sieci 
usług, ale umyka im związane z tym ryzyko.

Jak ocenia Pan poziom naszego bezpieczeństwa w sieci?

NIE MA PEWNEJ
OCHRONY

Z MIROSŁAWEM MAJEM, PREZESEM FUNDACJI BEZPIECZNA 

CYBERPRZESTRZEŃ, ROZMAWIA MAŁGORZATA SCHWARZGRUBER.
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MUSIMY MIEĆ 

ZDOLNOŚCI

ZARÓWNO OFENSYWNE, 

JAK I DEFENSYWNE

Ocena cyberbezpieczeństwa w Polsce nie jest łatwa, 
gdyż tak naprawdę nikt nie wypracował dobrych mierni-
ków, na podstawie których można to zrobić. Mamy kilka 
kompetentnych ośrodków zajmujących się cyberbezpie-
czeństwem kraju, ale brakuje na tym polu współpracy, 
a także koordynacji działań. Próbą określenia jego po-
ziomu w Polsce był raport Najwyższej Izby Kontroli 
z czerwca 2015 roku. Jest on bardzo krytyczny. NIK 
stwierdziła, że cyberprzestrzeń w Polsce nie jest właści-
wie chroniona. W ocenie Izby działania podmiotów pań-
stwowych związane z cyberbezpieczeństwem były pro-
wadzone w sposób rozproszony i bez spójnej wizji syste-
mowej. W raporcie NIK-u dotyczącym sektora 
rządowego pozytywnie oceniono Ministerstwo Obrony 
Narodowej, a także niektóre inicjatywy Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego oraz Rządowego Centrum Bez-
pieczeństwa.

W 2013 roku przyjęliśmy narodową „Politykę ochrony 
cyberprzestrzeni RP”.

NIK oceniła ją negatywnie. Uznała, że dokument ten 
jest niespójny, nie koordynuje prac, ani nie wprowadza 
całościowego systemu. Na państwowy system cyber-
bezpieczeństwa nie przeznaczono żadnych środków  
finansowych. Dla porównania – w Wielkiej Brytanii  
wydatkowano na ten cel 800 mln funtów.

Kto najbardziej nam zagraża w cyberprzestrzeni?
Zależy o kim mówimy – o państwie, firmach czy oby-

watelach. Państwu zagrażają inne państwa, które budu-
ją własne jednostki superszpiegowskie. Jest ono nara-
żone na wykradanie jego tajemnic i informacji. Biznes 
jest atakowany przez konkurencję, a także przez cyber-
przestępców, którzy na tym zarabiają. Zwykły Kowalski 
też jest okradany, na przykład włamania do systemu 
bankowego mogą sprawić, że z jego konta znikną pie-
niądze.

Zatem właściwie nie ma skutecznej obrony przed cy-
berprzestępcami.

Stwierdzenie, że nie ma stuprocentowej ochrony, to 
truizm, choć jest tak rzeczywiście. Zawsze powtarzam, 

że łatwo osiągnąć stan mniejszego ryzyka. Jeśli Kowal-
ski zainstaluje na własnym komputerze dobry program 
antywirusowy, będzie pamiętał o aktualizacji progra-
mu operacyjnego i przeglądarki, a także zachowa 
zdrowy rozsądek w poruszaniu się po sieci, to wyelimi-
nuje się w ten sposób z grupy największego ryzyka. 
Cyberprzestępcy nie będą się nim zajmowali, poszuka-
ją łatwiejszej ofiary. Środki przeznaczone na ochronę 
państwa czy biznesu są znacznie wyższe, ale większa 
też jest skala ich działania. Jeden komputer Kowal-
skiego nie może się równać z wielkim system teleinfor-
matycznym jakiejś korporacji czy administracji pań-
stwowej.

Czy broniąc się przed cyberatakami, powinniśmy po-
zostać w defensywie, czy także atakować?

To, co niektórzy postrzegają jako działania ofensyw-
ne, z punktu widzenia doktryny jest nazywane obroną. 
Odpowiedź na atak to fragment działań defensywnych. 
Nie mam wątpliwości, że państwo polskie powinno 
mieć zdolności zarówno ofensywne, jak i defensywne. 
Co więcej, mamy wszelkie warunki ku temu, aby stać 
się silni pod względem posiadania zdolności w cyber-
przestrzeni. Mamy dobrych specjalistów, w 2014 roku 
wygraliśmy dwa najpoważniejsze ćwiczenia w cyber-
przestrzeni: w sektorze wojskowym „Locked Shields”, 
a w sektorze cywilnym „Cyber Europe”, organizowane 
przez Europejską Agencję do spraw Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (ENISA). Trzeba dobrze wykorzystać 
ten potencjał. Próbujemy to robić. Fundacja Bezpiecz-
na Cyberprzestrzeń uruchomiła inicjatywę Polska Oby-
watelska Cyberobrona. Musimy zagospodarować po-
tencjał ludzi, którzy chcą coś zrobić dla państwa.

Mirosław Maj jest założycielem i prezesem 
Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.  

Od 2001 do 2010 roku kierował zespołem 
CERT Polska. Jest autorem wielu publikacji 

z dziedziny bezpieczeństwa IT.
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Kilkanaście lat temu ataki komputerowe na elemen-
ty infrastruktury krytycznej (IK) były wytworem wy-

obraźni autorów science fiction. Dzisiaj, po doświadcze-
niach związanych z użyciem pierwszej cyberbroni  
– Stuxnetu, która była przeznaczona do zniszczenia irań-
skich wirówek wzbogacania uranu, po doniesieniach 

STANY ZJEDNOCZONE JAKO NAJBARDZIEJ ZAGROŻONY PODMIOT 

W CYBERPRZESTRZENI MAJĄ ZAAWANSOWANY SYSTEM OCHRONY 

INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ.

AMERYKAŃSKA
ZAPORA
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prasowych o  tym, że dwudniowy blackout w Brazylii pozba-
wił dostępu do prądu 3 mln osób oraz zmusił największego 
producenta żelaza do zaprzestania jego wytwarzania, czy 
po ostatnich informacjach o  udziale hakerów w uszkodze-
niu gazociągu Baku–Tbilisi–Ceyhan tuż przed wojną 
z 2008 roku, widać, jak realne są tego rodzaju zagrożenia.
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Stany Zjednoczone jako najbardziej zinformatyzowa-
ne państwo na świecie są jednocześnie najbardziej na-
rażone na cyberataki. Część z nich jest wymierzona 
w infrastrukturę krytyczną, której ochrona, w opinii wie-
lu specjalistów, wciąż jest daleka od doskonałości.  
Richard Clarke, były doradca ds. cyberbezpieczeństwa 
w administracji prezydenta George W. Busha, twierdzi, 
że atak cybernetyczny może w ciągu 15 minut zdezor-
ganizować całą amerykańską infrastrukturę krytyczną. 
Wprawdzie tego typu wizje apokaliptyczne mają niewie-
le wspólnego z rzeczywistością, ale takie zagrożenie nie 
powinno być lekceważone. 

W 2007 roku przeprowadzono operację „Aurora”, za-
kładającą symulowanie ataków na systemy nadzorujące 
przebieg procesu technicznego (SCADA). Wiele z nich za-
kończyło się sukcesem i pokazało, że amerykańska infra-
struktura krytyczna jest podatna na takie uderzenia. Gdy 
weźmie się pod uwagę wyniki symulacji, nie powinny dzi-
wić doniesienia prasowe o nieustannych cyberatakach 
rosyjskich i chińskich hakerów, którym udaje się przenik-
nąć przez zabezpieczenia i umieścić w amerykańskich 
systemach bomby logiczne – złośliwe oprogramowanie, 
które może być zdalnie aktywowane. To niejedyne infor-
macje świadczące o podatności amerykańskiej IK na za-
grożenia. Pojawiły się na przykład spekulacje prasowe, 
których źródłem są pracownicy CIA, że za największym 
blackoutem z 2003 roku stali hakerzy chińscy.

TWORZENIE FUNDAMENTÓW
Początki amerykańskiego systemu ochrony infrastruk-

tury krytycznej były trudne i nie chodziło wówczas wcale 
o zapobieganie cyberatakom. Pierwsze prace nad jego 
utworzeniem stanowiły odpowiedź administracji Billa 
Clintona na zamachy terrorystyczne z 1993 roku na 
World Trade Center i na budynek federalny w Oklahomie 
dwa lata później. Powołano wtedy Prezydencką Komisję 
ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej, skupiającą wyspe-
cjalizowane agencje rządowe oraz przedsiębiorstwa sek-
tora prywatnego, które do niej należały.

Komisja wyznaczyła osiem sektorów kluczowych dla 
bezpieczeństwa państwa: telekomunikację, dostawy 
wody, bankowość i finanse, energię elektryczną, służby »

ratownicze, systemy dystrybucji oraz magazynowania 
ropy naftowej i gazu, transport, a także usługi rządowe. 
W toku dalszych prac zidentyfikowano pięć sektorów, 
do których obrony była konieczna bliska współpraca 
trzech stron: podmiotów rządowych, właścicieli oraz 
operatorów infrastruktury krytycznej. Wskazano na sek-
tor energetyczny, finanse i bankowość oraz najważniej-
sze usługi dla ludności, czyli dostawy wody, działanie 
służb ratowniczych i funkcjonowanie rządu. W raporcie 
przedstawionym prezydentowi Clintonowi zwrócono 
uwagę na duże prawdopodobieństwo przeprowadzenia 
cyberataku na elementy infrastruktury krytycznej, ale 
jednocześnie podkreślono, że ryzyko wywołania w ten 
sposób poważnego kryzysu jest minimalne.

W odpowiedzi na raport administracja Clintona wyda-
ła dyrektywę prezydencką nr 63. Celem tego dokumen-
tu było utworzenie takich systemów infrastruktury kry-
tycznej, by do ich zakłócenia dochodziło rzadko, by ła-
two było je kontrolować i by nie stanowiły zagrożenia 
dla obronności USA. Między innymi przypisano do każ-
dego sektora instytucję odpowiedzialną za jego zabez-
pieczenie. Ponadto organ rządowy wybiera urzędnika 
łącznikowego, który odpowiada za kontakty z sektorem 
prywatnym. Ten z kolei wskazuje koordynatora sektoro-
wego, pełniącego podobną funkcję. 

Powołano również koordynatora do spraw bezpie-
czeństwa, ochrony infrastruktury i przeciwdziałania ter-
roryzmowi. Miał on odpowiadać za implementację za-
sad dyrektywy, dbanie o spójność polityki ochrony IK 
prowadzonej przez wyznaczone ośrodki, planowanie na 
ten cel wydatków w budżecie oraz za przegląd operacji 
kryzysowych. W praktyce – jak oceniała to pierwsza 
osoba na tym stanowisku, czyli Richard A. Clarke – ta 
funkcja istniała tylko na papierze. Koordynator nie miał 
bowiem żadnych praktycznych uprawnień decyzyjnych, 
a członkowie administracji nie byli chętni, żeby z nim 
współpracować.

Administracja Billa Clintona przywiązywała również 
ogromną wagę do współpracy publiczno-prywatnej. Dla-
tego też powołano centra wspólnego korzystania z in-
formacji i ich analizowania. Celem było gromadzenie 
danych dotyczących bezpieczeństwa informacyjnego 
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i udostępnianie ich instytucjom współtworzącym kon-
kretne centrum. Przedsiębiorstwa miały przesyłać do 
analizy informacje dotyczące ruchu w swoich sieciach. 
W razie wykrycia anomalii ogłoszono by alarm. Począt-
kowo zakładano utworzenie jednego centrum dla 
wszystkich sektorów gospodarki. W praktyce okazało 
się to niemożliwe, a więc każdy z nich otrzymał własne. 
Sektor prywatny, dążąc do zwiększenia standardów 
bezpieczeństwa dzięki efektywniejszej wymianie infor-
macji, pod koniec lat dziewięćdziesiątych powołał Part-
nerstwo dla Bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej.

Ostatnim przejawem aktywności administracji Billa 
Clintona było przyjęcie narodowego planu zabezpiecze-
nia systemów informacyjnych, w którym na poprawę 
bezpieczeństwa zaplanowano 2 mld dolarów, z czego 
ponad 600 mln przeznaczono na badania i rozwój. 

W CIENIU ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO
Administracja Billa Clintona zbudowała fundamenty 

systemu ochrony infrastruktury krytycznej przed 

cyberzagrożeniami, tworząc odpowiednie instytucje 
oraz strategie działania, które były rozwijane przez na-
stępców. Inicjatywy George'a W. Busha na tym polu sta-
nowiły kontynuację polityki poprzedników. Ochrona IK 
przed zagrożeniami płynącymi z wirtualnego środowi-
ska nie była jednak priorytetem dla republikańskiej ad-
ministracji, zajętej wojną z terroryzm. Uchwalono 
wprawdzie w 2003 roku narodową strategię ochrony cy-
berprzestrzeni, ale – zdaniem Richarda A. Clarke’a – 
stanowiła ona tylko nawiązanie do propozycji ujętych 
w narodowym planie Clintona oraz w dyrektywie nr 63. 
Zawierała jednak kilka innowacyjnych rozwiązań, do 
których należy zaliczyć zlecenie Departamentowi Bez-
pieczeństwa Krajowego przygotowania planu odparcia 
ataku w cyberprzestrzeni oraz rozwinięcie współdziała-
nia między sektorem publicznym i prywatnym z jasnym 
podziałem ról. Rząd miał odpowiadać za tworzenie pra-
wa oraz ram współpracy i finansowania prac badaw-
czych, a  sektor prywatny – za udostępnienie swojego 
know-how. »

SEKTORY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ 
W STANACH ZJEDNOCZONYCH
SEKTOR INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA ZA OCHRONĘ

Przemysł chemiczny, obiekty handlowe, zapory,
usługi ratownicze, obiekty nuklearne, technologie 
informacyjne, telekomunikacja . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potencjał przemysłowo-obronny . . . . . . . . . . . . . . . .
Rolnictwo i żywność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Usługi finansowe i bankowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zasoby wodne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krytyczna produkcja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrona zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obiekty rządowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Departament Bezpieczeństwa Krajowego
Departament Obrony
Departament Rolnictwa,
Departament Zdrowia i Usług Społecznych
Departament Energii 
Departament Skarbu
Agencja Ochrony Środowiska
Departament Bezpieczeństwa Krajowego
Departament Zdrowia i Usług Społecznych
Departament Bezpieczeństwa Krajowego 
i Departament Transportu
Departament Bezpieczeństwa Krajowego, agencja 
rządowa GSA (General Services Administration)
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Działania administracji Busha cechowała niechęć 
do wprowadzania nowych regulacji oraz tworzenia sta-
nowisk. Republikanie bardziej skupiali się na zagroże-
niu fizycznym dla infrastruktury krytycznej niż atakach 
cyfrowych.

PRIORYTETY OBAMY
Kiedy Barack Obama objął w 2009 roku władzę, bar-

dzo szybko zaznaczył, że kwestie cyberbezpieczeństwa 
będzie traktował priorytetowo. Potwierdził to w swoim 
przemówieniu, w  którym zadeklarował, że „dobrobyt 
gospodarczy USA w  XXI wieku będzie zależał od cyber-
bezpieczeństwa”. Jedną z pierwszych decyzji było powo-
łanie koordynatora do spraw cyberprzestrzeni, potocz-
nie nazywanego cybercarem. Miał on odgrywać rolę naj-
ważniejszego doradcy prezydenta w tej sferze, 
odpowiadającego za poprawę zharmonizowania wysił-
ków różnorodnych instytucji. Z czasem jednak jego zna-
czenie zostało zmarginalizowane. 

Do głównych inicjatyw nowego prezydenta w kwestii 
ochrony IK należało wydanie rozporządzenia wykonaw-
czego nr 13636, zatytułowanego „Poprawić cyberbez-
pieczeństwo infrastruktury krytycznej”, oraz dyrektywy 
prezydenckiej „Bezpieczeństwo i odporność infrastruk-
tury krytycznej”. Dokumenty te nakładają zobowiązania 
na agencje federalne, ale nie na podmioty prywatne, 
aczkolwiek zachęcają je do ich przyjęcia. Jednym z naj-
ważniejszych postanowień w nich zawartych jest decy-
zja o rozwinięciu inicjatywy Departamentu Bezpieczeń-
stwa Krajowego „Ulepszony program usług cyberbezpie-
czeństwa”. Dzięki temu rząd udziela tajnych informacji 
dotyczących cyberzagrożeń operatorom oraz instytu-
cjom odpowiedzialnym za infrastrukturę krytyczną. Inte-
resującym rozwiązaniem jest identyfikacja najbardziej 
zagrożonych elementów IK i powiadomienie o tym jej 
operatorów (z zachowaniem półrocznego terminu prze-
widzianego w rozporządzeniu amerykańskie instytucje 
dokonały takiego przeglądu i powiadomiły o tym zainte-
resowanych; informacje na ten temat nie są jednak do-
stępne publicznie).

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Narodo-
wy Instytut Standaryzacji i Technologii opracował 

„Podstawy poprawy cyberbezpieczeństwa infrastruktury 
krytycznej”. Zostały one opublikowane w lutym 2014 
roku. Zawierają najlepsze praktyki oraz standardy za-
rządzania ryzykiem w tej kwestii. Twórcy podkreślili, że 
nie jest to ostateczna wersja dokumentu i zachęcili 
sektor prywatny do jego rozwijania.

Warto dodać, że w Kongresie utknął projekt ustawy 
regulującej kwestię wymiany informacji między sekto-
rem prywatnym a publicznym (The Cyber Intelligence 
Sharing and Protection Act – CISPA). Jest ona ostro kry-
tykowana przez obrońców prawa do prywatności, którzy 
twierdzą, że nowa ustawa pozwoli przedsiębiorcom na 
udostępnianie danych osobowych agencjom rządowym.

PODGLĄDANIE SYSTEMU
Stany Zjednoczone z pewnością mają najbardziej roz-

budowany system ochrony infrastruktury krytycznej 
przed cyberatakami. W latach dziewięćdziesiątych, kie-
dy był tworzony, mało kto zdawał sobie sprawę z tego 
zagrożenia. Powołane wtedy instytucje i wprowadzone 
rozwiązania istnieją do dziś, rozwinięte przez kolejne 
dwie administracje. Nie oznacza to jednak, że amery-
kańska IK jest zabezpieczona. Testy i doniesienia pra-
sowe temu zaprzeczają. Dzieje się tak między innymi 
z powodu nierozwiązanego problemu partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego, który zidentyfikowano już za cza-
sów administracji Clintona, ale do dzisiaj nie znaleziono 
remedium na tę bolączkę. 

Warto obserwować zmiany w systemie ochrony infra-
struktury krytycznej w Stanach Zjednoczonych, ponie-
waż pojawia się tam wiele innowacyjnych rozwiązań. 
Należy jednak przeprowadzić staranną analizę przed 
ich wdrożeniem na przykład u nas. Nie wszystkie bo-
wiem będzie można zastosować, chociażby ze względu 
na inny system prawny czy kulturę polityczną. 

Autor jest doktorantem w Katedrze Studiów 
Transatlantyckich i Mediów Masowych na Wydziale 

Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 
Uniwersytetu Łódzkiego oraz ekspertem Instytutu 
Kościuszki i Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego 

„Amicus Europae”.
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CYBERPRZESTRZEŃ JAKO ELEMENT KOMPLEKSOWEGO  

BEZPIECZEŃSTWA/CYBERSPACE AS PART OF COMPREHENSIVE SECURITY

Myśląc o kompleksowym bezpieczeństwie państwa, 
należy brać pod uwagę aspekty bezpieczeństwa 

fizycznego oraz, co bardzo ważne, bezpieczeństwa 
cyberprzestrzeni. Cyberprzestrzeń to jednak nie tylko 
nowe zagrożenia, lecz także nowe źródło informacji 
o potencjalnych zagrożeniach w sferze wirtualnej  
oraz fizycznej. Kluczem do skutecznej prewencji jest 
szybka i precyzyjna analiza ogromnej ilości informacji 
z wykorzystaniem automatycznych narzędzi analitycznych 
sprofilowanych pod kątem bezpieczeństwa. Comarch 
CyberSecurity Intelligence to modułowe rozwiązanie,  
które umożliwia wykrywanie zagrożeń fizycznych oraz 
wirtualnych dzięki analizie wielu nieustrukturyzowanych 
źródeł danych w cyberprzestrzeni. Siła rozwiązania, dająca 
też przewagę konkurencyjną, tkwi przede wszystkim w:
 koncepcyjnym i kontekstowym wyszukiwaniu powiązań, 
 analizie materiałów tekstowych, audio oraz wideo, 
 przystosowaniu go do wykorzystywania źródeł w wielu 

językach,
 wyznaczaniu lokalizacji na podstawie treści  

oraz metadanych,
 rozpoznawaniu obrazów i kształtów w plikach 

graficznych oraz wideo. 
System Comarch CSI jest przeznaczony dla centrów analiz 
cyberprzestrzeni. AR
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Thinking about comprehensive national security, there 
should be taken into account the aspects of physical 

security and, what is very important, cyberspace 
security. Cyberspace forms not only new threats, but is 
also a new source of information about potential threats 
in the virtual and physical areas. The key to effective 
prevention is fast and precise analysis of vast amounts 
of information using automated analytic tools tailored for 
security. Comarch CyberSecurity Intelligence is 
a modular solution that enables the detection and 
analysis of physical and virtual threats through 
the analysis of multiple unstructured sources of data 
in cyberspace. The strengths of the solution and its 
competitive advantage include:
 conceptual and contextual relationships search, 
 analysis of text materials, audio and video, 
 multiple languages support, 
 location determination based on the content 

and metadata,
 recognizing graphics and shapes in image and video 

files. 
Comarch CSI is a system dedicated for cyberspace 
analysis centres.

TOMASZ PORĘBA, COMARCH SA
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Walka z występującymi obecnie atakami wymaga 
wszechstronnego i zintegrowanego podejścia 

– czegoś więcej niż zwyczajne oprogramowanie chronią-
ce przed złośliwym kodem. Czegoś więcej niż wirtualne 
środowisko klasy sandbox. Czegoś więcej niż oddzielny 
system monitorowania. 

NA POLIGONIE IT 
Obecnie najbardziej zaawansowanym cyberprzestęp-

com coraz częściej udaje się obejść tradycyjne rozwiąza-
nia chroniące przed złośliwym kodem i wprowadzić pre-
cyzyjnie utworzone zagrożenia (Advanced Persistent 
Threats) głęboko w strukturę sieci. Te starannie ukierun-
kowane ataki obchodzą systemy wykrywania oparte na 
sygnaturach, natomiast ich złośliwy charakter jest ma-
skowany na wiele sposobów – przez kompresję, szyfro-
wanie lub polimorfizm. Lista metod wciąż się zwiększa. 
Niektórym z tych ataków udaje się nawet maskować 
w środowiskach wirtualnych typu sandbox dzięki detekcji 
maszyn wirtualnych, za pomocą „bomb czasowych” oraz 
innych metod. 

„Każda organizacja powinna 
obecnie zakładać, że jest w stanie 
ciągłego zagrożenia” 

– Gartner 

ROZWIĄZANIE FORTISANDBOX
To poligon do rozbrajania niezna-

nego kodu. Oferuje wszechstronne 
połączenie proaktywnego wykrywa-
nia i eliminowania zagrożeń, możli-
wość ich obserwowania oraz łatwe, 
zintegrowane wdrożenie. Podstawą 
tego rozwiązania jest wyjątkowe, 
dwuwarstwowe środowisko sand-
box, którego dopełnieniem jest na-
gradzane oprogramowanie firmy 
Fortinet, chroniące przed złośliwym 
kodem (antymalware), oraz opcjo-
nalna integracja z systemem  
FortiGuard raportującym o zagroże-
niach.AR
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NARZĘDZIE DO PROAKTYWNEJ CYBEROCHRONY, ROZBUDOWANEJ 

OBSERWACJI ORAZ PEŁNEGO RAPORTOWANIA ZAGROŻEŃ  

W SIECIACH INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ 

PROAKTYWNE WYKRYWANIE I OCHRONA

W wirtualnym systemie operacyjnym podejrzane ele-
menty kodu są poddawane, przed uruchomieniem, działa-
niu wielowarstwowych filtrów wstępnych w celu przeprowa-
dzenia szczegółowej analizy behawioralnej. Wyjątkowo 
skuteczne metody filtrowania wstępnego obejmują bada-
nie z użyciem silnika antywirusowego, wysyłanie zapytań 
do baz danych zagrożeń w chmurze oraz niezależną od 
systemu operacyjnego symulację z zastosowaniem emu-
latora kodu. Po czym kod zostaje w razie potrzeby wykona-
ny w całkowicie wirtualnym środowisku. Po wykryciu złośli-
wego kodu uzyskane wyniki są wykorzystywane do opra-
cowania sygnatury na potrzeby oprogramowania 
chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem oraz ak-
tualizacji pozostałych baz danych zagrożeń. 

OBSERWACJA PODEJRZANYCH ELEMENTÓW
Wszystkie klasyfikacje – zagrożenia złośliwym kodem 

oraz oznaczane jako wysokie/średnie/niskie – są przed-
stawiane w obrębie intuicyjnego pulpitu nawigacyjnego. 

Usługi ochrony przed zagrożeniami oferowane przez FortiGuard
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Pełne informacje o zagrożeniu uzyskane przez wykona-
nie kodu w środowisku wirtualnym, w tym informacje 
o aktywności systemu, próbach ataków typu exploit, ru-
chu sieciowym, kolejnych pobraniach, próbach nawiąza-
nia połączenia i innych zdarzeniach, są dostępne w po-
staci szczegółowych wpisów w dzienniku oraz raportów. 

NARZĘDZIA DO ANALIZY PLIKÓW
Uzyskane po zbadaniu plików raporty z przechwycony-

mi pakietami, oryginalny plik, wpis do dziennika logowa-
nia i zrzut ekranu zapewniają obszerne dane oraz wska-
zówki dotyczące zagrożenia. Mają one przyspieszyć dzia-
łania naprawcze oraz zaktualizowanie zabezpieczeń. 

ŁATWOŚĆ WDROŻENIA
Urządzenie FortiSandbox obsługuje inspekcję wielu 

protokołów w ramach jednego zunifikowanego rozwiąza-
nia, dzięki czemu umożliwia uproszczenie infrastruktury 
sieciowej oraz jej funkcjonowania. Co więcej, integruje 
się z rozwiązaniem FortiGate jako dodatkowa funkcja 
bezpieczeństwa w istniejącej infrastrukturze zabezpie-
czającej. 

GŁÓWNE ZALETY 
– Bezpieczne, wirtualne środowisko uruchamiania 

obcego kodu, umożliwiające ujawnienie nieznanych  
zagrożeń.

– Unikalne wielowarstwowe filtry wstępne pozwalające 
na szybkie i skuteczne wykrywanie zagrożeń.

– Obszerne raporty dające pełny wgląd w cykl życia  
zagrożenia. 

– Inspekcja wielu protokołów w ramach jednego urzą-
dzenia, upraszczająca wdrożenie i obniżająca jego koszty.

– Integracja z rozwiązaniem FortiGate, usprawniająca 
działanie infrastruktury zabezpieczeń bez powielania jej 
funkcji.

– Bezpieczeństwo zweryfikowane na podstawie testów 
NSS BDS (Breach Detection Systems).  

PRZEWAGA W WALCE Z CYBERZAGROŻENIAMI
Naukowcy z laboratoriów FortiGuard Labs stanowią cen-

trum informacyjno-badawcze, które gwarantuje współpracę 
wszystkich elementów system ATP. Badają nieodkryte do-
tąd zagrożenia, opracowują wszechstronne strategie na-
prawcze, które powstają od podstaw z myślą o zapewnieniu 
wyjątkowo wydajnej i skutecznej ochrony. Dostarczają także 
danych, które przyczyniają się do ciągłego usprawniania 
działań związanych z zapobieganiem i wykrywaniem. 

Więcej informacji na temat firmy Fortinet i opracowa-
nego ekosystemu systemów do cyberochrony przed za-
awansowanymi zagrożeniami można znaleźć na stronie 
www.fortinet.com/sandbox

Metody wykrywania zagrożeń w rozwiązaniu FortiSandbox 

Istnieje możliwość testu.

Kontakt: MARIUSZ RZEPKA,  
Territory Manager Fortinet Poland

Tel: +48 502-254665  
poland@fortinet.com
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Sytuacja geopolityczna w Europie Środkowo-Wschod-
niej – począwszy od kryzysu w Estonii, poprzez wojnę 

w Gruzji, aż po wydarzenia na Ukrainie – nieustannie przy-
pomina strategom i planistom wojskowym, że cyberprze-
strzeń wymaga uważnego śledzenia. Jak inne bowiem śro-
dowiska walki, podlega ewolucji i rozwojowi. Każdy 

CHOĆ NIE MA ZBYT WIELU OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH OPERACJI 

MILITARNYCH PROWADZONYCH W CYBERPRZESTRZENI, WARTO JE 

ANALIZOWAĆ I DOSTOSOWYWAĆ DO WŁASNYCH POTRZEB.
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PŁK ROBERT 
DROZD

z wymienionych konfliktów miał wyraźne epizody oddziały-
wania w cyberprzestrzeni, charakterystyczne dla konflik-
tów asymetrycznych. Dlatego też wagę tej tematyki warto 
zaakcentować w dobie sieciocentrycznego pola walki.

Kwestia bezpieczeństwa naszego kraju w cyberprze-
strzeni zagościła w ostatnich latach na stałe 
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w publikacjach zarówno cywilnych, jak i tych kreujących 
podejście militarne. Prace w tej dziedzinie prowadzone 
w Unii Europejskiej oraz NATO stanowią ważną siłę na-
pędową w normowaniu tych zagadnień w Polsce oraz 
pozostałych państwach członkowskich. 

Siły Zbrojne RP w procesie budowy zdolności cyber, 
oprócz własnej wiedzy i doświadczeń wynikających 
m.in. z dotychczasowych prac pionów bezpieczeń-
stwa teleinformatycznego czy pionów ochrony infor-
macji niejawnych, mogą korzystać również z różno-
rodnych analiz i publikacji dostępnych w NATO oraz 
rozwiązań wewnętrznych, przyjętych w wybranych 
krajach Sojuszu. Warto się przyjrzeć temu, jak sobie 
z tym radzą kraje należące do niego i wiodące prym 
w tej dziedzinie. 

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w dok-
trynie „Joint Publication 3-12 ® Cyberspace Opera-
tions” (z lutego 2013 roku) przedstawił zasady plano-
wania, przygotowania, przeprowadzenia i oceny opera-
cji w cyberprzestrzeni. W dokumencie tym 
zaprezentowano działalność operacyjną w tej prze-
strzeni na wszystkich poziomach dowodzenia i kiero-
wania. Zdefiniowano pojęcia, określono obszary zada-
niowe oraz wskazano relacje i powiązania w opera-
cjach połączonych prowadzonych z użyciem 
elementów walki. 

Pominąwszy wątki, które odnoszą się bezpośrednio 
do struktury systemu dowodzenia sił zbrojnych Sta-
nów Zjednoczonych, specyfiki ich działań oraz upraw-
nień i roli poszczególnych poziomów dowodzenia, 
warto przytoczyć kilka zagadnień zaprezentowanych 
we wspomnianej doktrynie. Chodzi m.in. o: definiowa-
nie cyberprzestrzeni, operacje w cyberprzestrzeni 
i ich powiązanie z operacjami klasycznymi prowadzo-
nymi na lądzie, wodzie, w powietrzu i kosmosie, pla-
nowanie i koordynację działań oraz świadomość ope-
racyjną. 

POJMOWANIE CYBERPRZESTRZENI
W literaturze przedstawiono wiele definicji cyberprze-

strzeni, włączając te, które wynikają z funkcjonujących 
regulacji prawnych. Autorzy doktryny amerykańskiej 

zaproponowali dość ogólne, ale jednoznaczne podej-
ście do tego zagadnienia, uwzględniwszy charaktery-
styczną odmienność tego obszaru działań.

Cyberprzestrzeń zdefiniowali jako globalną domenę 
w środowisku informacyjnym, składającą się z niezależ-
nych sieci teleinformatycznych funkcjonujących na ba-
zie infrastruktury technicznej oraz zasobów danych cy-
frowych (globalna sieć Internet, sieci telekomunikacyj-
ne, systemy komputerowe oraz procesy zachodzące 
wewnątrz tego środowiska). Publikując w roku 2011 
„Strategię działań w cyberprzestrzeni”, Departament 
Obrony już wówczas uznał ten obszar za pełnoprawną 
domenę (środowisko walki). 

W omawianej doktrynie podkreśla się, że cyberprze-
strzeń stanowi motor postępu nowoczesnych państw 
i społeczeństw, będąc jednocześnie poważnym źródłem 
zagrożeń i ryzyka. Wymaga zatem szczególnej ochrony 
i regulacji. Ze względu na to, że nie ma możliwości jedno-
znacznego określenia obszarów odpowiedzialności po-
szczególnych państw w cyberprzestrzeni (granic, enklaw, 
obszarów), wskazuje się na szczególną rolę porozumień 
i uzgodnień międzynarodowych. Uwypukla się wiodącą 
rolę cyberprzestrzeni w budowaniu zdolności bojowych 
(wyposażenie platform bojowych w nowoczesne techno-
logie), jej niekwestionowane znaczenie w integracji po-
szczególnych uczestników działań zbrojnych (wojska lą-
dowe, siły powietrzne, marynarka wojenna i wojska spe-
cjalne) oraz w tworzeniu międzynarodowych relacji 
wojskowych i koalicji (NATO, sojusze dwustronne, koalicje 
regionalne).

Cyberprzestrzeń została podzielona na trzy podsta-
wowe części: fizyczną, logiczną oraz role (funkcje). 
Część fizyczna to geograficzny zbiór elementów infra-
struktury teleinformatycznej (sieci fizyczne i węzły tele-
komunikacyjne). Logiczna obejmuje elementy sieci i ich 
relacje systemowe (oderwane od lokalizacji geograficz-
nych, np. wirtualne serwery danych czy podsieci WAN/
LAN). Role i funkcje to element nadrzędny wobec części 
logicznej, określający tzw. cyberosobowości oddziałują-
ce w środowisku (operatorzy platform sterujący dedyko-
wanym oprogramowaniem i pełniący konkretne funkcje 
systemowe). »
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OPERACJE PROWADZONE 

W SIECI WYRÓŻNIA 

OGROMNA DYNAMIKA

W doktrynie dopuszcza się możliwość planowania sa-
modzielnych operacji w cyberprzestrzeni i ich realizacji, 
jednak działania te powinny być postrzegane głównie 
jako dopełnienie operacji połączonych, w pełni zsyn-
chronizowanych z operacyjnymi i strategicznymi celami 
określonymi przez konkretnych dowódców. Podkreśla 
się ogromną rolę wojskowej infrastruktury teleinforma-
tycznej, która stanowi zasadnicze zaplecze techniczne 
działań w cyberprzestrzeni.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
Wziąwszy pod uwagę charakterystykę cyberprzestrze-

ni oraz jej powszechne wykorzystanie w środowiskach 
wojskowych, dokonano analizy prawdopodobnych od-
działywań oraz zdefiniowano zbiór możliwych operacji. 
Zalicza się do nich działania militarne, rozpoznanie 
oraz bieżące działania biznesowe (działalność codzien-
na) Departamentu Obrony. W doktrynie skupiono się 
głównie na operacjach militarnych, poświęcając obu po-
zostałym typom operacji oddzielne opracowania.

Wyróżniono trzy zasadnicze typy cyberoperacji mili-
tarnych: ofensywne (Offensive Cyberspace Operations 
– OCO), defensywne (Defensive Cyberspace Operations 
– DCO) oraz rutynowe użycie cyberprzestrzeni (niemili-
tarne, np. komunikacja). W doktrynie zdefiniowano rów-
nież, w czyich kompetencjach leży tworzenie i utrzyma-
nie potencjału militarnego w cyberprzestrzeni, a kto jest 
odbiorcą tych zdolności na teatrze działań. Systematy-
zacja operacji w niej prowadzonych pozwala na to, aby 
dowódcy i oficerowie sztabu lepiej rozumieli, jaki tkwi 
w niej potencjał militarny, a także jak ułatwia planowa-
nie i koordynację działań.

Wbrew pozorom planowanie działań w cyberprze-
strzeni nie jest zbiorem dynamicznych akcji wykonywa-
nych na klawiaturze komputerowej, jak prezentują to 
twórcy współczesnego kina akcji, lecz uporządkowanym 
procesem, który opiera się na konkretnych dokumen-
tach dowodzenia (Operational Art, Operational Design). 
Na poziomie doktrynalnym przyjęto, że zdolności mili-
tarne w tym środowisku powinny być zintegrowane 
z operacjami klasycznymi na wszystkich szczeblach do-
wodzenia. Wskazuje się, że już od pierwszego etapu 

planowania operacji (Joint Operation Planning Process 
– JOPP) należy uwzględnić użycie elementów cyberprze-
strzeni, przeanalizować zagrożenia, zabezpieczyć sieci 
i systemy krytyczne dla planowanych działań oraz zsyn-
chronizować ich przebieg z własnym potencjałem od-
działywania. W doktrynie przedstawiono zasady plano-
wania operacji w cyberprzestrzeni, realizowane według 
klasycznego modelu planowania operacyjnego. Jedno-
cześnie podkreślono odmienność środowiska i wskaza-
no wiele elementów, które wymagają szczególnego 
nadzoru (np. zapotrzebowanie na rozpoznanie i zobra-
zowanie sytuacji w cyberprzestrzeni, targeting oraz syn-
chronizacja z operacjami rutynowymi). 

ŚWIADOMOŚĆ OPERACYJNA
Na specjalną uwagę w planowaniu operacji zasługu-

je problem budowy świadomości sytuacyjnej w cyber-
przestrzeni. Specjaliści od działań operacyjnych oraz 
inżynierowie informatycy rozumieją, że przy tak wyma-
gającym i złożonym technicznie środowisku możliwość 
bieżącego podglądu i monitorowania działań będzie 
mieć kluczowe znaczenie w walce. Niestety, kwestie te 
są dużo bardziej złożone niż w wypadku klasycznego 
rozpoznania radioelektronicznego (radar, sensor) czy 
też rozpoznania obrazowego (zdjęcie, wideo). I choć 
w doktrynie za główne źródło budowy świadomości sy-
tuacyjnej podaje się rozpoznanie (Signals Intelligence 
– SIGINT), to podkreśla się, że musi być ona kształto-
wana z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł 
informacji.

Operacje prowadzone w cyberprzestrzeni cechują się 
ogromną dynamiką. Jednocześnie proces podejmowa-
nia decyzji zależy od specyfiki działania urządzeń, a nie 
ludzi, co dodatkowo zaostrza wymagania odnoszące 
się do szybkości jego realizacji. Warto zwrócić uwagę 
na wybrane prace prowadzone w tej dziedzinie w Sta-
nach Zjednoczonych. Interesujący jest projekt Plan X, 
uruchomiony przez Agencję Zaawansowanych Projek-
tów Badawczych w Obszarze Obronności (Defense  
Advanced Research Project Agency – DARPA)  
w 2012 roku oraz niektóre prace wojskowych środo-
wisk akademickich. »
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Celem Planu X jest budowa systemu zarządzania po-
lem walki w cyberprzestrzeni, w którego skład wejdą 
również podsystem wizualizacji oraz podsystemy anali-
zy i wsparcia procesów decyzyjnych. Praca nad projek-
tem przedłuża się, ale cyklicznie pojawiające się w pra-
sie informacje na ten temat dają wyobrażenie 
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Planowanie działań w cyberprzestrzeni nie jest zbiorem 
dynamicznych akcji wykonywanych na klawiaturze komputerowej.

o rozmiarze przedsięwzięcia. System docelowo ma za-
pewnić wojsku pełną funkcjonalność działań w cyber-
przestrzeni.

W 2013 roku podczas corocznej konferencji NATO 
w sprawie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni CYCON  
(Cyber Conflict) w CCD COE (Cooperative Cyber Defence »
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Centre of Excellance) w Tallinie w Estonii również zapre-
zentowano prace prowadzone w tej dziedzinie w USA 
(West Point). Na uwagę zasługują spójnie przedstawio-
ne wymagania, które odnoszą się do zintegrowanego 
zobrazowania sytuacji operacyjnej w cyberprzestrzeni 
(Cyber Common Operational Picture – CCOP). Wśród 
nich można odnaleźć takie obszary, jak:

– analiza i utrzymanie sieci oraz systemów teleinfor-
matycznych,

– funkcje rozpoznania i walki elektronicznej,
– funkcje koordynacji operacji w cyberprzestrzeni 

z operacjami kinetycznymi,
– targeting,
– analiza prowadzonych działań,
– wizualizacja pola walki w cyberprzestrzeni,
– identyfikacja „swój–obcy”,
– ocena skutków działań w cyberprzestrzeni,
– monitorowanie położenia środków oraz wojsk  

własnych i przeciwnika,
– identyfikacja elementów krytycznej infrastruktury 

teleinformatycznej,
– monitoring statusu środków walki,
– zarządzanie sensorami. 
Być może w najbliższych latach zostaną zaprezentowa-

ne cybersensory oraz podsystem zobrazowania sytuacji 
operacyjnej w cyberprzestrzeni, które diametralnie zmie-
nią podejście dowódców i wojsk do tego typu działań. 

W pracach prowadzonych w naszym kraju, związa-
nych z rozbudową katalogu zdolności do działań w tym 
środowisku, warto analizować to, co robią nasi sojuszni-
cy. W Siłach Zbrojnych RP podjęto już kroki w celu two-
rzenia potencjału militarnego w cyberprzestrzeni, m.in. 
powołano Narodowe Centrum Kryptologii (NCK), utwo-
rzono system reagowania na incydenty komputerowe 
(SRnIK) czy opracowano wewnętrzne regulacje prawne. 
Funkcję specjalną w tej sferze pełnią wojska łączności 
i informatyki, odpowiedzialne za teleinformatyczne 
wsparcie dowodzenia oraz zabezpieczenie funkcjono-
wania mobilnych i stacjonarnych systemów teleinforma-
tycznych. To one odpowiadają za organizację i utrzyma-
nie technicznego zaplecza do prowadzenia działań 
w cyberprzestrzeni.

Warto uwzględnić zapisy amerykańskiej doktryny 
oraz doświadczenia sojuszników, tak aby budowę 
zdolności do działań w tej przestrzeni prowadzić rów-
nocześnie na wszystkich szczeblach dowodzenia, 
zwłaszcza w obszarach wspólnych typu: edukacja, 
ochrona teleinformatyczna lokalnych systemów i sieci 
komputerowych, współpraca ze środowiskami akade-
mickimi (naukowymi), wymiana doświadczeń. Chodzi 
też o to, aby katalog zdolności do oddziaływania 
w cyberprzestrzeni budować z wykorzystaniem do-
stępnych możliwości, na przykład w ramach współpra-
cy międzynarodowej czy NATO, oraz doświadczeń kra-
jowych (zwłaszcza wniosków z ćwiczeń i treningów 
wzbogaconych o epizody działań w cyberprzestrzeni), 
a także współpracy ze środowiskami cywilnymi. Na 
poziomie doktrynalnym operacje w cyberprzestrzeni 
należy traktować głównie jako zestaw przedsięwzięć 
wspomagających proces dowodzenia.

W najbliższych latach czeka nas prawdopodobnie 
wiele zmian organizacyjnych i systemowych związanych 
z budową nowych zdolności do działań w tym środowi-
sku. Podpisana przez prezydenta w styczniu 2015 roku 
„Doktryna cyberbezpieczeństwa RP” daje solidne pod-
stawy do działania w tej dziedzinie i stawia konkretne 
oczekiwania przed środowiskiem wojskowym (koncep-
cje działań operacyjnych i koncepcja działań prepara-
cyjnych). Prawdopodobnie będziemy świadkami wielu 
debat i dyskusji, zarówno w środowisku wojskowym, jak 
i cywilnym, na temat struktury, wyszkolenia i wyposaże-
nia wojska do walki w cyberprzestrzeni. Powstałe nowe 
struktury, podobnie jak poszczególne rodzaje sił zbroj-
nych, muszą być powiązane czytelnymi relacjami ze śro-
dowiskiem cywilnym na wypadek kryzysu czy wojny. 
Warto obserwować światowe mocarstwa, które mają 
większe doświadczenie, choć informacje z tej dziedziny 
nie zawsze są chętnie przekazywane, nawet najbliż-
szym sojusznikom.

 Autor jest szefem Oddziału Bezpieczeństwa 
Cyberprzestrzeni Dowództwa Generalnego 

Rodzajów Sił Zbrojnych.
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Rozwój technologii teleinformatycznych ma wpływ na 
bezpieczeństwo miejsca, w którym żyjemy. Często 

zorganizowane grupy na zlecenia państw prowadzą w cy-
berprzestrzeni działalność wywiadowczą, propagandową 
i sabotażową. Wykorzystują do tego celu coraz bardziej 
zaawansowane typy złośliwego oprogramowania. 

CO TO JEST MALWARE? 
Malware to złośliwe oprogramowanie tworzone z myślą 

o działalności przestępczej i szpiegowskiej, instalowane 
na komputerze wbrew woli użytkownika.

MALWARE O PRZEZNACZENIU MILITARNYM
O ile klasyczny malware jest wykorzystywany np. do 

kradzieży pieniędzy osób prywatnych, o tyle ten o prze-
znaczeniu militarnym służy do prowadzenia działań na 
większą skalę, np. szpiegowskich (wywiad elektroniczny, 
pozyskiwanie informacji) czy ofensywnych w przestrzeni 
wirtualnej innego państwa (zdalna kontrola lub unieru-
chomienie systemów należących do infrastruktury 

ALEKSANDER BIERNACKI,  
wiceprezes zarządu Exatel SA:
Ochrona państwa i jego obywateli to podstawowe zadanie organizacji 
wojskowych. Do tego celu niezbędne jest utrzymywanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa używanych systemów informatycznych. Jest to możliwe tylko 
dzięki korzystaniu z nowoczesnych, profesjonalnych zabezpieczeń, które są 
na bieżąco aktualizowane.
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krytycznej). Jego charakterystyczną cechą jest stosowa-
nie metod penetracji najważniejszych systemów pań-
stwa, wykorzystujących powszechnie nieznane luki bez-
pieczeństwa, np. w najpopularniejszych systemach ope-
racyjnych. Co gorsza, malware tego typu jest praktycznie 
niewykrywalny przez zwykłe systemy antywirusowe. 

JAK ZATEM SIĘ PRZED NIM BRONIĆ?
Do obrony przed malware o przeznaczeniu militarnym 

potrzebne jest bardziej zaawansowane rozwiązanie, mia-
nowicie system aktywnie monitorujący zarówno we-
wnętrzny ruch sieciowy wchodzący – dekodujący komu-
nikację z użyciem protokołów wysokiego poziomu 
(np. protokoły pocztowe) i wyszukujący przy tym poten-
cjalnie groźną zawartość (np. kod wykonywalny) – jak 
i wychodzący, blokujący wyciek danych wrażliwych oraz 
połączenia wychodzące z potencjalnie groźnymi serwera-
mi zewnętrznymi.

JAROSŁAW SPORYSZ,  
ekspert ds. bezpieczeństwa Exatel SA

NOWY TYP ZAGROŻENIA DLA

BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNYCH

SYSTEMÓW WOJSKOWYCH
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Terroryści od dawna wykorzystywali tradycyjne mass 
media do transmisji swojego przesłania. Ajman az-Za-

wahiri, następca Osamy bin Ladena, w liście do lidera irac-
kiej Al-Kaidy Abu Musaba az-Zarkawiego napisał: „Prowa-
dzimy bitwę. Bitwę, której najważniejsza część rozgrywa 
się na polach współczesnych mediów”.

INTERNET TO DLA TERRORYSTÓW

NARZĘDZIE PROPAGANDY.

UPUBLICZNIANIE
SPRAWY
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RADOSŁAW 
HENNIG

Sama idea terroryzmu w zasadzie opiera się na przeka-
zie wiadomości i komunikacji. Na nadrzędną rolę tej ostat-
niej zwracają uwagę eksperci zajmujący się tym zjawi-
skiem. Bartosz Bolechów stwierdził: „Terroryzm jest […] 
opartą na przemocy komunikacją pomiędzy terrorystami 
a ich audytoriami, za pośrednictwem ofiar”. Alex Schmid 
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i Jenny de Graaf są zdania, że „terroryzm i masowa komu-
nikacja są ze sobą powiązane. Bez komunikacji nie może 
być terroryzmu”, a Bruce Hoffman zauważa, że „bez zain-
teresowania mediów wpływ społeczny ataku terrorystycz-
nego praktycznie nie istnieje. Bez mediów atak terrory-
styczny dotyka tylko bezpośrednie, fizyczne ofiary zama-
chu, zamiast dotrzeć do szerszego audytorium, które jest 
prawdziwym celem przemocy terrorystów”.

Każdy kolejny wynalazek w dziedzinie technologii komu-
nikacyjnych dawał terrorystom nowe możliwości upublicz-
nienia swojej sprawy. Przed nastaniem ery Internetu jedy-
nymi mediami zdolnymi do rozpowszechniania informacji 
na dużą skalę były telewizja, radio oraz prasa. By przycią-
gnąć uwagę światowej opinii publicznej, terroryści musieli 
polegać na działaniach, których niezwykłość i rozmach 
mogły skupić zainteresowanie opinii publicznej. Tradycyjne 
środki przekazu, z wieloetapową selekcją edytorską i ob-
róbką redakcyjną, nie stanowiły jednak dla nich najlepsze-
go nośnika propagandy. Intensywny rozwój sieci teleinfor-
matycznych znacznie skrócił medialną drogę między 
sprawcą aktu terrorystycznego a jego odbiorcą. Ponadto 
przekaz internetowy zapewnił terrorystom możliwość sa-
modzielnego i nieskrępowanego konstruowania jego tre-
ści oraz dostęp do najbardziej wykształconej, a więc opi-
niotwórczej grupy odbiorców. 

KONTROLA W SIECI
Ugrupowania terrorystyczne zaczęły intensywnie wy-

korzystywać możliwości Internetu do rozpowszechnia-
nia swoich idei. W 1998 roku tylko 12 z 30 zagranicz-
nych organizacji terrorystycznych (według Departamen-
tu Stanu USA) utrzymywało własne strony internetowe 
w celu informowania opinii publicznej o swoich działa-
niach, w 2004 roku zaś już praktycznie wszystkie liczą-
ce się ugrupowania tego typu miały własne witryny. Bez-
pośrednia kontrola nad treściami rozpowszechnianymi 
w Internecie pozwala grupom terrorystycznym na ela-
styczne kształtowanie wizerunku, zarówno swojego, jak 
i przeciwników, na swobodne głoszenie ideowej propa-
gandy, uzasadnianie prowadzonych działań, a także na 
manipulowanie opinią publiczną i oddziaływanie psy-
chologiczne. 

Na podstawie badań nad rolą komunikacji można wy-
różnić sześć cech Internetu, które stanowią o jego przewa-
dze nad mediami tradycyjnymi. 

Po pierwsze, informacja jest dystrybuowana bezpośred-
nio przez zainteresowanych jej rozpowszechnianiem, co 
oznacza brak cenzury i błyskawiczne dotarcie do opinii pu-
blicznej. Zapewnia to również nieustanne przekazywanie 
najnowszych wiadomości prosto z centrum wydarzeń. 

Po drugie, Internet daje możliwość powielania przekazy-
wanych informacji z niespotykaną dotąd szybkością. Ko-
piowanie wiadomości w nieograniczonych egzemplarzach 
oraz dalsze ich przekazywanie mogą robić automatycznie 
programy i nie będzie to wymagało wysiłku aktywistów. 

Po trzecie, internauci sami decydują, w jakim stopniu 
chcą się zaangażować w jakąś akcję: czy chcą wpłacić pie-
niądze, podpisać petycję, czy tylko otrzymywać informacje 
na określony temat. 

Po czwarte, masowy dostęp do Internetu sprzyja upu-
blicznieniu idei lub sprawy. Aktywiści w szybki i łatwy spo-
sób mogą rozpowszechniać te informacje lub obrazy, które 
– ich zdaniem – najlepiej oddziałują na grupę docelową 
kampanii propagandowej lub szerszą opinię publiczną. 

Po piąte, Internet tworzy własną, wirtualną społeczność, 
dla której granice państwowe nie mają żadnego znaczenia. 
Szybkie dotarcie do wszystkich potencjalnych odbiorców 
wiadomości w sposób tradycyjny – za pomocą poczty, tele-
fonu lub faksu – jest praktycznie niemożliwe. Do zainicjo-
wania kampanii propagandowej w Internecie nie jest już 
potrzebna duża liczba osób, jak w przypadku organizowa-
nia klasycznych form protestu – demonstracji czy strajków. 

Po szóste, Internet jest jednym z najtańszych i wygod-
nych środków propagandy. Organizatorzy kampanii medial-
nych mogą rozpowszechniać materiały propagandowe, ta-
kie jak symbole, fotografie, nagrania, manifesty itp., szybko 
i łatwo, w nieograniczonej liczbie i w dowolne miejsce na 
świecie. Ponadto jest to rozwiązanie praktycznie bezkosz-
towe, zwłaszcza w porównaniu z wykorzystaniem poczty 
lub innych środków fizycznej dystrybucji materiałów. 

Obecnie Internet stał się dominującym narzędziem, któ-
re wspomaga funkcjonowanie organizacji terrorystycz-
nych. Z raportów instytucji międzynarodowych i agencji 
bezpieczeństwa z ostatnich lat wynika, że wykorzystanie »
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go do produkcji i dystrybucji propagandy terrorystycznej in-
tensywnie się zwiększa. Z listy 51 organizacji oznaczonych 
przez amerykański Departament Stanu jako terrorystycz-
ne 26 utrzymuje oficjalne strony internetowe, a 15 z tych 
ostatnich jest dostępnych w angielskiej wersji językowej.

To, że nie ma oficjalnej strony internetowej w języku an-
gielskim, nie oznacza jednak braku aktywności grupy 
w sieci. Eksperci podkreślają, że praktycznie każde ugru-
powanie terrorystyczne korzysta z co najmniej kilku form 
obecności w Internecie, takich jak fora dyskusyjne, skrzyn-
ki e-mail, chatroomy, tablice ogłoszeniowe, serwisy spo-
łecznościowe czy platformy YouTube, Twitter albo Google 
Earth.. Dla przykładu, egipska organizacja terrorystyczna 
Grupa Islamska (Al-Dżama’a al-Islamija), choć nie ma ofi-
cjalnej witryny internetowej, jest aktywna na anglojęzycz-
nym Facebooku i stanowi instytucję założycielską islami-
stycznej Partii Budowy i Rozwoju (El-Benaa Wa El-Tanmia), 
która dysponuje atrakcyjną i rozbudowaną stroną interne-
tową. Tylko libański Hezbollah wspiera co najmniej pięć-
dziesiąt witryn (m.in. telewizji Al-Manar czy Partii Światła – 
Al-Nour bądź radia on-line Al-Nour.

GRUPA DOCELOWA
Do kogo zwracają się terroryści za pomocą stron inter-

netowych i kto stanowi ich audytorium? Odbiorców terrory-
stycznej propagandy można podzielić na trzy kategorie: 

1. Obecni i potencjalni stronnicy. Do głównych zadań 
propagandy internetowej kierowanej do własnego społe-
czeństwa oraz stronników na świecie należy inspirowanie 
ideologiczne, utrzymanie wysokiego morale, zachęcanie 
do kontynuowania wsparcia, walki i osobistego zaangażo-
wania w sprawę, a przede wszystkim zapewnienie stałego 
dopływu ochotników do walki. Aby wykonać te zadania, 
ugrupowania terrorystyczne umieszczają w Internecie róż-
ne hasła propagandowe, manifesty, dokumenty i odezwy 
oraz oferują na sprzedaż takie gadżety, jak koszulki, flagi, 
odznaki, taśmy wideo i CD. Wszystko to adresują do swo-
ich sympatyków. Często zwracają się jedynie do miejsco-
wych zwolenników, w ich lokalnym języku, by przedstawić 
szczegółowe informacje o swojej działalności, polityce, so-
jusznikach i oponentach. Grupa docelowa może być jed-
nak znacznie większa, np. wspólnota islamska na całym 

świecie (umma). Niezwykle groźne jest zjawisko propagan-
dy terrorystycznej kierowanej do dzieci i młodzieży, m.in. 
przez specjalnie przygotowane strony internetowe lub gry 
komputerowe.

Libańska organizacja Hezbollah, która dysponuje naj-
bardziej rozbudowaną infrastrukturą mającą na celu 
wspieranie indoktrynacji ze wszystkich organizacji terrory-
stycznych na świecie, stosuje w swojej propagandzie sześć 
zasadniczych wątków tematycznych, ukierunkowanych na 
pozyskanie możliwie największego poparcia społeczności 
muzułmańskiej. 

Po pierwsze, ugrupowanie stara się ukazać państwo 
Izrael jako głównego i najważniejszego przeciwnika muzuł-
manów, odsuwając w cień inne konflikty i problemy świata 
muzułmańskiego. 

Po drugie, podkreśla wyjątkowość i znaczenie miasta 
Jeruzalem jako jednego z najważniejszych miejsc islamu. 
W ten sposób próbuje uzasadnić twierdzenie, że to wszy-
scy muzułmanie, a nie tylko Palestyńczycy, powinni dążyć 
do oswobodzenia miasta z izraelskiej kontroli. 

Po trzecie, opór zbrojny i stosowanie przemocy są przed-
stawiane jako usprawiedliwione działanie przeciwko nie-
wiernym, służące wyższym celom, takim jak chociażby lep-
sza przyszłość kolejnych pokoleń. 

Po czwarte, grupa przyznaje, że walka będzie długa 
i ciężka, jednak z pewnością zakończy się zwycięstwem. 
Ten wątek służy utrzymaniu stałego wsparcia zwolenników 
dzięki wskazaniu odległych i realistycznych progów czaso-
wych, z podkreśleniem nadziei na ostateczny sukces.

Po piąte, Hezbollah wykorzystuje religijną retorykę do 
demonizowania przeciwnika oraz oddziałuje na sojuszni-
cze audytorium, ukazując obrazy śmierci i zniszczeń doko-
nanych przez Izrael. 

Po szóste, opór zbrojny jest przedstawiany jako część 
boskiego planu i spełnienie woli bożej.

2. Międzynarodowa opinia publiczna. Społeczeństwo 
międzynarodowe, mimo że nie jest bezpośrednio zaanga-
żowane w konflikt, może stanowić główny lub poboczny 
obiekt propagandy terrorystycznej. Organizacja Hezbollah 
dzieli audytorium swoich stron internetowych na dwie gru-
py: audytorium przeciwnika i audytorium neutralne. Mię-
dzynaodowa opinia publiczna jest zaliczana do tej drugiej »
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W 2004 ROKU JUŻ 

PRAKTYCZNIE WSZYSTKIE 

UGRUPOWANIA 

TERRORYSTYCZNE

MIAŁY WŁASNE STRONY

grupy i aby do niej dotrzeć, na wielu stronach interneto-
wych ugrupowania terrorystyczne oferują swoje treści 
w kilku wersjach językowych. Dla przykładu, witrynę baskij-
skiej organizacji ETA (Baskonia i Wolność) można było 
przejrzeć w języku kastylijskim (Hiszpania), niemieckim, 
francuskim i włoskim, Hamasu – w arabskim, tureckim 
i angielskim, a MRTA (Ruch Rewolucyjny im. Tupaca Ama-
ru) – w japońskim, włoskim, angielskim, hiszpańskim 
i chorwackim. Na potrzeby międzynarodowego audytorium 
strony te prezentują podstawowe informacje o organizacji 
i rozbudowane tło historyczne, a więc materiał, który ich 
zwolennikom jest zazwyczaj znany. Analizując zamieszczo-
ne treści, można wywnioskować, że do potencjalnych od-
biorców należą również zagraniczni dziennikarze. Frag-
menty wiadomości prasowych są podawane na stronach 
w celu zaprezentowania stanowiska tradycyjnych mediów. 
Szczegółowe tło informacyjne organizacji jest pomocne 
międzynarodowym dziennikarzom, a niektóre witryny orga-
nizacji terrorystycznych są specjalnie adresowane do 
dziennikarzy i zapraszają ich do współpracy z biurami pra-
sowymi organizacji poprzez wymianę wiadomości e-mail.

3. Społeczeństwo przeciwnika. Audytorium przeciwnika 
jest ważnym odbiorcą propagandy internetowej i organiza-
cje terrorystyczne przypisują mu duże znaczenie. Dla przy-
kładu, operatorzy stron internetowych Hezbollahu dzielą 
to audytorium na dwie podgrupy: Siły Obronne Izraela 
(IDF) i izraelską opinię publiczną. Podkreślanie słabości 
izraelskiej armii oraz eksponowanie jej niepowodzeń uwa-
żają za najważniejszą metodę oddziaływania na społe-
czeństwo przeciwnika. Kierowane w tę stronę komunikaty 
ogniskują się wokół kilku najważniejszych wątków.

Po pierwsze, Hezbollah nieustannie sygnalizuje swoją 
determinację oraz gotowość do ostatecznych poświęceń 
w imię sprawy. 

Po drugie, stara się wywrzeć na przeciwniku wrażenie, 
że jedyne, co go czeka, to długa i mordercza walka, która 
i tak zakończy się jego klęską. 

Po trzecie, ukazuje wysiłki izraelskich sił zbrojnych jako 
bezskuteczne i jałowe. 

Po czwarte, stale powtarza i przypomina swoje główne 
idee i cele wojskowe, takie jak zmuszenie do wycofania 
wojsk izraelskich ze spornych terytoriów. 

Po piąte, próbuje wzbudzić w izraelskich żołnierzach 
i opinii publicznej przytłaczające poczucie winy.

Jedną z technik oddziaływania propagandowego He-
zbollahu jest zwracanie się z apelem do rodziców izrael-
skich żołnierzy. Przykładowo, na swojej stronie interneto-
wej organizacja umieściła wywiad z matkami czterech izra-
elskich żołnierzy służących w południowym Libanie, 
zatytułowany „Nie chcę, aby mój syn umarł w Libanie”. 
Wielu rodziców żołnierzy izraelskich zaczęło regularnie od-
wiedzać strony Hezbollahu, rozpaczliwie poszukując dal-
szych wiadomości.

Wysiłki ugrupowań terrorystycznych zmierzające do od-
działywania na społeczeństwo przeciwnika nie zawsze są 
tak bezpośrednio widoczne jak w wypadku libańskiego 
Hezbollahu. Niemniej niektóre organizacje starają się de-
moralizować przeciwnika, umieszczając na swoich stro-
nach internetowych groźby przyszłych ataków lub wywołu-
jąc poczucie winy opisem działań wrogiego państwa. Sty-
mulacja tego typu ma na celu zainicjowanie społecznej 
debaty nad słusznością postępowania wrogiej administra-
cji państwowej i osłabienie publicznego wsparcia dla zwal-
czanego reżimu politycznego.

PRZEKAZYWANE TREŚCI
Z badań nad zawartością i poziomem zaawansowania 

technologicznego stron internetowych terrorystów wynika, 
że są one ukierunkowane bardziej na bogactwo treści 
i materiałów niż na wykorzystanie nowatorskich i skompli-
kowanych technik programowania. Witryny nie są tak 
atrakcyjne wizualnie jak na przykład strony rządowe lub 
firm reklamujących się w Internecie, a ich obsługa może 
nie być intuicyjna. Znajduje się tam jednak sporo doku-
mentów, artykułów, plików muzycznych czy wideo. 

Jaka jest zawartość stron internetowych organizacji ter-
rorystycznych? Najczęściej są tam informacje o historii or-
ganizacji i jej działalności, o celach politycznych i ideolo-
gicznych oraz dotyczące tła społecznego i politycznego, 
sprawozdania z godnych uwagi działań, biografie przywód-
ców, założycieli i bohaterów, materiały surowo krytykujące 
przeciwników, zdjęcia i pliki wideo odnoszące się do religii, 
ataków terrorystycznych i przemówień liderów, a także ofi-
cjalne komunikaty i najnowsze wiadomości. Nie brakuje 
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tam również rozmaitych teorii spiskowych, instrukcji i po-
radników dotyczących wytwarzania materiałów i urządzeń 
wybuchowych czy artykułów uzasadniających stosowanie 
przemocy w osiąganiu celów społecznych, religijnych i poli-
tycznych.

Większość witryn internetowych prezentuje ideologię 
oraz wartości grupy – najczęściej w formie oświadczeń, 
manifestów, artykułów, publikacji lub dokumentów. Witryna 
internetowa japońskiej organizacji Aleph (kiedyś Aum Shin-
rikyo – Najwyższa Prawda) zawiera przeprosiny za „nega-
tywne zdarzenia związane z Aum Shinrikyo” (atak gazem 
bojowym sarin w tokijskim metrze z 20 marca 1995 roku, 
w którego wyniku śmierć poniosło 12 osób, a ponad 5 tys. 
zostało rannych) oraz przedstawia szczegóły reform prze-
prowadzonych w kierownictwie i podległych strukturach. 
Nacjonalistyczne i separatystyczne organizacje często udo-
stępniają mapę swoich działań: Hamas – Palestyny, FARC 
– Kolumbii, Tamilskie Tygrysy (LTTE) – Sri Lanki. Mimo uży-
wanych zwykle zwrotów typu „wysiłek zbrojny” i „opór” 
większość stron internetowych nie podaje szczegółowych 
opisów swoich aktów przemocy. Wyjątkiem są Hezbollah 
i Hamas, które umieszczają statystyczne informacje o prze-
prowadzonych akcjach oraz pamiętniki bojowników, a tak-
że porównują liczbę „martwych męczenników” i zabitych 
„izraelskich przeciwników” oraz „kolaborantów”.

Większość witryn internetowych sponsorowanych przez 
organizacje terrorystyczne, oprócz programu grupy oraz 
motywów jej działania, kładzie nacisk na restrykcje i ogra-
niczenia wolności słowa, a także na ciężkie położenie towa-
rzyszy przebywających w więzieniach. Tego typu działal-
ność jest obliczona na wywołanie współczucia i zyskanie 
sympatii mieszkańców Bliskiego Wschodu oraz społeczno-
ści międzynarodowej. Celem takiej propagandy jest także 
społeczeństwo wrogiego państwa. Przejaskrawiając anty-
demokratyczne kroki podejmowane przeciwko nim, terrory-
ści próbują wywołać uczucie niepokoju i wstydu u swoich 
przeciwników. Internet stanowi doskonałe forum protestu 
przeciwko ograniczeniom swobody wypowiedzi, dla wielu 
użytkowników bowiem sieć stała się symbolem wolności 
oraz nieskrępowanej i nieocenzurowanej komunikacji.

Jednym z powodów zakładania stron internetowych 
przez ekstremistów jest konieczność dystrybucji 

materiałów legitymizujących zamachy terrorystyczne. Twór-
cy witryn WWW należących do organizacji terrorystycznych 
usprawiedliwiają stosowanie aktów przemocy głównie na 
dwa sposoby. Pierwszy polega na próbie przekonania od-
biorcy, że jest to jedyna możliwość działania, konieczność, 
forma odpowiedzi na przytłaczającą przewagę przeciwnika 
– metoda walki narzucona słabszemu przez silniejszego. 
Informacje o szczegółach terrorystycznych represji wobec 
ludności cywilnej są pomijane, podczas gdy zdecydowane 
kroki antyterrorystyczne podejmowane przez rządy państw 
zostają nagłośnione i ukazane jako rzeźnickie, mordercze 
czy ludobójcze. Organizacje terrorystyczne przedstawiają 
siebie jako ofiary – ciągle prześladowane, na ich przywód-
ców nieustannie są dokonywane zamachy, członkowie są 
masakrowani, swoboda wypowiedzi jest ograniczona, 
a zwolenników się aresztuje. Na stronie internetowej tamil-
skiej organizacji LTTE jest dział poświęcony represjom 
państwa. W porządku chronologicznym są tam wymienio-
ne „krwawe i odwetowe” działania rządu Sri Lanki. Tego 
typu taktyka ma na celu ukazanie organizacji terrorystycz-
nej jako małej, słabej i prześladowanej przez silniejszą 
władzę czy rząd oraz wzbudzenie sympatii i współczucia. 

Drugi sposób uzasadnienia aktów przemocy polega na 
demonizowaniu przeciwnika. Członkowie ruchu bądź orga-
nizacji są przedstawiani jako bojownicy wolności lub rewo-
lucjoniści zmuszeni do stosowania przemocy wbrew swo-
jej woli. Powodem tak radykalnych działań jest bezwzględ-
ny przeciwnik, który niszczy prawa i godność członków 
grupy. To on jest terrorystą. Powszechnym argumentem 
pojawiającym się w witrynach internetowych organizacji 
terrorystycznych jest stwierdzenie, że „przemoc stosowana 
przez nas jest niewielka w porównaniu z tą stosowaną 
przez agresora”. Przyjmując taką retorykę, terroryści dążą 
do przerzucenia odpowiedzialności za przemoc na prze-
ciwników i jednocześnie oskarżają ich o brutalność, nie-
ludzkość oraz moralne zepsucie. 

NASTAWIENI NA MŁODYCH
Najbardziej niepokojącym zjawiskiem propagandy terro-

rystycznej w Internecie jest indoktrynacja dzieci i młodzie-
ży. Dla nich globalna sieć stanowi popularne i atrakcyjne 
środowisko. W zależności od wieku adresatów tak »
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ukierunkowana propaganda przyjmuje 
formę filmów rysunkowych, klipów mu-
zycznych lub gier komputerowych. Al-
-Fateh, jedna ze stron internetowych 
Hamasu, zwraca się do najmłodszych 
odbiorców. Witryna jest utrzymana 
w konwencji komiksu, a dzieci znajdą 
na niej wiele kolorowych opowiadań 
i bajek. Z oficjalnej noty na stronie 
głównej wynika, że Al-Fateh „to strony 
dotyczące dżihadu, strony naukowe, 
najlepsze historie, jakich nie znajdzie-
cie nigdzie indziej oraz niezrównane 
opowieści o bohaterstwie”.

Można tam obejrzeć wiele atrakcyj-
nych grafik, rysunków, wysłuchać ba-
jek, piosenek dla dzieci oraz opowia-
dań pisanych przez najmłodszych. Mię-
dzy nimi strona Al-Fatah umieszcza 
jednak materiały promujące ataki sa-
mobójcze oraz szerzące nienawiść do 
Żydów. W jednym z numerów Al-Fateh dzieci były proszone 
o pokolorowanie ilustracji ukazującej Żyda dzierżącego 
ociekający krwią nóż, którym właśnie zabił leżącego nie-
opodal Araba. W innym przedstawiono zdjęcie urwanej 
głowy młodej kobiety, która wysadziła się w powietrze 
w Jerozolimie i zabiła dwóch policjantów oraz raniła 
17 osób. W komentarzu do zdjęcia jej wyczyn został po-
chwalony, podkreślono, że teraz znajduje się ona w raju, 
tak jak inni jej towarzysze: „Zeynab Abu Salam, kobieta 
męczennik. Jej głowa został oddzielona od czystego ciała, 
a chusta na niej pozostała, aby dalej zdobić jej twarz. Two-
je miejsce jest w raju, och, Zaynab, nasza siostro”.

PRZEMOC JAKO INFORMACJA
Fundamentalną ideą terroryzmu jest przekaz wiadomo-

ści i komunikacja z wybranym audytorium za pomocą ak-
tów przemocy. Dzięki bezpośredniej kontroli nad informa-
cjami zamieszczanymi w Internecie terroryści mogą rozpo-
wszechniać swoje idee, publikować uzasadnienia 
podejmowanych działań oraz manipulować opinią publicz-
ną. Dobór zaś odbiorców internetowego przesłania 

i charakter przekazywanych treści nie są przypadkowe. Są 
wynikiem świadomego, zaplanowanego wyboru terrory-
stów, na stałe wpisanego w ich modus operandi.

Ugrupowania terrorystyczne wykorzystują nowoczesne 
technologie teleinformatyczne w znacznie szerszym 
aspekcie przygotowania i zabezpieczenia swoich działań. 
W artykule przedstawiono jedynie niewielki wycinek szero-
kiego spektrum aktywności radykalnych grup społecznych 
w cyberprzestrzeni. Należy pamiętać, że terroryści w Inter-
necie to nie tylko propaganda, lecz także takie działania, 
jak pozyskiwanie informacji wywiadowczych, rekrutacja 
i szkolenie, planowanie i komunikacja oraz finansowanie 
działalności operacyjnej. 
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Z listy 51 organizacji oznaczonych przez 
amerykański Departament Stanu jako 
terrorystyczne 26 utrzymuje oficjalne strony 
internetowe.

Artykuł, wraz ze stosownymi przypisami bibliograficznymi, 
można przeczytać w nr 3/2014 „Kwartalnika Bellona”.

Autor jest absolwentem Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych 
i Akademii Obrony Narodowej, doktorantem Uniwersytetu 

Warszawskiego.
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Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że wojna z osoba-
mi, które za pomocą specjalnego oprogramowania 

chciałyby przejąć kontrolę nad komputerami należącymi 
do prywatnych użytkowników, instytucji lub podmiotów go-
spodarczych, wygasa. Mowa wyłącznie o hakerach „cywil-
nych”, ponieważ ci rządowi, pracujący np. dla wojska czy 

W NASZYM KRAJU KAŻDEGO DNIA AŻ 280 TYS. KOMPUTERÓW JEST 

„ZARAŻANYCH” SZKODLIWYM OPROGRAMOWANIEM. W NAJBLIŻSZYCH 

LATACH LICZBA CYBERATAKÓW NIE BĘDZIE MALEĆ, LECZ DRASTYCZNIE 

ROSNĄĆ. 

NA PIERWSZEJ
LINII

I
B

M

służb, funkcjonują z zupełnie innych pobudek i raczej ni-
gdy nie zaprzestaną swojej działalności. 

Przyczyn takiego stanu można podać kilka. Najważniej-
sza była świadomość. Po początkowym zachwycie możli-
wościami, jakie daje Internet, ludzie na całym świecie zro-
zumieli, co im grozi, gdy podłączają komputer do globalnej 
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sieci teleinformatycznej. Nie bez znaczenia był również 
fakt, że na rynku pojawiło się sporo wyspecjalizowanych 
firm oferujących zaawansowane narzędzia do ochrony 
komputerów osobistych – czy to typu software, czyli opro-
gramowanie, czy hardware, czyli sprzętowe. 

Użytkownicy komputerów zostali więc nie tylko uświado-
mieni, lecz także uzbrojeni. Wszystko zmieniło się wraz 
z rewolucją w dostępie do Internetu, którą było upo-
wszechnienie bezprzewodowych, szerokopasmowych łącz 
oraz korzystających z ich dobrodziejstw mobilnych urzą-
dzeń telekomunikacyjnych – smartfonów, tabletów, 
a ostatnio czujników czy zegarków. 

Niektórzy analitycy uważają nawet, że były to drugie na-
rodziny światowej pajęczyny. Przeciętny Kowalski uwolnił 
się od biurka i sieciowych kabli, zyskawszy nie tylko do-
stęp do mnogości mobilnej rozrywki, lecz także do usług, 
w tym finansowych, po które mógł sięgać, kiedy tylko so-
bie zamarzył, będąc na plaży, na zakupach, na spacerze, 
w metrze. 

NOWE WYZWANIA, NOWE LEKARSTWA
Od kilku lat mamy więc sytuację nieco przypominającą 

tę z przełomu wieku, że każdy podmiot gospodarczy chce 
być internetowy i mobilny. A już szczególnie dotyczy to sek-
tora bankowego, który pierwszego cyfrowego boomu nieja-
ko nie zarejestrował, gdyż wtedy po prostu brakowało roz-
wiązań sprawiających iż „konto osobiste można schować 
do kieszeni”. 

Oczywistą konsekwencją technologicznej rewolucji było 
pojawienie się nowej fali cyberprzestępców, którzy w po-
wszechności dostępu do Internetu za pomocą telefonów  
i tabletów, obsługiwanych przez niedopracowane systemy 
operacyjne, dostrzegli szansę na prosty i łatwy zysk. 

Zysk ten pochodzi nie tylko z kradzieży pieniędzy z kont 
bankowych. Źródłem dochodów, o wiele cenniejszym, są 
przecież wszystkie dane osobowe, adresy zamieszkania 
i numery telefonów, PESEL oraz dane finansowe, w tym 
np. numery kart płatniczych, dane klientów, informacje go-
spodarcze. Haker, który zdobędzie takie dane, z łatwością 
sprzeda je zorganizowanym grupom przestępczym. 

Na szczęście zazwyczaj tam, gdzie powstają nowe pro-
blemy i zagrożenia, pojawiają się również ich rozwiązania. 

W bardzo dużym uproszczeniu są nimi narzędzia progra-
mowe oraz urządzenia, które wpisują się w erę powszech-
nego dostępu do zasobów sieciowych. Jedną z najciekaw-
szych i najbardziej komplementarnych ofert ma IBM, świa-
towy gigant komputerowy w tej dziedzinie.

W zestawieniu publikowanym co roku przez firmę Gart-
ner, jedną z najbardziej renomowanych amerykańskich 
firm analityczno-doradczych, która specjalizuje się w za-
gadnieniach strategicznego wykorzystania technologii, to 
właśnie produkty bezpieczeństwa teleinformatycznego wy-
wodzącej się z USA firmy IBM po raz siódmy z rzędu zosta-
ły w 2015 roku wskazane jako najbardziej uniwersalne 
i najlepiej oceniane. O tym, jak innowacyjny jest IBM, naj-
lepiej świadczy jednak rządowy ranking, który powstaje na 
podstawie zarejestrowanych patentów. W 2012 roku pra-
cownicy tej firmy zarejestrowali ich w USA aż 6478, zdoby-
wając tym samym po raz dwudzuesty (!) pierwszą pozycję. 

IBM W POLSCE
Na polskim rynku firma działa od 1991 roku. Główna jej 

siedziba mieści się w Warszawie. Koncern ma w naszym 
kraju także wiele specjalistycznych ośrodków obsługują-
cych klientów na całym świecie, takich jak: Centrum Do-
starczania Usług i Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa 
we Wrocławiu (powstałe w 2009 roku), Laboratorium 
Oprogramowania (2005) i Centrum Usług Finansowo-Księ-
gowych (2009) w Krakowie oraz Centrum Kompetencyjno-
-Wdrożeniowe  w Gdańsku. Firma utworzyła również regio-
nalne oddziały handlowe w Katowicach, Wrocławiu, Krako-
wie, Poznaniu i Gdańsku. 

Najliczniejsza grupa specjalistów zajmujących się bez-
pieczeństwem IT pracuje we Wrocławiu. To właśnie tam 
w 2012 roku powstało Security Operations Center (SOC), 
czyli Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa IBM. Jego za-
daniem jest wspieranie klientów w dziedzinie bezpieczeń-
stwa sieciowego, m.in. dzięki prowadzeniu w czasie rze-
czywistym analizy zagrożeń oraz zarządzaniu potencjalnie 
groźnymi sytuacjami. „Podobne centra IBM funkcjonują 
w USA, Australii, Japonii, Kanadzie, Indiach, Brazylii, Ko-
staryce i Belgii. Łącznie badają kilkanaście miliardów zda-
rzeń dziennie”, wyjaśnia Adam Przybylak, manager wro-
cławskiego Security Operations Center. »
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HOLISTYCZNY SYSTEM OCHRONY

Specjaliści z IBM podkreślają, że firma oferuje wyjątkowy, 
całościowy system ochrony, który tworzy komplementarna 
rodzina produktów – sprzętowych, programowych oraz usłu-
gowych. Tłumacząc to na język powszechnie zrozumiały, 
można powiedzieć, że IBM oferuje urządzenia, które są nie-
zbędne do utrzymania, nadzoru i ochrony sieci teleinforma-
tycznych dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu. I to nie 
tylko koniecznemu do ich funkcjonowania, lecz także  
software'owemu dbającemu o bezpieczeństwo i ochronę 
danych. Proponuje też usługi bezpieczeństwa sieciowego, 
które mogą przyjąć prostą formę – doradztwa. Na koniec 
daje pełną opiekę nad kliencką siecią teleinformatyczną. 

O ile na rynku jest sporo firm oferujących różnorakie 
urządzenia (hardware) do usprawniania sieci, w tym np. 
serwery o wysokich możliwościach obliczeniowych, o tyle 
gdy mowa o oprogramowaniu wykraczającym poza zwykłe 
„zarządzanie”, to IBM zdecydowanie wysuwa się na pozy-
cję lidera w tej dziedzinie. Choć firma ma bardzo wiele roz-
wiązań zaliczanych do rodziny bezpieczeństwa, to dla 
uproszczenia można wskazać dwa unikatowe: IBM  
X-Force Exchange oraz IBM Security QRadar SIEM. 

IBM X-Force Exchange to chmurowa platforma pozyski-
wania i inteligentnej analizy informacji o zagrożeniach. 
Umożliwia szybkie eksplorowanie danych o najnowszych 

zagrożeniach, agregowanie ich w praktycznie użyteczne 
wyniki analityczne oraz współpracę z innymi użytkownika-
mi zainteresowanymi analizą zagrożeń.

IBM Security QRadar SIEM konsoliduje źródłowe dane 
o zdarzeniach z tysięcy urządzeń i aplikacji rozproszonych 
w sieci. Przeprowadza natychmiastowe uspójnienie i kore-
lację surowych danych, aby odróżnić rzeczywiste zagroże-
nia od fałszywych alarmów. Opcjonalnie oprogramowanie 
może współpracować z serwisem IBM Security X-Force 
Threat Intelligence, który udostępnia listy potencjalnie 
szkodliwych adresów IP, w tym hostów ze szkodliwym 
oprogramowaniem, źródeł spamu i innych zagrożeń. IBM 
Security QRadar SIEM może także korelować słabe punkty 
zabezpieczeń systemów z danymi o zdarzeniach i aktyw-
ności sieci, co pomaga w określaniu priorytetów incyden-
tów dotyczących zabezpieczeń.

Specjaliści z IBM wskazują, że dzięki IBM X-Force oraz 
IBM Security QRadar SIEM możemy mówić o całościowej 
metodzie ochrony sieci teleinformatycznych. Administrato-
rzy sieci mają do dyspozycji analizę dzienników, przepły-
wów, słabych punktów zabezpieczeń oraz danych o użyt-
kownikach i zasobach za pośrednictwem jednej, zintegro-
wanej architektury rozwiązania.

Programy zapewniają pełną widoczność funkcjonowa-
nia sieci, aplikacji i działań użytkowników, umożliwiając 

IBM SECURITY QRADAR SIEM:
 Zapewnia widoczność bieżących informacji o stanie bezpieczeństwa, które są aktualizowane w czasie 
bliskim rzeczywistemu i pomagają w wykrywaniu zagrożeń oraz określaniu ich priorytetów, a tym samym 
w monitorowaniu całej infrastruktury informatycznej.
 Ogranicza liczbę alertów i określa ich priorytety, pomagając ukierunkować ewentualne dochodzenia na 
praktycznie użyteczną listę podejrzanych incydentów.
 Umożliwia bardziej efektywne wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie, a przy tym tworzy szczegółowe 
raporty o dostępie i aktywności użytkowników.
 Pomaga inteligentnie chronić środowiska chmurowe. Generuje szczegółowe raporty o dostępie do danych 
i aktywności użytkowników, ułatwiające spełnienie wymagań formalnoprawnych.
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pogłębioną analizę incydentów, dzięki 
czemu jest możliwe szybkie przeprowa-
dzenie dochodzenia i zablokowanie 
szkodliwych działań.

BLISKO KLIENTA
Marek Wolsan, menedżer zespołu 

Security Solution Design, który tworzy 
oferty dla kluczowych klientów IBM 
w Europie, podkreśla, że w strategii fir-
my „odbiorca” jest na pierwszym miej-
scu, dlatego zadanie jego zespołu pole-
ga przede wszystkim na dostosowaniu 
ogromnej oferty IBM do konkretnego 
klienta i jego potrzeb. 

„Cykl pracy zaczyna się od fazy pro-
jektowania. Jej pierwszym etapem jest 
zdefiniowanie wymagań i potrzeb klien-
ta z uwzględnieniem specyfiki jego 
branży”, opisuje. „Kolejny krok to prze-
gląd istniejących procedur, w tym także 
tych nieformalnych. Po określeniu nie-
zbędnych zasobów po stronie klienta 
jest opracowywany projekt architektury 
systemu monitoringu i reakcji oraz har-
monogram jego wdrożenia”.

Kolejną fazą każdego projektu jest 
wdrożenie, które obejmuje m.in. zde-
finiowanie procesu i opracowanie od-
powiednich procedur, analizę ryzyka 
istniejącej infrastruktury i zinformatyzowanych proce-
sów biznesowych, a w końcowej części tego etapu rów-
nież dostosowanie reguł monitoringu do specyficznych 
potrzeb klienta oraz adaptacja logo urządzeń niestan-
dardowych.

„Kiedy przejdziemy przez te dwa etapy, które – jak żar-
tują niektóre osoby – są niczym szycie garnituru na miarę, 
bo dopasowujemy naszą ofertę do bardzo wyspecyfikowa-
nych i niejednokrotnie unikatowych życzeń, preferencji 
i obostrzeń klientów, przechodzimy do fazy zarządzania, 
której zakres jest ściśle uwarunkowany wiążącym nas kon-
traktem”, wyjaśnia Marek Wolsan.

I tak, w zależności od poziomu autonomizmu, jaki 
zażyczył sobie klient, zaczyna się normalna opieka 
nad siecią teleinformatyczną. Jeśli IBM na mocy kon-
traktu przejął pełne nią zarządzanie, to informatycy 
firmy zajmą się m.in. monitorowaniem zdarzeń w sys-
temie 24/7, zarządzaniem incydentami, analizowa-
niem anomalii, opracowywaniem raportów, wspar-
ciem w poszukiwaniu czy identyfikacji źródeł lub au-
torów ataków oraz przeciwdziałaniem atakom 
ukierunkowanym. 

Specjaliści z IBM mocno podkreślają, że jeśli umo-
wa będzie przewidywać właśnie nadzór nad siecią ze 
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Konsekwencją technologicznej rewolucji było 
pojawienie się nowej fali cyberprzestępców, którzy 
w powszechności dostępu do Internetu dostrzegli 
szansę na prosty i łatwy zysk.

»
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strony ich firmy, to naturalną konsekwencją stanie się 
czwarta faza projektu – czyli jego ciągłe doskonale-
nie. Obejmować ono będzie nie tylko cykliczną anali-
zę reguł monitoringu zdarzeń, lecz także przeprowa-
dzanie szkoleń i budowanie świadomości, rozszerza-
nie usługi o nowe systemy klienta, ocenę 
efektywności monitoringu oraz przeglądy i aktualiza-
cje procedur. 

„Wielu klientów decyduje się tylko na to, abyśmy zapro-
jektowali im konkretne rozwiązania bezpieczeństwa, m.in. 
ich własne operacyjne centrum bezpieczeństwa, dostar-
czyli niezbędne do jego funkcjonowania komponenty i na-
uczyli ich pracowników, co mają robić”, podkreśla Wolsan. 
„Rekomendujemy jednak dalszą współpracę z IBM, ponie-
waż dzięki temu system ma możliwość ciągłego doskona-
lenia metod zabezpieczania sieci”. KW

ROZWIĄZANIA PROGRAMOWE OFEROWANE 
PRZEZ IBM: 

IBM QRadar Security Intelligence Platform 
– rozwiązania obejmujące całościowe 
zarządzanie zdarzeniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa, umożliwiające m.in. 
wykrywanie złośliwych zachowań i obsługę 
słabych punktów zabezpieczeń.

IBM Security Network Intrusion Prevention 
System – rozwiązanie pozwalające na 
powstrzymywanie zagrożeń pochodzących 
z Internetu, zanim zakłócą one działalność 
przedsiębiorstwa.

ROZWIĄZANIA TYPU APPLIANCE OFEROWANE 
PRZEZ IBM:

WebSphere DataPower B2B Appliance – zapewnia 
łączność B2B między systemami i aplikacjami, 
w tym działającymi w chmurze i na urządzeniach 
przenośnych. Pełni funkcję bramy 
zabezpieczającej klasy DMZ i konsoliduje 
łączność B2B. 

IBM Security Guardium – produkty z rodziny IBM 
InfoSphere Guardium pomagają w zapewnieniu 
bezpieczeństwa, prywatności i integralności 
informacji w centrum przetwarzania danych.

USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA OFEROWANE PRZEZ IBM:

Managed Security Information and Event Management
Emergency Response Services
Managed Network Security Services
Advanced Cyber Threat Intelligent Services
Managed Web Defense.
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ZABEZPIECZ SIĘ PRZED CYBERATAKIEM

Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych 
ujawniła 9 lipca 2015 roku, że ponad 21,5 mln osób 

odczuło skutki kolosalnego naruszenia federalnych sys-
temów informatycznych, które okazało się o wiele groź-
niejsze niż początkowo sądzono. Wynikiem incydentu by-
ła kradzież numerów ubezpieczeń oraz odcisków palców 
wielu osób, których dane przechowywano w skompromi-
towanych systemach. Wykradzione zostały również adre-
sy zamieszkania, historie chorób i inne prywatne infor-
macje dotyczące ponad 19,7 mln osób (które podlegały 
procedurom weryfikowania przez urzędników w przypad-
ku ubiegania się o pracę w administracji prezydenta) 
oraz ponad 1,8 mln ich bliskich lub znajomych. Warto 
również zwrócić uwagę, że atak ten nawiązuje do innego, 
głośnego incydentu, w którym skompromitowano ponad 
4,2 mln samych pracowników federalnych.

Intruza wykryto w kwietniu 2015 roku, kiedy agencja 
rządowa poinformowała o zdarzeniu Departament Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego. We współpracy z FBI stwier-
dzono również włamanie do sieci w Departamencie 
Spraw Wewnętrznych. Haker uzyskał nieautoryzowany 
dostęp do bazy danych i ponad 4,2 mln rekordów danych 
pracowników. Było, niestety, gorzej – w tym przypadku 
atakujący miał bezpośredni dostęp do komputerów pra-
cowników biura, co doprowadziło do znacznie większego 
wycieku informacji (dane ponad 21,5 mln osób). W obu 
incydentach stwierdzono, że haker uzyskał dostęp do 
systemów informatycznych przez skompromitowane da-
ne logowania pracownika zewnętrznego.

NIE BĄDŹ KOLEJNĄ OFIARĄ
Opisane wcześniej zdarzenie nie jest niczym nowym 

jak tylko najbardziej spektakularnym przykładem AR
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SKOMPROMITOWANE HASŁO I LOGIN KONTRAKTORA ZOSTAŁY 

WYKORZYSTANE DO PRZEPROWADZENIA NAJWIĘKSZEGO CYBERATAKU 

NA SYSTEMY INFORMATYCZNE RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH.

pokazującym skalę zagrożeń. W dużej mierze mogą one 
zostać wyeliminowane dzięki poniżej opisanym zalece-
niom. Są to reguły, do których stosowania wiele firm czy 
organizacji zajmujących się bezpieczeństwem, w tym Qu-
est Dystrybucja, namawia swoich klientów. Żaden mene-
dżer czy administrator nie chciałby zobaczyć w najpopu-
larniejszych gazetach nagłówków takich, jak ten:

Jak się chronić? Prezentujemy najważniejsze zalecenia 
i dobre praktyki, które pozwolą na ograniczenie ryzyka 
związanego z udostępnianiem naszych systemów pra-
cownikom firm zewnętrznych.

NIE POZWÓL, BY OBCY WTARGNĄŁ DO TWOICH SIECI
Niejednokrotnie po wygaśnięciu umowy konta kontrak-

torów nie są wyłączane ani usuwane w katalogach kor-
poracyjnych (jak np. Active Directory). Równie często bar-
dzo długo pozostają elementami specyficznych grup, 
przez które kontraktorzy uzyskali określony dostęp. Jed-
nak najważniejsze jest to, że rozwiązania te (np. katalog 
AD) nie obejmują zarządzaniem kont lokalnych syste-
mów operacyjnych (root, administrator), baz danych (sa, 
sys, sysdba) czy urządzeń sieciowych (cisco, admin), do 
których nadawany jest dostęp pracownikom zewnętrz-
nym (często z wykorzystaniem tych samych reguł, jakie 
są stosowane w przypadku pracowników wewnętrznych). 
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Wymienionymi kontami zarządza się za pomocą roz-
wiązań klasy Privilege Password Managament. Przykła-
dem jest system Dell TPAM, które umożliwia pełne rozli-
czanie dostępu do kont superużytkowników oraz zapew-
nia ochronę i zarządzanie hasłami tych, często 
współdzielonych, kont. Dzięki temu mamy pełną kontrolę 
nad tym, kiedy kontraktorzy mają do nich dostęp, a po 
każdym użyciu hasło konta uprzywilejowanego może być 
zmienione na nowe. Zaletą tych rozwiązań jest również 
zgromadzenie w jednym miejscu informacji, kto, kiedy 
i dlaczego uzyskał dostęp do konta uprzywilejowanego. 
Warto zwrócić uwagę, że wybrane rozwiązanie powinno 
udostępniać API (Application Programming Interface), 
umożliwiający integrację sejfu elektronicznego z syste-
mami i aplikacjami wykorzystywanymi w organizacji.

OGRANICZ DOSTĘP STRON TRZECICH  
DO TWOICH SYSTEMÓW

Kluczowe systemy komputerowe każdej organizacji po-
winny być umieszczone w strefach, do których żaden 
pracownik zewnętrzny czy wewnętrzny nie ma bezpo-
średniego dostępu. Nawet jeżeli kontraktorzy czy pracow-
nicy mają hasła do kont istniejących w tych systemach, 
ich sesje powinny być nawiązywane pośrednio, przez roz-
wiązania typu Proxy – koniecznie z pełnym odseparowa-
niem stacji kontraktora od systemu końcowego. Oprogra-
mowanie klienta powinno być uruchamiane z modułu 
Proxy, co daje pewność, że nie korzystamy z potencjalnie 
zainfekowanego kodu.

Typową praktyką jest uruchomienie systemu Proxy 
w sieci VPN, który jest wykorzystywany do nawiązywa-
nia połączenia do chronionych serwerów. Są one całko-
wicie odizolowane, a dostęp do nich jest możliwy tylko 
z adresów IP przypisanych do tego systemu, co zapew-
niają odpowiednio skonfigurowane reguły na zaporach 

ogniowych. Rozwiązanie Proxy musi umożliwiać wpro-
wadzenie mechanizmów kontroli nawiązywania sesji 
(np. akceptacja połączenia przez wyznaczoną osobą), 
czasu jej trwania czy weryfikacji tożsamości osoby ją 
nawiązującej. 

Przykładem systemu, który łączy wymienione cechy, 
jest Dell TPAM, który gwarantuje całkowite odseparowa-
nie stacji roboczej, z której jest nawiązywane połącze-
nie, od systemów, do których jest ono nawiązywane. 
Korzyścią takiego rozwiązania jest wyeliminowanie ryzy-
ka uruchomienia ze stacji złośliwego oprogramowania, 
które może być wykorzystane do nieautoryzowanego 
dostępu do monitorowanych serwerów. TPAM łączy rów-
nież funkcje zarządzania hasłami kont, za pomocą któ-
rych są zestawiane połączenia z rejestrowaniem sesji 
– po jej zamknięciu hasło może być automatycznie 
zmieniane na nowe.

NA KŁOPOTY TPAM
W poprzednich akapitach zalecaliśmy użycie systemu 

TPAM, który automatyzuje, kontroluje, rejestruje i zabez-
piecza cały proces przydzielania i udostępniania kontrak-
torom (i nie tylko im) poświadczeń koniecznych do wyko-
nywania ich obowiązków. Jest to rozwiązanie niezawod-
ne, gotowe do użycia, z dużymi możliwościami integracji 
w środowiskach klasy Enterprise. Cechuje je maksymal-
ne ukierunkowanie na kwestie bezpieczeństwa, bardzo 
krótki okres wdrożenia, duży zakres konfiguracji oraz 
zdolność do pracy w rozproszonych centrach przetwarza-
nia danych.

Jeżeli jesteś zainteresowany wykorzystaniem systemu 
TPAM do zwiększenia poziomu ochrony swoich systemów 
– zapraszamy do kontaktu.
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