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Szanowni Państwo,

zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni to obecnie problem wielu 
państw. Rozwój technologii informacyjnych z jednej strony pozwala na lep-
szą komunikację, z drugiej, niesie za sobą zagrożenia zarówno dla instytucji 
publicznych, podmiotów prywatnych, jak i obywateli. Państwo i stanowione 
przez nie prawo musi spełniać oczekiwania w zakresie ochrony cyberbezpie-
czeństwa.

Kwestie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i walki z nimi znalazły również 
swoje odbicie w artykułach publikowanych na łamach nr 2/2020 półrocznika 
„Cybersecurity and Law”.

Zdaniem autora artykułu „Capacity building – how to encourage cyber-
-experts to join the military?” jednym z największych wyzwań związanych 
z rozwijaniem zdolności sił zbrojnych do działania w cyberprzestrzeni jest po-
zyskanie, doskonalenie i utrzymanie kadr eksperckich. Ponieważ cyberprze-
strzeń to jedyna domena operacyjna, która została w całości stworzona przez 
człowieka, więc to on musi umieć ją wykorzystywać, a także stale na nowo 
tworzyć. 

Ustawodawca, w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, nakła-
da na poszczególne podmioty wiele obowiązków związanych z zapewnieniem 
odporności systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, inte-
gralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych 
z nimi usług oferowanych przez te systemy. Należą do nich obowiązki w zakre-
sie zgłaszania i obsługi incydentu w podmiocie publicznym oraz wyznaczenia 
osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego 
systemu cyberbezpieczeństwa, co podkreśla autor artykułu „The obligations 
of public entities within the national cybersecurity system”.

W artykule „Criminal law protection of security interests in the context 
of defense assets of the state and cybercrime” autorzy odnieśli się do intere-
sów państwa w dziedzinie bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem 
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ochrony informacji, która stanowi podstawowe wyzwanie ery cyfrowej. Zaj-
muje ona wyjątkowe miejsce, zwłaszcza w kontekście zagadnień dotyczących 
bezpieczeństwa narodowego państwa.

Artykuł „Big data, inferred data and the future of remaining human – be-
tween abdormission and horripilation” dotyczy problematyki cyberprze-
strzeni jako wirtualnego miejsca komunikacji i informacji, które oferuje użyt-
kownikom duży potencjał. Cyberprzestrzeń przyspieszyła fundamentalną 
przemianę w konsumpcji i zwiększyła wykorzystywanie usług cyfrowych. 
Wzmocniła dominującą pozycję cyfrowych modeli biznesu kosztem bardziej 
tradycyjnych biznesów.

Autor artykułu „Darknet jako przedmiot badań nauk społecznych” poka-
zuje, że w ciągu ostatnich 20 lat znaczna część aktywności społecznych prze-
niosła się do Internetu. Spowodowało to głębokie przemiany społeczne i po-
lityczne. Jednakże zdecydowana większość populacji nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że ma dostęp jedynie do niewielkiej części informacji znajdujących się 
w cyberprzestrzeni. Większość z nich funkcjonuje w tzw. ukrytym Internecie.

Artykuł pt. „Polska w sieci Echelon” dotyczy działalności budzącej kontro-
wersje globalnej sieci inwigilacji komunikacji Echelon, która jest postrzegana 
z punktu widzenia norm polskiego prawodawcy.

Kwestii cyberbezpieczeństwa dotyczy artykuł „Komunikat chmurowy 
Komisji Nadzoru Finansowego” – traktuje o przetwarzaniu przez podmioty 
nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. 
Podmiot nadzorowany w procesie szacowania ryzyka powinien uwzględniać 
potencjalną możliwość korzystania z pomocy podmiotów lub osób o specja-
listycznych umiejętnościach zarówno w obszarze cyberbezpieczeństwa, jak 
i usług chmury obliczeniowej, szczególnie w sytuacji braku takich kompetencji 
wewnątrz własnej struktury.

W artykule „E-administration, cybersecurity and municipalities – the chal-
lenges of cybersecurity issues for the municipalities in Hungary” autorzy pod-
kreślają, że obecna rewolucja cyfrowa dotarła również do administracji. Z cy-
fryzacją administracji (publicznej) silnie związane będą też kwestie dotyczące 
zapewnienia bezpieczeństwa. Proces ten można postrzegać jako jedno z na-
rzędzi dobrego zarządzania, choć jego realizacja wymaga jeszcze wiele pracy.

Redakcja
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Nowa strategia bezpieczeństwa 
narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Streszczenie

Zatwierdzenie w maju 2020 roku nowej strategii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Pol-
skiej nakazywało zwrócić uwagę na aspekty terminologiczne pojęć używanych w tym 
dokumencie, a także na kwestie prawne wiążące się z problemem, czy ten akt, formalnie 
rzecz biorąc, ma być kontrasygnowany czy też nie. Równie ważną sprawą było zwrócenie 
uwagi na to, że w systemie prawnym Polski opracowywane są w praktyce dwie strate-
gie – jedną zatwierdza Prezydent RP (ostatnia postanowieniem z 12 maja 2020 r.), druga 
zaś ma formę uchwały Rady Ministrów (ostatnia z 9 kwietnia 2013 r.). Obecnie obowią-
zująca strategia została poprzedzona wcześniejszymi strategiami oraz „Białą księgą bez-
pieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”. Strategia z 12 maja 2020 roku jest 
obszernym dokumentem, w którym analizowane są wszystkie elementy bezpieczeństwa 
narodowego. W jej treści odniesiono się do takich zjawisk, jak: hybrydowość, działanie 
w cyberprzestrzeni, potrzeba nowych technologii oraz problem sztucznych inteligencji.

Słowa kluczowe: strategia bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwo, obronność

* Prof. dr hab. Jacek Sobczak, Instytut Nauk Prawnych, Akademia Ekonomiczno-Humani-
styczna w Warszawie, ORCID: 0000-0002-2231-8824.
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Problemy terminologiczne

W myśl art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z 21 listopada 1967 roku o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j., Dz.U. 2019, poz. 1541 z późn. 
zm.), Prezydent RP, stojąc na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, 
nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium, zatwierdza na wniosek 
Prezesa Rady Ministrów strategię bezpieczeństwa narodowego1. Ustawo-
dawca nie zdefiniował przy tym bliżej pojęcia „strategia bezpieczeństwa” oraz 
„Polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej Rzeczypospolitej Polskiej”, po-
zostawiając te kwestie doktrynie. W literaturze pojęcie „strategia” odnosi się 
do wszelkich działań podejmowanych w zamiarze osiągnięcia zamierzonego 
celu2. W ściślejszym tego słowa znaczeniu to dział sztuki wojennej obejmujący 
przygotowanie i prowadzenie wojny oraz jej poszczególnych kampanii i bitew3. 
Zauważa się, że strategia określa ilość i jakość zasobów potrzebnych do osią-
gnięcia celów wojskowych oraz ilość i jakość wszelkiego rodzaju rezerw zarów-
no ludzkich, jak i materiałowych, a także organizację i sposób przygotowania sił 

1 Tekst art. 4a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej zo-
stał wprowadzony do ustawy na mocy art. 4 pkt 1 ustawy z 29 maja 1989 r. o przekaza-
niu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej i innym organom państwowym (Dz.U. 1999, nr 34, poz. 178) z dniem 19 lipca  
1989 r. W pierwotnym tekście art. 4a stwierdzono jedynie, że Prezydent Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej, jako zwierzchnik sił zbrojnych, na wniosek Ministra Obrony Narodowej 
określa główne kierunki rozwoju sił zbrojnych oraz przygotowania do obrony państwa. Po 
zmianie nazwy państwa polskiego na Rzeczpospolitą Polską zmieniono nazwę głowy pań-
stwa i wprowadzono do ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej, ustawą z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1991, nr 113,  
poz. 491) nazwę Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawnienie do zatwierdzania 
strategii bezpieczeństwa narodowego została przyznana Prezydentowi RP na podstawie  
art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach 
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2002, nr 156, poz. 1301). Tym samym przepisem przyzna-
no Prezydentowi RP prawo wydawania na wniosek Prezesa Rady Ministrów, w drodze po-
stanowienia, polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
innych dokumentów wykonawczych do strategii bezpieczeństwa.
2 Termin „strategia” pochodzi od słowa strategos, oznaczającego „prowadzący wojsko”, 
czyli dowódcy armii lub floty. W języku potocznym pojęcie to jest definiowane jako „[…] spo-
sób postępowania mający doprowadzić do osiągnięcia określonego celu, działanie zgodne 
z opracowanymi założeniami, perspektywiczny plan działania” – zob. Uniwersalny słownik 
języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 3, Warszawa 2003, s. 1411–1412.
3 Zob. M. Szymczak, Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1989, s. 346. Krzysztof Olech-
nicki i Paweł Załęcki definiują strategię (Słownik socjologiczny, Toruń 1997, s. 205) jako za-
planowany i często realizowany w praktyce sposób osiągania jakiegoś wyznaczonego celu.
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zbrojnych, opracowania planów, użycia ich w wojnie, przygotowanie teatrów 
działań i kierunków strategicznych4. Strategia to ustalanie długoterminowych 
celów oraz metod ich osiągnięcia przez przyjmowanie kierunków działania 
i rozdysponowanie zasobów5. Strategię bezpieczeństwa narodowego zwykło 
się rozumieć jako „[…] wybór dokonany na podstawie wiedzy i analizy strate-
gicznej środków właściwych i koniecznych, będących w dyspozycji państwa 
do osiągnięcia celów i realizacji zadań określonych przez politykę bezpieczeń-
stwa”6. Strategia pojmowana jest również jako „[…] teoria i praktyka działania 
państwa ukierunkowanego na osiągnięcie celów założonych w dziedzinie bez-
pieczeństwa, w skali ogólnej i mających charakter długofalowy”. Widzi się ją 
także jako „[…] dziedzinę strategii narodowej, obejmującej jej tworzenie, przy-
gotowanie i wykorzystanie potencjału państwa dla przeciwdziałania wszelkim 
zagrożeniem jego bytu i rozwoju” oraz jako „[…] teoria i praktyka ukierunko-
wana na przygotowanie i wykorzystanie potencjału państwa dla osiągnięcia 
celu w postaci przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom jego bytu i rozwoju, 
ujmowanym w skali ogólnej i mającym długofalowy charakter”7. Waldemar 
Kitler uważa strategię bezpieczeństwa narodowego za „[…] dziedzinę strate-
gii narodowej, rozumianą jako wybór dokonany na podstawie wiedzy i anali-
zy strategicznej środków właściwych i koniecznych – będących w dyspozycji 
państwa do osiągnięcia celów i realizacji interesów określonych przez polity-
kę bezpieczeństwa narodowego, ujmowanych w skali ogólnej i mających cha-
rakter długofalowy”8. David Robertson zwraca uwagę, że strategia w przeci-
wieństwie do taktyki wymaga długofalowych przygotowań, a oba te terminy 
można stosować do każdej sytuacji konfliktu. Podkreśla, że we współczesnej 
terminologii obronnej strategię uważa się za polityczną, a taktykę za czysto 
techniczne decyzje wojska dążące do najlepszego osiągnięcia strategicznych 
celów, wyznaczonych przez politycznych zwierzchników9. W literaturze uzna-
je się niekiedy strategię za kategorię prakseologiczną, czyli widzi się w niej 

4 Zob. Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 11, Warszawa 2010, s. 39.
5 A. Beaufre, Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia, Warszawa 1988, s. 161.
6 J. Marczak, Założenia polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego, [w:] Obrona narodowa 
w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, red. R. Jakubczak, A. Skrabacz, K. Gąsiorek, 
Warszawa 2008, s. 129.
7 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002, s. 131.
8 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, 
Warszawa 2011, s. 39.
9 D. Robertson, Słownik polityki, Warszawa 2009, s. 420–421.
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sztukę łączenia w całość dostępnych dokumentów, instrumentów, metod i za-
sad sprawnego działania do osiągnięcia założonego celu10.

Roman Kuźniar, analizując pojęcie „strategia państwowa” stwierdził, że 
wprawdzie nie wyznacza ono celów w polityce, lecz strategiczny instynkt 
i dyscyplina właściwa rygorom podejścia strategicznego jest warunkiem ko-
niecznym (choć niewystarczającym) optymalnego urzeczywistnienia intere-
sów państwa (bezpieczeństwo, rozwój), które nie powinny podlegać kaprysom 
polityki11.

Pojęcie „bezpieczeństwo państwa” nie zostało, co oczywiste, zdefiniowa-
ne w tekście ustawy. W doktrynie zwraca się uwagę, że mimo powszechnego 
utożsamiania tego terminu z bezpieczeństwem narodowym, nie są to synoni-
my. W literaturze „bezpieczeństwo narodowe” definiuje się jako „[…] obiektyw-
ny stan pewności fizycznego przetrwania i swobód rozwojowych, stan będący 
zarazem żywotną potrzebą, a więc również celem i interesem narodowym (ra-
cją stanu), zakładającym zabezpieczenie oraz umacnianie żywotnych wartości 
[…], realizowanych w sferze zewnętrznej i wewnętrznej”12. Bezpieczeństwo 
państwa jest postrzegane jako gwarant integralności terytorialnej państwa 
i jego suwerenności13 oraz jego rozwoju politycznego, społecznego i gospodar-
czego14. Wskazuje się, że jest to również „[…] zdolność państwa i społeczeń-
stwa do zapewnienia warunków jego przetrwania, jako instytucji wspólnoty 
obywatelskiej, biologicznego przeżycia ludności, integralności terytorialnej, 
niezależności politycznej, stabilności wewnętrznej oraz jakości życia […] jest 

10 B. Brodie, War and Politics, New York 1973, s. 452.
11 R. Kuźniar, Strategia państwowa, „Zeszyty Akademii Dyplomatycznej” 2004, nr 15, s. 9.
12 J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 21; P. Mickie-
wicz, System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych państw, 
Warszawa 2018, s. 35.
13 W kwestii definicji suwerenności zob. J. Czaputowicz, Suwerenność, Warszawa 2018, 
s. 15–55.
14 J. Czaputowicz, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa – aspekty teoretycz-
ne, [w:] Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, red. S. Dębski, B. Górka-Winter, 
Warszawa 2013, s. 15. Por. także R. Zięba, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 
u schyłku XX wieku, red. D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Warszawa 1997, s. 8–22. Wska-
zuje on, że bezpieczeństwo państwa, formułowane jako cel polityki zagranicznej, wyraża 
wewnętrzne potrzeby, interesy i wartości określonego społeczeństwa (narodu) oraz jego 
systemu politycznego. Zauważa, że „[…] narodowa polityka bezpieczeństwa zakłada dąże-
nie do ochrony państwa i społeczeństwa (narodu lub narodów w przypadku państwa wie-
lonarodowego) przed zagrożeniami zewnętrznymi. Zgadza się z amerykańskimi badaczami 
(American National Security. A Reader in Theory on Policy, red. M. Berkowitz, P.G. Bock, New 
York 1965, s. X), że „[…] bezpieczeństwo narodowe może być zdefiniowane jako zdolność 
narodu do ochrony jego wewnętrznych wartości przed zagrożeniami zewnętrznymi”.
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ona kształtowana poprzez działania polegające na wykorzystywaniu szans, 
podejmowaniu wyzwań, redukowaniu ryzyka oraz eliminowaniu zagrożeń ze-
wnętrznych i wewnętrznych, co zapewni trwanie, tożsamość, funkcjonowanie 
i swobody rozwojowe państwa i narodu (społeczeństwa)”15. Zwraca się przy 
tym uwagę, że bezpieczeństwo ma także wymiar międzynarodowy16.

Budowanie strategii bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z racji dyna-
micznie zmieniającego się otoczenia międzynarodowego. Obecnie jest ono 
rozumiane jako gwarancja zaspokojenia powszechnie definiowanych potrzeb, 
praw i aspiracji narodu (społeczeństwa) dotyczących sposobu oraz jakości ży-
cia, tożsamości ustrojowej, kulturowej oraz szans rozwoju17.

Problem kontrasygnaty

Treść art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o powszechnym obowiązku ochrony Rze-
czypospolitej Polskiej może wywoływać wątpliwości odnośnie do charakte-
ru tego aktu, w szczególności zaś tego, czy „zatwierdzenie”, o którym mowa 
w tym przepisie, ma charakter kontrasygnaty. Nie ulega wątpliwości, że zgod-
nie z art. 144 Konstytucji RP, akty urzędowe wydawane przez Prezydenta RP, 
który korzysta ze swoich konstytucyjnych i ustawowych uprawnień, wymagają 
dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów – podpisując akt, ponosi 
odpowiedzialność przed Sejmem RP. To oczywiste, że Prezydent nie dysponuje 
możliwością podejmowania aktów kierownictwa państwowego bez upoważ-
nienia przepisów prawa. Podstawą takiego upoważnienia może być zarówno 

15 J. Zając, R. Zięba, Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski. 
Ekspertyza na potrzeby realizacji średniozakresowej strategii rozwoju RP na lata 2014–2020, 
Warszawa 2011, s. 10 i n.
16 J. Słomczyńska, Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Uwarunkowania, struktury, 
funkcjonowanie, Lublin 2007, s. 21–88. Por. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, red. 
R. Zięba, Warszawa 2018, s. 17–34.
17 Z. Nowakowski, Bezpieczeństwo narodowe. Ewolucja pojęcia i zakresu, [w:] Bezpieczeń-
stwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku. Wyzywania i dylematy, red.  
T. Jemioło, K. Rajchel, Warszawa 2008, s. 75; M. Gołda-Sobczak, Bezpieczeństwo kulturowe 
w sieci, [w:] Europa wobec problemów bezpieczeństwa w XXI wieku, red. A. Wojtaszek, Szczecin 
2017, s. 129–152; J. Sobczak, Wymiar sprawiedliwości w systemie bezpieczeństwa państwa, 
[w:] Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XX wieku, red. S. Wojciechow-
ski, A. Wejkszner, Warszawa 2013, s. 187–213; J. Sobczak, K. Kakareko, Prawo do ochrony 
kultury w systemie prawnym w Unii Europejskiej, [w:] Aktualne problemy Konstytucji. Księga ju-
bileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Bogusława Banaszaka, red. H. Babiusz,  
P. Kapustka, J. Michalska, Legnica 2017, s. 842–862. 



Jacek Sobczak12

konstytucja, jak i ustawy. Te akty urzędowe mogą mieć charakter rozporządzeń, 
zarządzeń oraz postanowień. W doktrynie nie ma wątpliwości odnośnie do 
tego, że mogą one mieć charakter rozporządzeń, zarządzeń oraz postanowień. 
Wskazuje się, że nie każde działanie Prezydenta materializujące się w formie 
określonego dokumentu powinno być uznane za akt urzędowy. Aktem takim 
jest dokument, w którym Prezydent o czymś rozstrzyga. Nie w każdym wy-
padku, gdy jego aktywność przybiera formę pisemną, kierowaną do określonej 
grupy odbiorców, można mówić o akcie urzędowym Prezydenta w rozumieniu 
art. 144 Konstytucji. Jeżeli tego rodzaju dokument kierowany do określonej 
grupy odbiorców nie zawiera rozstrzygnięcia o prawach lub obowiązkach, to 
nie jest on aktem urzędowym prezydenta, a jedynie przejawem jego działalno-
ści urzędowej jako głowy państwa. Przykładem takich działań mogą być listy 
gratulacyjne, przemówienia i tzw. uroczyste adresy18. W związku z tym Paweł 
Sarnecki rozróżnia akty urzędowe Prezydenta oraz akty pisemne głowy pań-
stwa. Ich wspólną cechą jest to, że zawierają informacje o stanowisku urzędu 
prezydenckiego, ale akty pisemne nie mają charakteru prawnie uwarunkowa-
nych decyzji19.

Opisana w art. 4a ust. 1 pkt. 1 ustawy z 21 listopada 1967 roku o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej sytuacja różni się 
dość istotnie od opisanej w treści art. 144 ust. 2 Konstytucji, z którego wyni-
ka, że akt urzędowy Prezydenta RP, żeby był ważny, musi być podpisany przez 
Prezesa Rady Ministrów. Tymczasem w kwestii strategii bezpieczeństwa na-
rodowego Prezydent otrzymuje od Prezesa Rady Ministrów tekst strategii, 
którą zatwierdza. Tym samym Prezes Rady Ministrów jest podmiotem, który 
przedkłada strategię Prezydentowi RP do zatwierdzenia. Brzmienie przywo-
łanego przepisu ustawy z 21 listopada 1967 roku wskazuje, że taka strategia 
bez zatwierdzenia nie ma charakteru wiążącego; jest tylko projektem. Ocenia-
jąc sytuację prawną, można zaryzykować twierdzenie, że to raczej Prezydent 
RP kontrasygnuje akt przedkładany mu przez Prezesa Rady Ministrów. W li-
teraturze podkreśla się, że Prezydent RP nie zawsze jest inicjatorem wydania 
aktu urzędowego, może bowiem czekać na przedłożenie mu takiego aktu 
przez Prezesa Rady Ministrów. Krzysztof Kozłowski zwraca uwagę, że więk-
szość aktów urzędowych głowy państwa podlegających kontrasygnacie jest 

18 Zob. K. Kozłowski, [w:] M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP, t. 2, Komentarz, Warszawa 
2016, s. 708.
19 P. Sarnecki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Kraków 2000, 
s. 59. 
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przygotowywana przez rząd, a następnie przedkładana Prezydentowi do ak-
ceptacji. Dotyczy to, jak zauważa, także szeroko pojętej obronności. Wskazuje 
on, przywołując stanowisko Sarneckiego, że „[…] od wymogu kontrasygnaty, 
zwolnione być również winny takie działania Prezydenta, które mieszczą się, 
bądź też są »dalszym ciągiem« jakiegoś aktu urzędowego, wyraźnie zwolnio-
nego z kontrasygnaty, czyli takie, które można by nazwać »pochodnymi«”20.

Zatwierdzanie strategii bezpieczeństwa narodowego nie zostało wymie-
nione wśród aktów urzędowych zwolnionych od kontrasygnaty, czyli wskaza-
nych w art. 144 ust. 3 Konstytucji RP, który określa zakres uprawnień Prezy-
denta realizowanych poza systemem kontroli politycznej Sejmu RP. Godzi się 
zauważyć, że w literaturze podkreśla się, że wyłączone spod obowiązku uzy-
skania kontrasygnaty, mimo braku wyraźnej regulacji w art. 144 ust. 3 Konsty-
tucji, powinny być również uprawienia analogiczne do którejś z kompetencji 
w tym przepisie wymienionych, przy których istnieje identyczne ratio legis ich 
wyłączenia21. Można by więc dowodzić, że jeżeli zwolniona spod kontrasygna-
ty jest inicjatywa ustawodawcza Prezydenta i zarządzenie ogłoszenia ustawy, 
to analogicznie zwolnione powinno być także zatwierdzenie strategii bezpie-
czeństwa narodowego. Dodatkowym argumentem jest to, że bez decyzji Pre-
zesa Rady Ministrów o przedłożeniu wniosku o jej zatwierdzenie Prezydento-
wi, nie może on jej zatwierdzić22. Podobnie nie jest władny jej ogłosić z własnej 
inicjatywy bez wniosku Prezesa Rady Ministrów. W praktyce strategia bezpie-
czeństwa narodowego jest zatwierdzana postanowieniem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej ogłaszanym w „Monitorze Polskim”, którego załącznik 
stanowi rzeczona strategia23.

20 Ibidem, s. 57–58; M. Granat, Opinia na temat konieczności kontrasygnaty aktu Prezydenta 
o wyznaczeniu Marszałka Seniora, „Biuletyn Ekspertyz i Opinii Prawnych” 2002, s. 95 i n.
21 K. Kozłowski, [w:] M. Safjan, L. Bosek,op. cit., s. 709–710; P. Sarnecki, op. cit., s. 57–58.
22 W literaturze sformułowano budzące poważne wątpliwości stanowisko, że Prezydent 
kontrasygnuje strategię bezpieczeństwa, tłumacząc (W. Sobera, Strategia bezpieczeństwa 
narodowego jako element polityki państwa, „Rocznik Europeistyczny” 2015, nr 1, s. 184), że 
art. 4a ust. 1 pkt 1 „[…] podkreśla rolę w Strategii Bezpieczeństwa, która jest zatwierdzana 
przez Prezydenta i Premiera”. Należy zauważyć, że wbrew poglądom Waldemara Sobery, 
Prezes Rady Ministrów nie zatwierdza strategii bezpieczeństwa, tylko składa do Prezyden-
ta wniosek o jej zatwierdzenie. Oczywiście może mieć wpływ na jej treść i w razie gdyby 
tego dokumentu nie akceptował, może wniosku nie składać. Nie sposób także podzielić po-
glądu, że w odniesieniu do strategii bezpieczeństwa Prezydent jest osobą, która kontrasy-
gnuje ten akt. Tego rodzaju sytuacja nie występuje w przepisach Konstytucji.
23 Zob. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2020 r. 
w sprawie zatwierdzenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 
MP 2020, poz. 413.
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Strategie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej  
1990–2007

W literaturze podkreśla się, że jednym z najważniejszych i najpilniejszych 
wyzwań dla Polski po 1989 roku stało się sformułowanie narodowej strate-
gii i ukształtowanie stosownej do niej samodzielnej polityki bezpieczeństwa, 
w tym obronności24. Na przełomie 1989 i 1990 roku opracowano „Doktrynę 
obronną Rzeczypospolitej Polskiej”, którą przyjął uchwałą Komitetu Obrony 
Kraju 21 lutego 1990 roku. Zmiana sytuacji politycznej po rozwiązaniu Układu 
Warszawskiego i rozpadzie Związku Radzieckiego sprawiła, że na posiedzeniu 
Komitetu Obrony Kraju 2 listopada 1992 roku zostały przyjęte dwa dokumen-
ty , tj. „Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa” oraz „Polityka bezpieczeń-
stwa i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej”. Po przyjęciu do NATO po-
wstał nowy, całościowy projekt nowej strategii bezpieczeństwa i obronności25. 
Rada Ministrów 4 stycznia 2000 roku przyjęła „Strategię bezpieczeństwa”, 
a pięć miesięcy później, 23 maja „Strategię obronności”26. Oba te dokumenty 
zostały ogłoszone po upływie roku od akcesji i po przyjęciu koncepcji strate-
gicznej NATO na szczycie w Waszyngtonie w 1999 roku.

Kolejna strategia zatytułowana „Strategia bezpieczeństwa narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej” została opracowana w 2003 roku. Oceniono ją jako 
dokument potrzebny i pożyteczny, spełniający oczekiwania związane z nową 
sytuacją w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego 
po wydarzeniach z 11 września 2001 roku, ale niedoskonały. Nową strate-
gię przyjęto na posiedzeniu Rady Ministrów w kwietniu 2007 roku, a Prezy-
dent RP zatwierdził ją 13 listopada 2007 roku27. Dokument ten zmierzał do 
zintegrowanego traktowania bezpieczeństwa narodowego, wskazując, że na 
bezpieczeństwo Polski oddziałują procesy i zjawiska w otoczeniu państwa, 

24 S. Koziej, A. Brzozowski, Strategie bezpieczeństwa RP 1990–2014. Refleksje na ćwierć-
wiecze, [w:] Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze 25 lat, 
red. R. Kupiecki, Warszawa 2015, s. 19.
25 S. Koziej, Tezy i komentarze do prac nad strategią bezpieczeństwa i obronności Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Warszawa–Toruń 1998; idem, Szkic do dyskusji o przyszłej strategii poszerzo-
nego NATO (spojrzenie z polskiej perspektywy), Warszawa–Toruń 1998.
26 W efekcie realizacji „Strategii obronności” Rada Ministrów wydała rozporządzenia 
wykonawcze do ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 
w których wychodząc z założeń tej strategii, sprecyzowała elementy funkcjonowania sys-
temu obronnego państwa.
27 Strategię przedłożył Prezydentowi Prezes Rady Ministrów zgodnie z wymogami usta-
wy, ale przed jej zatwierdzeniem wraz z rządem podał się do dymisji.
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w regionie i w Europie. Wskazywał trzy grupy interesów narodowych: żywot-
ne, ważne i istotne. Jednakże nie był, jak stwierdzają Stanisław Koziej i Adam 
Brzozowski, wolny od wad konstrukcyjnych28. „Strategia bezpieczeństwa na-
rodowego Rzeczypospolitej Polskiej” spotkała się z dużym zainteresowaniem 
doktryny i dość krytyczną oceną ze strony nauki29.

Strategię z 2007 roku zastąpiła kolejna, którą 5 listopada 2014 roku za-
twierdził prezydent Bronisław Komorowski. Jej opracowanie poprzedził 
„Strategiczny przegląd obronny” oraz wydanie „Białej księgi bezpieczeństwa 
narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” w 2013 roku30.

„Biała księga bezpieczeństwa narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej”

Została ona zaprezentowana w 24 maja 2013 roku w Pałacu Prezydenckim. 
Była efekt dwuletniej pracy prawie 200 ekspertów, powołanych w listopadzie 
2010 roku. Prace prowadzono w ramach strategicznego przeglądu obronne-
go, które zakończono we wrześniu 2012 roku. Efektem tych prac był niejawny 
„Raportu Komisji Strategicznego Przeglądu Obronnego” zawierający najważ-
niejsze wnioski i rekomendacje dotyczące polityki bezpieczeństwa RP, którego 
treść stanowiła podstawę „Białej księgi…”. W założeniu jej podstawową rolą 
miało być upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie i krzywienie świadomo-
ści społecznej w tej dziedzinie.

Księga jest obszernym 265-stronnicowym opracowaniem, w którym naj-
pierw sformułowano syntezę zawierającą diagnozę stanu bezpieczeństwa, 
prognozę rozwoju środowiska bezpieczeństwa oraz koncepcje przygotowa-
nia systemów bezpieczeństwa. W dalszej części znalazł się wstęp wyjaśnia-
jący metodologię i zasady opracowania oraz cztery rozdział. W ich treści 
przedstawiono diagnozę stanu bezpieczeństwa narodowego, omówiono dość 

28 S. Koziej, A. Brzozowski, Strategie bezpieczeństwa RP…, s. 34–38.
29 P. Żurawski vel Grajewski, Militarny wymiar strategii bezpieczeństwa narodowego Pol-
ski 2007 i program profesjonalizacji sił zbrojnych z 2008 roku a NATO, [w:] R. Czulda, R. Łoś,  
J. Reginia-Zacharski, NATO wobec wyzwań współczesnego świata, Warszawa–Łódź 2003,  
s. 111 i n.; Z. Nowakowski, J. Rajchel, H. Szafran, R. Szafran, Strategia bezpieczeństwa naro-
dowego Polski na tle strategii bezpieczeństwa wybranych państw, Warszawa 2014, s. 479–543;  
S. Koziej, A. Brzozowski, 25 lat polskiej strategii bezpieczeństwa, „Bezpieczeństwo Narodo-
we” 2014, t. 2, s. 11–40.
30 Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.
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szczegółowo historyczną ewolucję bezpieczeństwa Polski31, jej potencjał 
w dziedzinie bezpieczeństwa, interesy narodowe i cele strategiczne w dziedzi-
nie bezpieczeństwa. W dalszej części przedstawiono prognozę rozwoju śro-
dowiska bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, regionalnym, krajowym oraz 
scenariusze rozwoju warunków bezpieczeństwa (rozdz. 2). W trzecim roz-
dziale została przedstawiona koncepcja działań strategicznych, czyli strategia 
operacyjna, omówiono podstawy i myśl przewodnią strategii operacyjnej oraz 
zadania strategiczne podsystemów bezpieczeństwa narodowego operacyjne-
go oraz wsparcia. W ostatniej części sformułowano koncepcję przygotowania 
systemów bezpieczeństwa narodowego, czyli strategię preparacyjną. Omó-
wiono w niej podstawy i myśl przewodnią strategii preparacyjnej oraz przy-
gotowanie trzech podsystemów bezpieczeństwa narodowego: kierowania 
operacyjny i wsparcia. Wieńczy księgę syntetyczne zakończenie, a uzupełniają 
ją: wyciąg z głównych rekomendacji strategicznych przeglądu bezpieczeństwa 
narodowego, wykaz głównych pojęć oraz podstawowych aktów prawnych do-
tyczących bezpieczeństwa narodowego i spis osób zaangażowanych w strate-
giczny przegląd bezpieczeństwa. 

Nie wdając się w szczegółowe przedstawianie wywodów „Białej księ-
gi…”, wypada jedynie podkreślić, że oprócz problematyki tzw. bezpieczeń-
stwa twardego, obejmującego sprawy obronności i ochrony państwa, 
szczególną uwagę zwrócono na nowe dziedziny i sektory społeczne i go-
spodarcze oraz transsektorowe obszary bezpieczeństwa niosące nowe wy-
zwania i zagrożenia dla państwa związane z bezpieczeństwem finansowym, 

31 Ukazując ewolucję historii bezpieczeństwa, przedstawiono ją od zarania państwo-
wości aż po dzień dzisiejszy. Nie zadano sobie jednak pytania, czy można dopatrzyć się ja-
kiejś ciągłości. Ograniczono się do wskazania konieczności zwrócenia szczególnej uwagi 
na zakres i formy współdziałania dwóch największych sąsiadów Polski – Rosji i Niemiec. 
Oceniając okres przedrozbiorowy, wywiedziono, że żywotnym interesem Polski jest po-
siadanie zdolności do zorganizowania i utrzymania sprawnego państwa. Podkreślono, że 
niedopuszczalne jest zakłócanie równowagi między wolnością jednostki bądź grup a odpo-
wiedzialnością za państwo. Zwrócono uwagę, że trzeba pielęgnować tożsamość narodową 
i przeciwdziałać kształtowaniu się niekorzystnej wspólnoty interesu sąsiadów. Odnosząc 
się do okresu II Rzeczpospolitej i czasów II wojny światowej, wskazano, że oprócz zwra-
cania uwagi na politykę sąsiadów konieczne jest unowocześnianie potencjału obronnego 
oraz racjonalna kalkulacja skuteczności zawartych sojuszy. Oceniając okres III Rzeczpospo-
litej, uznano, że po 1989 r. udało się Polsce osiągnąć większość celów strategicznych, gdyż 
przystąpiła ona do Sojuszu Północnoatlantyckiego (1999) oraz do Unii Europejskiej (2004), 
a także nawiązała partnerstwo strategiczne ze Stanami Zjednoczonymi, zaangażowała się 
we współpracę subregionalną (Trójkąt Weimarski, Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Środ-
kowoeuropejska, Rada Państw Morza Bałtyckiego).
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energetycznym, demograficznym, cybernetycznym, klimatycznym oraz eko-
logicznym. Zwrócić przy tym należy uwagę na główne pojęcia, które znala-
zły się w załączniku nr 2. Scharakteryzowano w nim m.in.: bezpieczeństwo32,  
środowisko bezpieczeństwa, cele strategiczne państwa w dziedzinie bezpie-
czeństwa, strategię bezpieczeństwa narodowego33 i system bezpieczeństwa  

32 Bezpieczeństwo uznano w „Białej księdze…” za kategorię podstawową, określono jako 
teorię i praktykę zapewniania możliwości przetrwania (egzystencji) i realizacji własnych in-
teresów przez dany podmiot, w szczególności poprzez wykorzystywanie szans (okoliczności 
sprzyjających), podejmowanie wyzwań, redukowanie ryzyk oraz przeciwdziałanie (zapobie-
ganie i przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów. 
Podkreślono, że „[…] współczesne bezpieczeństwo ma charakter zintegrowany (kompleksowy, 
wielowymiarowy), w którym – w zależności od przyjętego kryterium – można wyróżnić różne 
jego rodzaje, dziedziny, sektory, działy i obszary”. Wskazano, że w zależności od rodzaju pod-
miotu można wyróżnić bezpieczeństwo indywidualne (personalne), grupowe, narodowe (w tym 
państwowe i terytorialne: wojewódzkie, powiatowe, gminne), międzynarodowe (regionalne 
i globalne), w tym międzypaństwowe (sojusznicze, koalicyjne) i transnarodowe. Zauważono, 
że „[…] w zależności od przedmiotu (treści) bezpieczeństwa można w zasadzie wyróżnić tyle 
jego rodzajów, dziedzin, sektorów działów, obszarów itd., ile jest możliwych sfer aktywności 
danego podmiotu (w każdej sferze aktywności występują jakieś elementy bezpieczeństwa)”. 
Podkreślono, że w ramach zintegrowanego bezpieczeństwa narodowego Polski (bezpieczeń-
stwa państwa) można wyróżnić dwa jego konstytucyjne obszary: bezpieczeństwo zewnętrzne 
i wewnętrzne, oraz cztery podstawowe dziedziny: obronność (obrona narodowa, czyli bez-
pieczeństwo militarne), ochrona (bezpieczeństwo cywilne, niemilitarne) oraz bezpieczeństwo 
społeczne i bezpieczeństwo gospodarcze (w istocie można też mówić o bezpieczeństwie spo-
łeczno-gospodarczym, w tym o społecznym i gospodarczym wsparciu bezpieczeństwa). Pod-
kreślono, że w ramach tych dziedzin można wyodrębnić – zgodnie z przyjętą w Polsce strukturą 
działalności państwowej obejmującą wiele działów administracji publicznej – sektory bezpie-
czeństwa narodowego takie, jak: dyplomacja na rzecz bezpieczeństwa, wojskowość, wywiad 
i kontrwywiad, bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo, bezpieczeństwo społeczne (w tym np. 
ochrona dziedzictwa, edukacja na rzecz bezpieczeństwa, media w systemie bezpieczeństwa), 
bezpieczeństwo gospodarcze (w tym np.: energetyczne, finansowe, infrastrukturalne). Z istoty 
bezpieczeństwa zintegrowanego wynika także występowanie transsektorowych/transdziało-
wych obszarów bezpieczeństwa, jak np. cyberbezpieczeństwo. Biała księa…, s. 248. Na temat 
cyberbezpieczenstwa zob. K. Chałubińska-Jentkiewicz, Cyberbezpieczeństwo – zagadnienia 
definicyjne, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 2, s. 7–24. Por. także: P. Sienkiewicz, Terroryzm 
w cyberprzestrzeni, [w:] Cyberterroryzm – nowe wyzwania XXI wieku, red. T. Jemioło, J. Kisielnicki,  
K. Rajchel, Warszawa 2009, s. 27; J. Worona, Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe, Warsza-
wa 2020, s. 27–136. Na temat roli mediów w ochronie bezpieczeństwa zob. M. Skarżyński, Me-
dia w systemie bezpieczeństwa narodowego, Poznań 2015.
33 Strategia bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) została określona 
jako obowiązująca w państwie koncepcja zapewniania jego bezpieczeństwa zawierająca 
w szczególności identyfikację interesów narodowych i celów strategicznych, ocenę przyszło-
ściowego kształtowania się strategicznego środowiska bezpieczeństwa oraz zasady i spo-
soby osiągania celów strategicznych w przewidywanych warunkach (realizacji zadań opera-
cyjnych), a także przygotowywania (utrzymywania i transformacji) systemu bezpieczeństwa 
narodowego (realizacji zadań preparacyjnych). Zob. Biała księga…, s. 249. Zdefiniowano także 
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narodowego34. To uporządkowanie terminologiczne wydaje się dość istotne, zwa-
żywszy, że w opracowaniach naukowych, w publicystyce, a nawet w aktach nor-
matywnych pojawiło się wiele koncepcji i prób definicji poszczególnych pojęć. 
Objętość niniejszego artykułu nie pozwala na omówienie wszystkich definicji za-
wartych w „Białej księdze…”, zmuszając do ograniczenia się do najważniejszych.

Za smutkiem należy stwierdzić, że treść „Białej księgi…” jest słabo znana 
zarówno społeczeństwu, jak i specjalistom – prawnikom i uczonym zajmu-
jącym się bezpieczeństwem narodowym. Nie spełniło się więc oczekiwanie 
autorów „Białej księgi…”, którzy liczyli, że wpłynie ona na zdynamizowanie 
powszechnej społecznej debaty oraz na podjęcie działań transformacyjnych 
wzmacniających synergię systemu bezpieczeństwa narodowego przez inte-
grację podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

„Strategia bezpieczeństwa narodowego  
Rzeczypospolitej Polskiej” z 2014 roku

Jej tekst został wypracowany przez Międzyresortowy Zespół ds. Opraco-
wania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, po-
wstały zgodnie z zarządzeniem nr 63 Prezesa Rady Ministrów z 4 września 
2013 roku35. Powołując go, Prezes Rady Ministrów wskazał, że jego zadaniem 
będzie określenie interesów narodowych i celów strategicznych Rzeczypo-
spolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa, dokonanie analizy i prognozy 
kształtowania się zewnętrznych i wewnętrznych warunków bezpieczeństwa 
narodowego, sformułowanie głównych kierunków i określenie sposobów 
działania państwa oraz przygotowanie jego systemów bezpieczeństwa, a do-
celowo opracowanie projektu strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczy-
pospolitej Polskiej i przedłożenie go Radzie Ministrów.

strategię operacyjną i preparacyjną oraz sektorową bezpieczeństwa narodowego, a także 
strategiczny potencjał bezpieczeństwa państwa.
34 System bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) określono jako (Bia-
ła księga…, s. 250): „[…] całość sił (podmiotów), środków i zasobów przeznaczonych przez 
państwo do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa, odpowiednio do tych zadań zor-
ganizowana (w podsystemy i ogniwa), utrzymywana i przygotowywana. Składa się z pod-
systemu (systemu) kierowania i szeregu podsystemów (systemów) wykonawczych, w tym 
podsystemów operacyjnych (obronny i ochronne) i podsystemów wsparcia (społeczne i go-
spodarcze)”.
35 MP 2013, poz. 719.
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„Strategia bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” to 
dość obszerny dokument podzielony na cztery rozdziały, a każdy z nich na 
podrozdziały. Całość poprzedza krótki wstęp, w którym przedstawiono cel 
i układ dokumentu. W kolejnych rozdziałach pokazano Polskę jako podmiot 
bezpieczeństwa, scharakteryzowano środowisko bezpieczeństwa państwa 
w wymiarze globalnym, regionalnym i krajowym, koncepcje działań strategicz-
nych, czyli strategię operacyjną, omówiono działania obronne, ochronne, spo-
łeczne i gospodarcze w sferze bezpieczeństwa. W czwartym rozdziale przed-
stawiono koncepcję przygotowań strategicznych, czyli strategię preparacyjną, 
omówiono podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz kolejno 
podsystemy: obronny, ochronny, społeczny i gospodarczy. Tekst dokumentu 
wieńczy krótkie zakończenie, w którym wskazano, kto odpowiada za realiza-
cję strategii i wyjaśniono, że jej treści są rozwijane w „Polityczno-strategicz-
nej dyrektywie obronnej Rzeczypospolitej Polskiej” oraz w „Strategii rozwoju 
systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” określającej 
długo- i średniookresową strategię rozwoju kraju. Podkreślono, że weryfika-
cja ustaleń zawartych w tym dokumencie będzie się odbywać podczas strate-
gicznych przeglądów bezpieczeństwa narodowego, że zastępuje on strategię 
zatwierdzoną przez Prezydenta RP 13 listopada 2007 roku36.

Przyjęte ramy niniejszego opracowania nie pozwalają dokonać dokładnej 
analizy lub chociażby tylko bardziej szczegółowej prezentacji treści wspo-
mnianych strategii, zresztą było już to przedmiotem wskazanych dociekań 
doktryny w przywołanych wyżej tekstach. Odnotować należy istotny postęp 
merytoryczny kolejnych dokumentów oraz to, że praktycznie w każdej z kolej-
nych strategii inaczej ujmowano koncepcję bezpieczeństwa państwa, co wy-
nikało ze zmiany zarówno warunków zewnętrznych, jak i sytuacji zachodnich 
struktur bezpieczeństwa i Unii Europejskiej.

36 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014. Szcze-
gółową analizę treści dokumentu zob. R. Kupiecki, Strategia bezpieczeństwa narodowego RP 
2014 jako instrument polityki państwa. Uwarunkowania zewnętrzne i aspekty procesowe, „Bez-
pieczeństwo Narodowe” 2015, nr 1, s. 11–36.
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„Strategia bezpieczeństwa narodowego  
Rzeczypospolitej Polskiej” z 2020 roku

Kolejna strategia bezpieczeństwa narodowego została zatwierdzona posta-
nowieniem Prezydenta z 12 maja 2020 roku37. Jednocześnie podkreślono, 
że traci moc dokument z 2014 roku. We wstępie wyjaśniono, że określa ona 
kompleksową wizję ukształtowania bezpieczeństwa narodowego Rzeczypo-
spolitej Polskiej we wszystkich jego wymiarach. Uwzględnia aspekt podmio-
towy, czyli wymiar wewnętrzny bezpieczeństwa narodowego, środowisko 
międzynarodowe, tj. współpracę regionalną, globalną oraz w organizacjach 
międzynarodowych. Zwrócono uwagę, że obejmuje także aspekt przedmioto-
wy, czyli wszystkie aspekty systemu bezpieczeństwa narodowego. Podkreślo-
no, że interesy narodowe oraz cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa 
zostały sformułowane „[…] w zgodzie z wartościami narodowymi określonymi 
w Konstytucji”38, a „[…] zapisy zawarte w Strategii powinny znaleźć rozwinię-
cie i odzwierciedlenie w krajowych dokumentach strategicznych w dziedzinie 
bezpieczeństwa narodowego i rozwoju Polski”. Zauważono, że uwzględnia ona 
obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej.

We wstępie określono środowisko bezpieczeństwa. Wskazano, że najpo-
ważniejsze zagrożenie stanowi neoimperialna polityka władz Federacji Rosyj-
skiej realizowana z wykorzystaniem siły militarnej. Podkreślono, że rosyjska 
agresja na Gruzję, nielegalna aneksja Krymu39 oraz działania we wschodniej 

37 MP 2020, poz. 413.
38 Sformułowanie to może budzić pewne wątpliwości. Jednakże wypada uznać, że cho-
dzi o system aksjologiczny, który legł u podstaw Konstytucji RP oraz gwarantowane jej 
treścią wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Na ten temat zob.: M. Piecho-
wiak, Preambuła Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. Aksjologiczne podstawy prawa, 
Warszawa 2020; idem, Aksjologiczne podstawy polskiego prawa, [w:] Synteza prawa polskiego 
od 1989 roku, red. T. Guz, J. Głuchowski, M. Pałupska, Warszawa 2013, s. 39–70; W. Brzo-
zowski, Konstytucyjna zasada dobra wspólnego, „Państwo i Prawo” 2006, nr 11, s. 17–28;  
K. Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007; L. Garlicki, Aksjologiczne 
podstawy reinterpretacji Konstytucji, [w:] Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce. Ogól-
nopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Warszawa 19–21 czerwca 2009, red.  
M. Zubik, Warszawa 2010, s. 95 i n.; P. Winczorek, Nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Problem aksjologii, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 4, s. 13–14; J. Sobczak, W. Sobczak, Aksjo-
logia regionalnych aktów normatywnych stojących na straży praw człowieka, [w:] J. Jaskiernia, 
K. Stryszak, Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia – instytucje – nowe 
wyzwania – praktyka, Toruń 2017, s. 38–63; J. Sobczak, Aksjologiczne podstawy Konstytucji 
RP, [w:] Wartości w świecie polityki, red. J. Miluska, Poznań 2012, s. 285–318.
39 Na ten temat zob. M. Gołda-Sobczak, Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-rosyjskiego, 
Poznań 2016, s. 192–236.
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Ukrainie naruszyły podstawowe zasady prawa międzynarodowego i podwa-
żyły filary bezpieczeństwa europejskiego. Zauważono, że Federacja Rosyjska 
rozbudowuje ofensywny potencjał wojskowy, prowadzi ćwiczenia wojskowe 
na dużą skalę w oparciu o scenariusze zakładające konflikt z państwami Soju-
szu Północnoatlantyckiego, a także działania o charakterze hybrydowym po-
niżej progu wojny niosące ryzyko wybuchu konfliktu, podejmuje kompleksowe 
działania za pomocą środków pozamilitarnych, w tym cyberataków i dezinfor-
macji – dążąc do odbudowy swojej pozycji mocarstwowej i sfer wpływów40.

Wywiedziono, że podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeń-
stwo Polski jest jej silne osadzenie w strukturach transatlantyckich i europej-
skich, a także rozwój współpracy dwustronnej i regionalnej z najważniejszymi 
partnerami. Dostrzeżono, że więzi między Stanami Zjednoczonymi a euro-
pejskimi sojusznikami przechodzą ewolucję i pojawia się ryzyko osłabienia 
spójności stanowisk i działań. Dostrzeżono niebezpieczeństwo w konfliktach 
regionalnych i wewnętrznych w południowym sąsiedztwie Europy oraz nasila-
jącą się presję migracyjną. W skali globalnej za ważne i niebezpieczne zjawisko 
uznano rywalizację między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Chińską Repu-
bliką Ludową oraz Federacją Rosyjską.

Uznano, że rozwój nowych technologii sprawia, że wzrasta wykorzystanie 
bezzałogowych i autonomicznych systemów, zautomatyzowanych i zroboty-
zowanych platform uzbrojenia wykorzystujących sztuczną inteligencję, a tak-
że systemów broni precyzyjnego rażenia na dalekie odległości. Szybki rozwój 
technologii cyfrowych generuje nieznane wcześniej zagrożenia. Podkreślono, 
że sieci łączności stacjonarnej i mobilnej także mogą godzić w bezpieczeń-
stwo i dlatego konieczna jest rozbudowa bezpiecznych i nowoczesnych sie-
ci. W kontekście rewolucji cyfrowej uznano za konieczne uwzględnienie roli 
cyberprzestrzeni oraz przestrzeni informacyjnej, gdyż stwarzają one pole do 
dezinformacji i manipulacji informacją, co wymaga prowadzenia skutecznych 
działań z zakresu komunikacji strategicznej41.

Za najważniejsze dla Polski uznano zapewnienie bezpieczeństwa ener-
getycznego, przy czym jako wyzwanie potraktowano potrzebę zachowania 

40 Zob. D. Eggert, Transatlantycka wspólnota bezpieczeństwa, Warszawa 2005.
41 Odnośnie do bezpieczeństwa informacji zob.: K. Liderman, Bezpieczeństwo informacyj-
ne, Warszawa 2012; I. Oleksiewicz, W. Krztoń, Bezpieczeństwo współczesnego społeczeństwa 
informacyjnego w cyberprzestrzeni, Warszawa 2017; I. Oleksiewicz, K. Michalski, E. Sienkie-
wicz, Bezpieczeństwo w społeczeństwie informacyjnym. Zagadnienia w wymiarze online i offline, 
Warszawa 2017.
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konkurencyjności produkcji elektrycznej w Polsce ze względu na politykę 
klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej42. Podkreślono znaczenie bez-
pieczeństwa finansowego państwa i stabilności gospodarki. Za niebezpiecz-
ne uznano utrzymujący się w Polsce brak zastępowalności pokoleń, znaczący 
wzrost liczby osób starszych, co stanowi wyzwanie dla finansów publicznych.

Dostrzeżono zagrożenia dla systemu ochrony zdrowia i konieczność prze-
ciwdziałania skutkom chorób cywilizacyjnych, a także minimalizowania spo-
łecznych nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej. Podkreślono, że zagro-
żeniem dla bezpieczeństwa są postępujące zmiany klimatu, długotrwałe susze, 
zanieczyszczenia oraz emisje szkodliwych substancji. Wskazano, że konieczna 
jest poprawa zarządzania bezpieczeństwem narodowym i zintegrowanie wie-
lu rozproszonych rozwiązań. Wywiedziono dalej, że w obliczu postępującej 
globalizacji polska gospodarka musi się mierzyć z coraz silniejszą konkurencją 
na rynkach zagranicznych. Uznano, że siła polskiej gospodarki przekłada się na 
siłę potencjału obronnego państwa. Stanowczo podkreślono, że Polska zabie-
ga o wzmacnianie zewnętrznych filarów bezpieczeństwa, członkostwo w So-
juszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej oraz partnerstwo strategiczne 
ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a także współpracę regionalną na rzecz 
bezpieczeństwa. Odnotowano pozytywny wpływ wspólnej polityki bezpie-
czeństwa i obrony oraz stałej współpracy strukturalnej Unii Europejskiej43. Na 
koniec podkreślono, że Polska przywiązuje dużą wagę do rozwoju współpracy 
regionalnej w ramach: Dziewiątki Bukaresztańskiej, Grupy Wyszehradzkiej44, 
Trójkąta Weimarskiego, Inicjatywy Trójmorza, a także współpracy z państwa-
mi regionu Morza Bałtyckiego45.

42 Na temat bezpieczeństwa energetycznego zob.: M. Nowacki, Prawne aspekty bezpie-
czeństwa energetycznego w UE, Warszawa 2010; P. Mickiewicz, P. Sokołowska, Bezpieczeń-
stwo energetyczne Europy Środkowej, Toruń 2010; A. Chmielewski, Bezpieczeństwo energetycz-
ne państwa. Geopolityczne uwarunkowania, Warszawa 2009; M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo 
energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa 2010; S. Gawłowski, R. Listowska-Gawłowska,  
T. Piecuch, Bezpieczeństwo energetyczne kraju, Koszalin 2010; K.M. Pronińska, Bezpieczeń-
stwo energetyczne w stosunkach UE–Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, 
Warszawa 2012.
43 K.P. Marczuk, Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej, Warszawa 
2014.
44 Na temat bezpieczeństwa państw Grupy Wyszehradzkiej zob. Kategoria bezpieczeń-
stwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej, red. 
A. Bień-Kacała, J. Jirásek, L. Ciulka, T. Drinóczi, Toruń 2016.
45 Por. Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku. Wybrane 
aspekty, red. M. Stolarczyk, Katowice 2004; Bezpieczeństwo Europy, bezpieczeństwo Polski, 
red. E. Maj, K. Mazurek, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Lublin 2016.
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W dalszej części strategii przedstawiono wartości, interesy narodowe i cele 
strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Jako podstawowe inte-
resy narodowe w zakresie bezpieczeństwa wskazano: strzeżenie niepodległości, 
nienaruszalności terytorialnej, suwerenności oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
państwa i obywateli. Wśród pozostałych interesów wskazano: kształtowanie 
porządku międzynarodowego opartego na solidarnej współpracy i poszanowa-
niu prawa międzynarodowego, umacnianie tożsamości narodowej i strzeżenie 
dziedzictwa narodowego, zapewnienie warunków do trwałego i zrównoważo-
nego rozwoju społecznego i gospodarczego, a także ochronę środowiska na-
turalnego. Za główne wartości uznano niepodległość i suwerenność państwa, 
bezpieczeństwo obywateli, wolności i prawa człowieka i obywatela, sprawiedli-
wość, tożsamość i dziedzictwo narodowe, demokratyczne państwo prawa, so-
lidarność, ład międzynarodowy oparty na zasadach prawa międzynarodowego 
oraz ochronę środowiska. Wskazano, że wymienione interesy narodowe tworzą 
filary bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej.

Efektem tej koncepcji była dalsza treść strategii, w której jako pierwszy 
filar omówiono problem bezpieczeństwa państwa i obywateli, jako drugi – sy-
tuację Polski w systemie bezpieczeństwa narodowego. Za filar trzeci uznano 
tożsamość i dziedzictwo narodowe, filar czwarty zaś to rozwój społeczny i go-
spodarczy oraz ochrona środowiska.

Wśród problemów pierwszego filaru uznano za konieczne zintegrowanie 
zarządzania bezpieczeństwem narodowym, w tym kierowania obroną pań-
stwa oraz budowania zdolności adaptacyjnych. Wśród licznych elementów 
tych działań należy wskazać dążenie do zintegrowania systemu zarządzania 
bezpieczeństwem narodowym i zapewnienia zdolności do szybkiej adaptacji 
do pojawiających się nowych wyzwań i zagrożeń46. Prowadzić to ma do stwo-
rzenia ponadresortowego mechanizmu koordynacji zarządzania bezpieczeń-
stwem narodowym i utworzenie Komitetu Rady Ministrów odpowiedzialnego 
na poziomie strategicznym za rozpatrywanie spraw z zakresu polityk, strategii 
i programów w sposób zapewniający spójność i konsekwentną ich realizacje. 
Komitet ten powinien być powiązany z Rządowym Zespołem Zarządzania Kry-
zysowego i Rządoweym Centrum Bezpieczeństwa. Za niezbędne uznano włą-
czenie marszałków Sejmu i Senatu do przygotowania do zarządzania bezpie-
czeństwem narodowym. Za konieczne uznano dostosowanie mechanizmów 

46 A. Chabasińska, Z. Czachór, Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty 
zmian, Warszawa 2016; K. M. Księżopolski, Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpie-
czeństwa międzynarodowego, Warszawa 2009.
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i instrumentów wspierających Prezydenta w zakresie zmian dotyczących bez-
pieczeństwa, obronności, w tym kierowania obroną państwa. Postanowiono 
także dostosować system zarządzania kryzysowego do systemu reagowania 
kryzysowego Sojuszu Północnoatlantyckiego tak, żeby obejmował również 
obszar konfliktu polityczno-militarnego i umożliwiał płynne przechodzenie 
od stanu pokoju do stanu kryzysu i stanu wojny, a także tworzył skuteczne 
narzędzia do przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń, w tym hybrydowych47. 
Uznano za konieczne dokonanie przeglądu i ustalenie hierarchii oraz wza-
jemnych zależności dokumentów strategicznych i planistycznych w zakresie 
bezpieczeństwa narodowego i obrony państwa. Zdecydowano, że konieczne 
jest przygotowanie i wdrożenie systemu łączności na potrzeby zarządzania 
systemem bezpieczeństwa narodowego, w tym kierowania obroną państwa. 
W końcu uznano za niezbędne, w ramach kompleksowego i zintegrowanego 
systemu bezpieczeństwa narodowego na wszystkich poziomach administra-
cji rządowej i samorządowej, zapewnienie spójności planowania cywilnego 
oraz obronnego. Podniesiono, że do realizacji wszystkich tych działań zostanie 
opracowana ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym.

W ramach dalszych działań filaru pierwszego, czyli bezpieczeństwa pań-
stwa i obywateli, zajęto się w strategii odpornością państwa i obroną po-
wszechną. Wskazano, że konieczne jest podniesienie odporności państwa na 
zagrożenia przez tworzenie systemu obrony powszechnej opartego na wysił-
ku całego narodu oraz budowanie zrozumienia rozwoju odporności i zdolności 
obronnych Polski. Szczególną uwagę zwrócono na budowę systemu obrony 
powszechnej oraz odporności na zagrożenia, w tym o charakterze hybrydo-
wym, przez zapewnienie powszechnego charakteru obrony cywilnej i ochro-
ny ludności48. Uznano za niezbędne rozwijanie zdolności systemu ochrony 
zdrowia oraz struktur administracji publicznej do zwalczania zagrożeń epide-
micznych, zwłaszcza chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych. 
Zauważono, że jest konieczna rozbudowa zaplecza diagnostycznego oraz 
programu rezerw strategicznych. Wskazano, że należy przekazywać wiedzę 
i umiejętności kształtowania bezpieczeństwa narodowego w oparciu o organy 

47 Na temat bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej zob. M. Koziński, Bezpieczeństwo kry-
zysowe, Gdańsk 2010.
48 Więcej na temat systemu obrony powszechnej zob.: R. Grosset, Tożsamość bezpieczeń-
stwa wewnętrznego – miejsce, rola i funkcje, Warszawa 2011; T.R. Aleksandrowicz, Świat w sie-
ci. Państwa, społeczeństwa, ludzie w poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa naro-
dowego, Warszawa 2014; Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, red. K. Liedel, 
Warszawa 2011.
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władzy publicznej, w tym samorządowej oraz systemy edukacji szkolnictwa 
wyższego i nauki oraz gospodarki. Postanowiono budować kapitał społeczny 
przez kształtowanie umiejętności współpracy i sieci formalnych i nieformal-
nych organizacji społecznych oraz kształtować wspólnotę wartości w polskim 
społeczeństwie. Uznano, że należy zredefiniować system obrony cywilnej 
i ochrony ludności oraz nadać mu charakter powszechny, przy czym zauwa-
żono potrzebę opracowania ustawy kompleksowo regulującej problematykę 
obrony cywilnej. Postanowiono zwiększyć odporność na zagrożenia przez za-
pewnienie skutecznych dostaw energii, przeciwdziałanie niekontrolowanemu 
przepływowi osób i relokacji ludności, gromadzenie, ochronę oraz gospoda-
rowanie zasobami żywności i wody, a także stworzenie odpornych sieci tele-
komunikacyjnych, teleinformatycznych, informowania i ostrzegania ludności 
oraz wydolnego systemu transportowego. Wiązało się z tym założenie, że zo-
stanie wprowadzony jednolity system zarządzania zasobami osobowymi i ad-
ministrowania zasobami rezerw osobowych.

Postanowiono rozwijać zdolności państwa w zapobieganiu i reagowaniu 
na zagrożenia o charakterze terrorystycznym oraz zwalczania przestępczo-
ści zorganizowanej i działalności przestępczej w cyberprzestrzeni. Uznano za 
właściwe wzmocnienie pewności obrotu prawnego przez zapewnienie sku-
tecznej ochrony prawnej obywatelom, sprawnie funkcjonującego sądownic-
twa i właściwego wykonywania orzeczeń sądowych. Jako niezbędne uznano 
kontynuowanie wzmocnienia kontrwywiadowczego, zabezpieczenie organów 
państwowych i infrastruktury krytycznej wobec nasilającej się aktywności ob-
cych służb wywiadowczych zarówno w sferze wojskowej, jak i cywilnej.

Stwierdzono, że należy rozwijać zdolności służb specjalnych i wczesnej 
identyfikacji zagrożeń. Zwrócono uwagę na konieczność stworzenia w obsza-
rze planowania warunków do skutecznego i sprawnego uwzględniania potrzeb 
bezpieczeństwa narodowego, a także stworzenie optymalnych warunków 
prawnych i organizacyjnych do elastycznego działania w razie zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa w czasie pokoju, kryzysu i w czasie wojny49. Za 
właściwe uznano wzmocnienie koordynacji międzyresortowej na rzecz roz-
woju zdolności krajowej bazy przemysłowej i technologicznej w obronności 
obejmującej selektywne uruchamianie działań na rzecz mobilizacji gospodarki 

49 J. Potrzeszcz, Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Lublin 2013; J. Sob-
czak, Wymiar sprawiedliwości w systemie bezpieczeństwa państwa, [w:] Kluczowe determinanty 
bezpieczeństwa Polski na początku XX wieku, red. S. Wojciechowski, A. Wejkszner, Warszawa 
2013, s. 187–213.
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i potrzeb sił zbrojnych RP. Na koniec stwierdzono potrzebę zwiększenia zdol-
ności w zakresie kryptologii i wytwarzania urządzeń telekomunikacyjnych wy-
posażonych w moduły kryptograficzne oraz zbudowanie zdolności do rozwoju 
technologii oraz produkcji zasobów strategicznych w czasie pokoju, kryzysu 
i wojny.

Jako kolejny problem w zakresie pierwszego filaru wskazano potrzebę 
wzmocnienia sił zbrojnych i ich zdolności operacyjnych. Postanowiono podjąć 
wysiłek na rzecz zwiększenia dynamiki wzrostu wydatków na obronę, żeby 
osiągnąć poziom 2,5% PKB w 2024 roku. Wskazano konieczność kontynu-
owania przystosowywania struktury dowodzenia sił zbrojnych do potrzeb 
wynikających ze zmian w środowisku bezpieczeństwa. Za niezbędne uzna-
no uzupełnienie stanów osobowych i sprzętowych sił zbrojnych oraz dosto-
sowanie programów szkolenia i zdolności do asymetrycznego prowadzenia 
działań. Postanowiono zwiększyć zdolności mobilne wojska oraz efektywność 
systemu ich wsparcia i zabezpieczenia logistycznego. Za potrzebne uznano 
doskonalenie zarządzania zasobami osobowymi sił zbrojnych oraz usprawnie-
nie procesów kwalifikacji i naboru oraz systemu kształcenia i doskonalenia. 
Podkreślono konieczność zbudowania narodowego, zintegrowanego syste-
mu świadomości sytuacyjnej opartego na różnych rodzajach środków rozpo-
znania, łączności i dowodzenia, w tym na krajowych systemach satelitarnej 
obserwacji ziemi i systemach bezzałogowych powietrznych. Postanowiono 
zapewnić zdolność państwa do skutecznej obrony powietrznej oraz zdolności 
operacyjne do precyzyjnego rażenia celów na dalekie odległości. Za właściwe 
uznano rozwijanie zdolności operacyjnych sił zbrojnych, w tym w szczególno-
ści wojsk specjalnych. Za kolejne zadanie uznano uzyskanie zdolności opera-
cyjnej do prowadzenia działań militarnych w cyberprzestrzeni oraz rozwijania 
wojsk obrony cyberprzestrzeni. Postanowiono usprawnić system mobilizacyj-
ny i szkolenia rezerw osobowych, dostrzeżono konieczność budowy zdolności 
operacyjnych marynarki wojennej. Postanowiono realizować program budo-
wy wojsk obrony terytorialnej, a także stworzyć warunki, żeby polski przemysł 
obronny zaspokajał długofalowe potrzeby sił zbrojnych.

Wiele uwagi poświęcono cyberbezpieczeństwu50. Postanowiono podnieść 
poziom odporności na cyberzagrożenia oraz zwiększyć poziom ochrony infor-

50 W kwestii cyberbezpieczeństwa zob.: C. Banasiński, Cyberbezpieczeństwo, Warszawa 
2018; A. Podraza, P. Potakowski, K. Wiak, Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku. Perspek-
tywa politologiczna i prawna, Warszawa 2013; J. Kosiński, Paradygmaty cyberprzestępczości, 
Warszawa 2015.
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macji w sektorze militarnym, promując jednocześnie wiedzę i dobre praktyki 
umożliwiające obywatelom lepszą ochronę ich informacji.

Dostrzeżono konieczność zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania 
państwa i obywateli w przestrzeni informacyjnej. Zapewnić to miało zbudo-
wanie zdolności do ochrony tej przestrzeni, w tym do systemowego zwal-
czania dezinformacji. Założono konieczność stworzenia jednolitego systemu 
komunikacji strategicznej państwa, przy jednoczesnym stworzeniu procedur 
współpracy mającej na celu przeciwdziałanie dezinformacji.

W ramach drugiego filaru uznano za konieczne wzmocnienie Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Wśród wielu działań, które miały pro-
wadzić do tego celu, postanowiono dążyć do zwiększenia i utrwalenia obec-
ności wojskowej Sojuszu Północnoatlantyckiego na jego wschodniej flance. Za 
celowe uznano utrzymanie dwutorowej polityki wobec Federacji Rosyjskiej 
w ramach tego Sojuszu polegającej na wzmacnianiu odstraszania przy jedno-
czesnej gotowości do prowadzenia uwarunkowanego dialogu. Postanowiono, 
że niezbędne jest angażowanie się w rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa 
i obrony Unii Europejskiej w ramach stałej współpracy strukturalnej Unii Eu-
ropejskiej oraz europejskiego funduszu obronnego. Zadeklarowano, że ko-
nieczne jest zapobieganie narastaniu podziałów między państwami członkow-
skimi Unii51. 

Zwrócono uwagę na potrzebę rozwijania współpracy bilateralnej, regio-
nalnej i w wymiarze globalnym, w tym współpracy strategicznej ze Stanami 
Zjednoczonymi, a także z głównymi partnerami europejskimi. Zadeklarowa-
no podejmowanie działań na rzecz umacniania niepodległości, suwerenno-
ści i integralności terytorialnej Ukrainy, Gruzji, Mołdawii oraz wspieranie ich 
dążeń do realizacji aspiracji europejskich i euroatlantyckich. Podniesiono 
także potrzebę podejmowania działań na rzecz wzmocnienia skuteczności 
działania Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Organizacji Bezpieczeń-
stwa i Współpracy w Europie52. Podkreślono, że narodowe interesy będą re-
alizowane w poczuciu solidarności z sojusznikami i partnerami. Postanowiono 

51 T.R. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Warszawa 2011; P. Wawrzyk, 
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Warszawa 2009; A. Ciupiński, Wspólna polityka 
bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. Geneza. Rozwój. Funkcjonowanie, Warszawa 2013; 
K.P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpie-
czeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Warszawa 2012.
52 J. Zajadło, Dylematy humanitarnej interwencji, Gdańsk 2005; D. Rudkowski, Interwencja 
humanitarna w prawie międzynarodowym, Warszawa 2006.
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rozbudować sieć transportową, porty morskie, program rozwoju śródlądo-
wych dróg wodnych oraz zbudować Centralny Port Komunikacyjny.

W trzecim filarze wskazano na konieczność wzmacniania tożsamości na-
rodowej, zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie i uniwersalnych war-
tościach. Zamierzano kształtować i rozwijać postawy patriotyczne, doskona-
lić instrumenty i procedury ochrony dziedzictwa kultury, promować rozwój 
i ochronę tradycyjnych wartości rodzin, polskiej tożsamości narodowej, kul-
tury i tradycji. Obiecano wzmacniać związki diaspory polskiej z krajem oraz 
dążyć do zwiększenia jej zaangażowania związanego z promocją Polski.

Kolejnym celem tego filaru jest potrzeba utrwalania pozytywnego wize-
runku Rzeczypospolitej Polskiej, jej atrakcyjności kulturowej i gospodarczej. 
Wskazano, że trzeba to osiągnąć z wykorzystaniem dyplomacji publicznej 
i kulturalnej, technologii komunikacji społecznej, uwzględniając politykę hi-
storyczną państwa53. Za niezbędne uznano promowanie polskiego języka, kul-
tury, nauki i historii oraz chrześcijańskiego dziedzictwa narodu. Uznano za ko-
nieczne wzmacnianie marki polskiej gospodarki oraz wspieranie polskich firm 
w procesie umiędzynarodowienia. Podniesiono także konieczność poprawie-
nia współpracy z polonijnymi organizacjami społecznymi w celu promowania 
kultury i gospodarki polskiej.

W ramach filaru czwartego uznano za konieczne podjęcie działań zmie-
rzających do poprawy warunków ochrony i rozwoju rodziny oraz zwiększenia 
poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Wskazano, że koniecz-
nie należy podjąć działania na rzecz poprawy sytuacji demograficznej, w tym 
zwiększenie przyrostu naturalnego54. Postanowiono, że polityka senioralna 
zapewni osobom starszym bezpieczeństwo socjalne i zdrowotne, umożliwi 
im aktywność zawodową55. Dostrzeżono potrzebę poprawienia opieki nad 
pacjentem, w tym jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych, a także po-
dejmowanie działań z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej, wczesnej 
diagnozy i rehabilitacji. Uznano, że należy zwiększyć liczbę personelu medycz-
nego i poszerzyć ich kompetencje oraz przeciwdziałać migracji pracowników 

53 Więcej na temat działań dyplomacji na rzecz bezpieczeństwa zob.: M. Macioszek, 
Dyplomacja prewencyjna Unii Europejskiej w pozimnowojennej Europie, Toruń 2003; L. Grab,  
Dyplomacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa RP, Warszawa 2018.
54 T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyj-
ne w systemie bezpieczeństwa, Warszawa 2011; Bezpieczeństwo obywateli. Prawa człowieka. 
Zrównoważony rozwój, red. E. Pływaczewski, Białystok 2017.
55 Por. B. Jagusiak, Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, Warszawa 2015.
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ochrony zdrowia56. Za konieczne uznano kontynuowanie działań na rzecz roz-
woju kultury fizycznej przez zapewnienie powszechnego dostępu do upraw-
niania sportu i modernizację oraz budowę nowej infrastruktury sportowej 
i sportowo-rekreacyjnej.

Zwrócono także uwagę na skoordynowanie polityki migracyjnej z polityką 
gospodarczą, społeczną i polityką bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu zarów-
no bieżących, jak i prognozowanych potrzeb rynku pracy. Jednocześnie podnie-
siono potrzebę integracji migrantów ze społeczeństwem polskim, zapewnienie 
zachowania spójności społecznej oraz przeciwdziałanie związanym z procesami 
migracyjnymi, zagrożeniami porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

Dalszymi elementami czwartego filaru było bezpieczeństwo ekonomicz-
ne i energetyczne. W ramach bezpieczeństwa ekonomicznego postanowio-
no wspierać działania zwiększające odporność na międzynarodowe kryzysy 
finansowe, zwłaszcza poprzez wzmacnianie stabilności systemu finansów 
publicznych. Wskazano na konieczność dalszej zmiany struktury wydatków 
publicznych i zwiększenie środków na działania prorozwojowe. Dostrzeżo-
no potrzebę zapewnienia sprawnego systemu przepływu pieniądza w okre-
sie zakłócenia funkcjonowania systemu bankowego. Obiecano wzmocnienie 
zdolności i kompetencji nadzoru w zakresie zwalczania zagrożeń związanych 
z destabilizacją rynków finansowych i spekulacyjnym atakiem na polską walu-
tę czy drenażem kapitału.

Zwrócono uwagę na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycz-
nego opartego o tradycyjne źródła energii poprzez tworzenie warunków do 
rozwoju ich alternatyw. Postanowiono zwiększyć dywersyfikację źródeł do-
staw ropy naftowej i gazu ziemnego oraz rozbudowanie istniejących zdolności 
jego importu. Za celowe uznano kontynuowanie prac związanych z rozbudową 
systemu przesyłowego, a także konieczność kontynuowania działań dyploma-
tycznych, prawnych i administracyjnych na rzecz powstrzymania budowy in-
frastruktury przesyłowej zwiększającej uzależnienie regionu Europy Środko-
wej od dostaw gazu z Federacji Rosyjskiej57. 

56 Por.: M. Szuniewicz, Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograniczenia 
praw i wolności jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2016;  
M. Kowalewski, Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
2015; Bezpieczeństwo państwa a wolność jednostki. Wybrane aspekty prawne i polityczne, red. 
M. Jastrzębski, T. Kuczur, Toruń 2013.
57 Więcej zob. Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów od-
działywania Federacji Rosyjskiej, red. M. Banasik, A. Rogozińska, Warszawa 2019.
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W ramach czwartego filaru odniesiono się także do potrzeby ochrony śro-
dowiska naturalnego i zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego państwa58. 
Wskazano na potrzebę stworzenia warunków do skutecznego egzekwowania 
przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz stworzenia spójnej polityki 
ochrony, odbudowy i zagospodarowania zasobów wodnych. Dostrzeżono ko-
nieczność zintensyfikowania działań na rzecz walki ze smogiem, rozwijania 
elektromobilności i paliw alternatywnych. Wskazano na potrzebę dostosowa-
nia polityki i działań państwa do celów klimatycznych uzgodnionych na forum 
organizacji międzynarodowych. Podkreślono potrzebę dążenia do zachowa-
nia wszystkich funkcji środowiska naturalnego, w tym lasów jako głównych 
elementów bezpieczeństwa ekologicznego kraju.

Zwrócono uwagę na konieczność zagospodarowania kapitału ludzkiego 
oraz potencjału naukowego i technologicznego do rozwoju gospodarczego. 
Obiecano stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi innowacyjności, 
promowanie nauk ścisłych w celu zwiększenia kompetencji technologicznych, 
zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwijania i wdrażania nowocze-
snych technologii oraz wykorzystywania ich efektów na rzecz bezpieczeństwa 
narodowego59. Wskazano na konieczność zwiększenia nakładów na badania 
i rozwój do poziomu średniej europejskiej. 

W części końcowej strategii stwierdzono, że mechanizmy realizacji postano-
wień omawianego dokumentu zostaną określone w ustawie o zarządzaniu bezpie-
czeństwem narodowym, przy czym strategia będzie wdrażana w ramach obowią-
zujących przepisów prawa. Osoby realizujące postanowienia zwarte w strategii 
zostały zobowiązane do uwzględnienia interesów narodowych i celów strategicz-
nych w dziedzinie bezpieczeństwa we wszystkich planowanych do realizacji przed-
sięwzięciach oraz działalności bieżącej60. Podkreślono, że weryfikacja zadań okre-
ślonych w strategii oraz wypracowanie propozycji aktualizacji będzie się odbywać 
podczas strategicznych przeglądów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

„Strategię bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” nale-
ży przyjąć z prawdziwym zadowoleniem, gdyż wyraźnie dało się odczuć, że 

58 W kwestii bezpieczeństwa ekologicznego zob. P. Korzeniowski, Bezpieczeństwo eko-
logiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, Łódź 2012; P. Stępniewska, Współczesne 
bezpieczeństwo ekologiczne, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 1, s. 213–215.
59 Zob. E.M. Guzik-Makaruk, Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. Identyfikacja 
i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom, Warszawa 2011.
60 W. Rechlewicz, Elementy filozofii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo z perspektywy historii 
filozofii i filozofii polityki, Warszawa 2012; E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa 
narodowego, Warszawa 2011.
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założenia strategii z 2014 roku nie był akceptowane i realizowane przez rzą-
dzących. Przedstawiana strategia nie została poprzedzona jakąkolwiek debatą 
z udziałem pozarządowych, niezależnych ekspertów i przedstawicieli różnych 
sił politycznych. Wydaje się to być niezgodne z nakazem wynikającym z po-
przedniego dokumentu, który przewidywał strategiczny przegląd bezpieczeń-
stwa narodowego. Zauważalne jest, że „Strategia bezpieczeństwa narodowe-
go RP” z 2020 roku ma nieco inny układ i strukturę niż z 2007 i 2014 roku, 
co zdaje się pozostawać w sprzeczności z logiką cyklu strategicznego, który 
zakłada cztery etapy formułowania koncepcji strategicznej, a mianowicie: 
identyfikację interesów narodowych jako punkt wyjścia do dalszych rozwa-
żań; ocenę i prognozę środowiska bezpieczeństwa; określenie koncepcji celów 
i zadań strategii operacyjnej, czyli sposobów zapewnienia realizacji interesów 
narodowych; określenie koncepcji tzw. strategii preparacyjnej, czyli sposobów 
przygotowania własnego systemu bezpieczeństwa. Wypada zauważyć, że 
w strategii nie ma mowy o tym, jakie działania strategiczne Polska może i po-
winna prowadzić przy różnych scenariuszach zagrożeń. Jakie Rzeczpospolita 
ma interesy narodowe można się jedynie domyślać. Niewątpliwą zaletą stra-
tegii jest chyba trafne zdefiniowanie istniejących zagrożeń o charakterze mili-
tarnym i gospodarczym zarówno w aspekcie krajowym, jak i regionalnym i glo-
balnym. Z zadowoleniem należy odnotować odniesienie się do takich zjawisk, 
jak: hybrydowość, działania w cyberprzestrzeni, potrzeba nowych technologii 
i sztucznej inteligencji. Z zainteresowaniem i uznaniem wypada odnotować 
deklarowany w „Strategii bezpieczeństwa narodowego RP” zamiar budowy 
zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem, a także kwestie od-
noszące się do odporności państwa i powszechności obrony. Zadania dotyczą-
ce zdolności sił zbrojnych są niezwykle ambitne i słusznie wyszczególnione, 
ale brak tu ustaleń, w jakiej kolejności będą one realizowane. Jeżeli chodzi 
o trzeci filar, to można odnieść wrażenie, że jest to prezentacja jakiegoś pro-
gramu politycznego, znacznie wcześniej już wielokrotnie omawianego. Razić 
może w tym dokumencie, z racji jego przeznaczenia, stałe odwoływanie się do 
chrześcijańskiego dziedzictwa. Odnotować wypada, że strategia, odmiennie 
niż wcześniejsze tego typu dokumenty, nie odwołuje się do Konstytucji RP i jej 
systemu aksjologicznego. To z pewnością drobne przeoczenie. Stanowczo za 
mało poświęcono uwagi temu, co w ostatecznym rozrachunku jest najważniej-
sze, tj. siłom zbrojnym i ich zdolnościom do obrony. Godna uwagi jest obietnica 
opracowania ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym. Jednakże 
powinna być ona poprzedzona powszechną dyskusją z udziałem najbardziej 
chyba zainteresowanych, tj. przedstawicieli sił zbrojnych.
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Zakończenie

Nowa „Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” jest 
ciekawym, aczkolwiek niewolnym od wad dokumentem. Została ona poprze-
dzona wcześniejszymi opracowaniami tego typu. Stawia ona zarówno przed 
rządzącymi, jak i przed całym społeczeństwem zadania niezwykle ambitne, 
ciekawe, których nie sposób kwestionować. Jednakże nie można zapominać, 
że w gruncie rzeczy jest to opracowanie, którego doniosłość jest olbrzymia, 
ale ranga w systemie aktów normatywnych dość niska. Pamiętać należy, że 
w systemie prawnym Polski istnieje ustawa z 6 grudnia 2006 roku o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (t.j., Dz.U. 2019, poz. 1295)61. W oparciu o dele-
gację ustawową Rada Ministrów wydała wiele uchwał, w których sformułowa-
ła strategie rozwoju poszczególnych obszarów państwa bądź sektorów gospo-
darczych62. Cele i zadania wynikające z tych strategii pokrywają się z celami 
przedstawionymi w „Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej 
Polskiej” zatwierdzonej 12 maja 2020 roku. Dodatkowy problem wiąże się 
z tym, że uchwałą Rady Ministrów z 9 kwietnia 2013 roku, wydaną na pod-
stawie art. 14 ust. 3 ustawy z 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju, została przyjęta „Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa 

61 Zob. J. Jaśkiewicz, Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Komentarz, LEX 2014.
62 Uchwała nr 102 Rady Ministrów z 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcie „Krajo-
wej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030”, MP 2019, poz. 1060; Uchwała nr 123 Rady 
Ministrów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030, ibidem, poz. 1150; Uchwała nr 105 Rady Mini-
strów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Transportu do 2030, ibidem, poz. 1054; Uchwała nr 114 Rady Ministrów z 1 październi-
ka 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, ibidem, poz. 1027; 
Uchwala nr 6 Rady Ministrów z 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Polskiej Strate-
gii Kosmicznej, MP 2017, poz. 203; Uchwała nr 58 Rady Ministrów z 15 kwietnia 2014 r. 
w sprawie przyjęcia Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa 
do 2020 r., ibidem 2014, poz. 469, z późn. zm.; Uchwała nr 104 Rady Ministrów z 18 czerw-
ca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, ibidem 2013, 
poz. 640; Uchwała nr 61 Rady Ministrów z 26 marca 2013 w sprawie przyjęcia Strategii 
Kapitału Społecznego 2020, ibidem, poz. 378; Uchwała nr 17 Rady Ministrów z 12 lutego  
2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Sprawne Państwo 2020, ibidem, poz. 136; Uchwała  
nr 7 Rady Ministrów z 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii innowacyjności i efektywno-
ści gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, ibidem, poz. 73; Uchwała nr 60 Rady Ministrów 
z 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 
2020, ibidem 2014, poz. 452; Uchwała nr 3 Rady Ministrów z 8 stycznia 2014 r. w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, ibidem, poz. 152; Uchwała  
nr 121 Rady Ministrów z 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii roz-
woju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, ibidem 2013, poz. 641.
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narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022”63. Ujęto w niej diagnozę systemu 
bezpieczeństwa narodowego z punktu widzenia uwarunkowań wewnętrznych 
i zewnętrznych, a także wyzwania, trendy rozwojowe i wizje rozwoju syste-
mu bezpieczeństwa narodowego, cele strategii i kierunki interwencji, system 
realizacji strategii i ramy finansowe. W odczuciu piszącego te słowa strate-
gia przyjęta uchwałą nr 67 jest bardziej szczegółowa i skupiona na potencja-
le obronnym niż strategia przyjęta 12 maja 2020 roku. Nie można oprzeć się 
wrażeniu, że obie wydają się być względem siebie konkurencyjne. Nie sposób 
w tym miejscu prowadzić bardziej szczegółowych rozważań na ten temat, ale 
nie można nie zauważyć pewnego dualizmu wynikającego z tego, że strategia 
z 2013 roku została przyjęta uchwałą Rady Ministrów, a strategia z 12 maja 
2020 roku postanowieniem Prezydenta RP na wniosek Prezesa Rady Mini-
strów. Rozstrzygnięcie ewentualnych wątpliwości w razie sprzeczności tych 
strategii będzie poważnym kłopotem dla prawników.
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New national security strategy of the Republic of Poland

Abstract

With the May 2020 approval of the new national security strategy of the Republic of 
Poland, it was necessary to look at the terminological aspects of the terms used in this 
document, as well as to consider the legal issues associated primarily with whether or not 
it would be formally countersigned. Also, it was equally important to note that in practice 
there were two strategies prepared in the Polish legal system – one to be approved by the 
President of the Republic of Poland, the last one being adopted under the Decision of 12 
May 2020, and the other under the Resolution of the Council of Ministers, last adopted on 
9 April 2013. The currently applicable strategy was preceded by other strategies and the 
White Book on the National Security of the Republic of Poland. The strategy of 12 May 
2020 is an extensive document exploring all the aspects of national security. It addresses 
such phenomena as hybridity, cyberspace activities, the need for new technologies and 
the issue of artificial intelligence. 

Key words: national strategy, cybersecurity, defence
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Capacity building – how to encourage 
cyber-experts to join the military?

Abstract

One of the biggest challenges faced in building the capacity of armed forces to operate in 
cyberspace is to attract, improve and retain expert staff. Cyberspace is, after all, the only 
operational domain that has been entirely created by people, so people have to be able to 
use it and also to constantly create it anew. 

According to the estimates cited e.g. by ENISA in 2019, there was a shortage of over 
4 million cybersecurity specialists on a global scale, and approx. 65% of organisations 
declared staff shortages in the area of tasks related to cybersecurity. A real race for 
specialists in this domain is observed among both international corporations and 
domestic companies from plenty of industries, critical infrastructure operators and, finally, 
intelligence services. In this inter-sectoral, global competition, the public sector (which 
includes the military) is often in a difficult situation because of the limited possibilities of 
using financial incentives.

Considering the needs and constraints, a resources-building strategy should be 
adopted that uses all the advantages found within the range of influence of the military 
sector. The article discusses them using various approaches, based on actions successfully 
implemented by the Polish Ministry of National Defence under the programme of 
capacity building in the armed forces to operate in cyberspace. The first aspect the image, 
motivation and challenges. Service in the cyber armed forces component provides the 
opportunity to reach areas unattainable anywhere else, including constant interaction 
with a well-prepared and highly motivated enemy. The second point for consideration is 
education and continuous improvement. The possibilities to recruit experts who already 
have a good position in the commercial market are limited. Therefore, development of the 

* Tomasz Zdzikot,  Secretary of State at the Ministry of National Defence and Plenipoten-
tiary of the Minister of National Defence for Cyberspace Security (2018–2020), responsi-
ble for the creation and implementation of the CYBER.MIL.PL programme.
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military education system is the best way to ensure a steady inflow of staff. In Poland, it was 
decided both to use military academies for this purpose and a real educational ecosystem 
is being created and constantly developed, also including a military IT secondary school 
and a dedicated non-commissioned officer school. Civilian secondary schools run (in 
co-operation with the Ministry of National Defence, MON) profiled vocational training 
classes, students of civilian universities undergo military training in cybersecurity, and 
the performance improvement will be managed by the Expert Cybersecurity Training 
Centre. The third aspect is the Territorial Defence Force, which gives the opportunity in 
the Cyberspace Operations Team to combine military service and to continue previous 
professional work on an extremely competitive market.

Key words: cybersecurity, armed forces, Ministry of National Defence

Why and how does the Ministry of National Defence 
acquire expert staff?

One of the biggest challenges faced in building the capacity of the armed 
forces to operate in cyberspace is to acquire, improve and retain expert staff 
in the service. Cyberspace is, after all, the only operational domain that has 
been entirely created by people, so people have to be able to use it and also to 
constantly create it anew. 

According to the estimates cited, e.g., by ENISA in 2019, there was 
a shortage of over 4 million cybersecurity specialists on a global scale, and 
approx. 65% of organisations declared staff shortages in the area of tasks 
related to cybersecurity. Consequently, 51% of organisations assessed that 
this made them exposed to the risk of security breaches1.

A real race for specialists in this domain is observed among both 
international corporations and domestic companies from many industries, 
critical infrastructure operators and, finally, intelligence services. In this inter-
sectoral, global competition, the public sector (which includes the military) 
is often in a difficult situation because of the limited possibilities of using 
financial incentives. 

Considering the needs and constraints, a resources building strategy should 
be adopted that uses all the advantages found within the reach of impact of the 
military sector. It was on this assumption that the Polish Ministry of National 
Defence developed the programme of capacity building in the armed forces to 

1 Report “Cybersecurity Skills Development in the EU”, prepared by ENISA in December 
2019 – https://www.enisa.europa.eu/publications/the-status-of-cyber-security-education-
in-the-european-union.
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operate in cyberspace called CYBER.MIL.PL, which it has been implementing 
successfully since 2018 and presented to the public in February 2019.

Thus, first of all, the importance of image, motivation and challenges was 
taken into account in the recruitment process, as well as at the pre-recruitment 
stage, related to building the recognition and brand of the cyber component 
of the Armed Forces of the Republic of Poland. This type of military service 
offers a special opportunity to reach some fields unattainable anywhere else, 
including constant interaction with a well-prepared and highly motivated 
enemy. 

Second issue under consideration is education and continuous 
improvement of staff. The possibilities to recruit experts who already 
have a good position in the commercial market are limited both due to the 
aforementioned general scarcity of highly qualified resources, and due to 
constant pay disproportions2. Therefore, from the perspective of the Ministry 
of National Defence, which has its own facilities and training capabilities, 
the development of the military education system is the best way to ensure 
a steady inflow of staff. Interestingly, the Ministry uses for this purpose both 
military academies and creates a real educational ecosystem, also including 
a military IT secondary school and a dedicated NCO school. Moreover, 
civilian secondary schools run (in co-operation with the Ministry of National 
Defence) profiled vocational training classes, students of civilian universities 
undergo military training in cybersecurity as part of the “Legia Akademicka” 
programme, while performance improvement will be managed by the Expert 
Cybersecurity Training Centre being established. 

The third aspect is the youngest, fifth type of the Polish Armed Forces, 
i.e. the Territorial Defence Force, allows combining professional work on the 
civilian market with military service, also in cybersecurity – in the Cyberspace 
Operations Team.

2 According to analysts, the average remuneration of an IT security officer individually 
responsible for cybersecurity in 2019 in a company employing up to 300 employees was 
from PLN 16,000 to 20,000 per month. On the other hand, in larger enterprises, a leader in 
a team of 2–3 could expect a salary of PLN 20,000–25,000 per month, https://biznes.inte-
ria.pl/praca/news-poszukiwani-specjalisci-ds-cyberbezpieczenstwa,nId,2988175.
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Statutory tasks of the Minister of National Defence  
in capacity building

The range of operations of the government administration department of 
national defence, headed by the Minister of National Defence, in a time of 
peace covers the issues of cyberspace security in the military dimension. 
Simultaneously, the computerisation department deals with cyberspace 
security matters in the civilian dimension3. Thus, the legislator clearly 
separates the military area, related to the activities of the Ministry of National 
Defence and the Armed Forces of the Republic of Poland, and the development 
of the ability to conduct independent or allied operations, starting from the 
widely understood civilian cybersecurity, being a domain of a number of 
public and private sector entities and units. It should be emphasised that the 
above-mentioned distinction introduced into the structure of government 
administration departments was not, in fact, necessary under the provisions of 
the Act on the National Cybersecurity System. As implied from the entirety of 
applicable standards, the issues of state defence and the Armed Forces of the 
Republic of Poland can be governed in the Council of Ministers by the Minister 
of National Defence only4. Nonetheless, such an unambiguous division created 
a clear and unambiguous basis for action for the Minister of National Defence. 
As rightly stressed by legal commentators, “consideration of cyberspace 
security in the military dimension in the national defence department will 
allow including cyberspace security issues in the strategic, planning and 
training documents related to the organisation of the armed forces”5.

The expression of this generally defined range of jurisdiction is the Act on 
the National Cybersecurity System, which in Section 10 lists the tasks of the 
Minister of National Defence. The catalogue of tasks contained in the provisions 
of Article 51 and Article 52 of this Act is closed, yet it is non-exhaustive. For 

3 Pursuant to Article 12a par. 1 (10) and Article 19 par. 1 (1a) of the Act of 4 September 
1997 – Governmental Departments Act (consolidated text, Journal of Laws of 2020, item 
1220).
4 In particular, Article 134 par. 2 of the Constitution of the Republic of Poland stating that 
“The President of the Republic, in times of peace, shall exercise command over the Armed 
Forces through the Minister of National Defence” and Article 19 par. 1(1) of Governmental 
Departments Act classifying the defence of the State and the Polish Armed Forces as 
“national defence”.
5 Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. A. Besiekierska, 
Warszawa 2019, p. 231.
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instance, it does not take into account the liability for running CSIRT MON6, 
being one of the pillars of the system established on the basis of the Act. In 
the context of capacity building and forming the necessary human resources, 
the essential dispositions are contained in Article 51 (2–4), which provides 
that the Minister of National Defence is responsible for the following:  
1) providing capabilities of the Armed Forces of the Republic of Poland in the 
national, allied and coalition system to carry out military operations in the 
case of cybersecurity threats necessitating defence actions; 2) developing the 
capabilities of the Armed Forces of the Republic of Poland in cybersecurity 
through the organisation of specialised training projects; 3) acquiring and 
developing tools for building cybersecurity capabilities in the Armed Forces of 
the Republic of Poland.

As emphasised by legal commentators, most of the tasks of the Ministry 
of National Defence, as defined in Article 51 of the Act on the National 
Cybersecurity System, are the basis for undertaking non-executive actions 
“in ensuring the efficient functioning of state defence and security in the case 
of cybersecurity threats”7. In the approach that, in the author’s opinion, puts 
emphasis on the area related to the functioning of CSIRT MON, the purpose 
of the activities of the Minister of National Defence (according to some legal 
commentators) is to ensure the proper analysis of threats, including incidents, 
and taking adequate steps to achieve a satisfactory status of cybersecurity8. 
The provision of the Armed Forces of the Republic of Poland with the ability 
to carry out military operations requires both the organisation of specialised 
training and exercises, as well as the necessary technical and human resources. 
The key importance in this scope is of the task described as acquiring and 
developing tools for building cybersecurity capabilities in the Armed Forces 
of the Republic of Poland. It is rightly pointed out that it can be considered as 
a “a task within the realm of activities of a public administration body and will 
constitute in this context a sufficient legal basis for the performance of civil law 

6 Pursuant to Article 12 par. 2 of the Act of 5 July 2018 – Governmental Departments 
Act (consolidated text, Journal of Laws of 2020, item 1369). CSIRT MON is the “Computer 
Security Incident Response Team operating at the national level, run by the Minister of 
National Defence”.
7 Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. W. Kitler,  
F. Radoniewicz, J. Taczkowska-Olszewska, Warszawa 2019, p. 301.
8 Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. G. Szpor,  
A. Gryszczyńska, K. Czaplicki, Warszawa 2019, p. 301.
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activities”9. Therefore, it is obvious that the needs related to ensuring security 
and conducting operations in cyberspace in subsequent editions of the Plan 
of Technical Modernisation of the Armed Forces of the Republic of Poland 
(PMT) are taken into account. Both in the PMT to 2026 approved in February 
201910, and in the PMT for 2021–2035, taking into account 2020, approved 
in October 2019, the implementation of the cyber.mil programme, as part of 
which a package of national tools and software will be created that will use the 
latest Polish cryptographic technologies and will allow the effective defence 
of Polish cyberspace” was foreseen11.

Motivation

As mentioned before, in the case of the broadly understood public sphere, 
which includes the military sector, financial motivation to start work or enter 
the service cannot be the main and decisive argument. Service for the national 
security requires determination and will that is triggered by more than 
financial incentives. The salary level is, obviously, of significant importance and 
cannot deviate dramatically from the expectations of recruited professionals. 
Therefore, the Ministry of National Defence has to take the necessary steps 
also in this field to meet the market realities and increase the chances of 
acquiring and retaining qualified expert staff. One of the steps meant to 
face the expectations and changes in the socio-economic environment was 
the amendment to the Regulation of the Minister of National Defence on 
allowances to the basic emolument of professional soldiers introduced in 
February 202012. Pursuant to the amended regulations, professional soldiers 
serving in specific (crucial from the point of view of MON) military units 

9 Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa…, red. W. Kitler, F. Radoniewicz,  
J. Taczkowska-Olszewska, p. 301. 
10 The specified value of PMT is PLN 185 billion, of which the value of the CYBER.
MIL programme is PLN 3 billion – https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/plan-
modernizacji-technicznej-mapa-drogowa-rozwoju-wojska-polskiego.
11 The value of PMT is PLN 524 billion –  https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/524-
miliardy-zlotych-na-modernizacje-wojska-polskiego-do-2035-roku.
12 Regulation of the Minister of National Defence of 25 February 2020 amending the 
Regulation on allowances to the basic emolument of professional soldiers (Journal of Laws 
of 2020, item 372).
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responsible for cybersecurity, cryptology and IT projects13, belonging to the 
personnel groups of “cryptology”, “cybersecurity” and “development and 
programming computer science”, receive a fixed service allowance for holding 
the position, as well as a one-time service allowance after the end of each 
calendar year. The fixed monthly service allowance amounts to PLN 450 to PLN 
2,10014, while the discretionary annual allowance amounts to 100% to 620% of 
the monthly allowance. Therefore, a soldier with a monthly allowance of PLN 
2,100 may receive allowances of even approx. PLN 13,00015 per year. In the 
case of monthly allowance, its amount is to be determined taking into account 
the nature and scope of tasks or activities carried out by the organisational 
unit, the number of subordinate soldiers and military employees, as well as the 
degree of the soldier’s fulfilment of the assigned tasks or activities, and the 
soldier’s qualifications (§ 26 par. 2 (1) of the Regulation). In turn, the annual 
allowance is determined taking into account the scope of tasks or activities 
carried out by the soldier, their degree of difficulty and complexity, as well as 
the degree of the soldier’s fulfilment of the assigned tasks or activities, and 
the soldier’s qualifications (§26 par. 16 of the Regulation). In the light of the 
Regulation, a professional soldier serving in the specified units can therefore 
receive PLN 38,200 solely of the dedicated service allowance annually16. Of 
course, the market level of remuneration for individual positions is often higher. 
Taking into account the overall trending of salaries of professional soldiers, it 
should be considered that the trend is becoming more and more competitive17. 
There is no similar additional mechanism in the case of civilian employees. 
However, recruiters of MON state that they try to offer an attractive salary, 
which is “subject to individual negotiations with a civilian candidate in each 
individual case and depends on his or her qualifications, experience, as 

13 § 26 par. 1 (8) of the Regulation lists Military Unit No. 5949 (Military Unit No. 3860 
and the IT Projects Centre).
14 I.e. as at 26.10.2020 – from approx. USD 116 to approx. USD 540.
15 As at 26.10.2020 – approx. USD 3,360.
16 I.e. as at 26.10.2020 – almost USD 9,900.
17 For instance, according to the report “2020 Cybersecurity Salary Survey” issued by 
Cynet in January 2020, created on the basis of 1,324 questionnaires completed in Decem-
ber 2019 by IT employees dealing with security in three regions: North America, EMEA 
(Europe, Middle East and Africa) and APAC (Asia Pacific), in the EMEA region almost 2/3 
(64%) specialists stated that the annual salary is below USD 50,000. In APAC, salaries of 
as many as 79% specialists were within this range. In North America alone, only 4% earned 
less than USD 50,000 a year, while the remaining specialists received USD 51,000 or more. 
https://go.cynet.com/hubfs/2020-Salary-Survey-Report.pdf.
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well as the scope and nature of the proposed duties in the position” 18 also 
with regard to civilian employees of the Ministry. In this case, also other 
salary-related elements, such as employment stability with an employment 
contract, internship bonuses, jubilee awards, reimbursement of study costs, 
or preferential group life insurance, train travel discounts, or flexible working 
hours, are emphasised19. 

The crucial point is, however, that the Ministry of National Defence may use 
more than financial and associated motivations in the process of acquiring and 
maintaining the key expert staff. All this because work and service in military 
units responsible for cybersecurity and cryptology is, first of all, a guarantee 
of the continuous acquisition of new skills and professional experience. It also 
gives access to the training resources of NATO, both in Poland and abroad. 
Secondly, it is a challenge related to the sphere of the common good because 
such is the nature of service that protects the state’s security and sovereignty. 
All the elements above are emphasised by MON better and better in the 
recruitment process, which seems indispensable in the face of cross-sectoral 
and cross-border competition both for the experts qualified already and for 
the promising enthusiasts20.

18 https://csirt-mon.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/wojsko-polskie-rekrutuje-
najlepszych-do-csirt-mon/.
19 Ibidem.
20 For instance, the communication of June 2020, referred to above, concerning recruit-
ment to CSIRT MON, points out that “Work or service in CSIRT MON means mainly the mo-
nitoring and defence of the sovereignty of Poland and its interests in the fourth operational 
domain. It is an everyday, close co-operation with outstanding specialists in cybersecurity, 
enthusiasts in their profession, which allows, on the one hand, learning from the best, and 
on the other, acquiring unique, practical experience in the area of cyberspace security. Eve-
ryday duties require the performance of tasks in numerous areas – from the co-ordination 
of activities at the national level (e.g. resulting from the Act on the National Cybersecurity 
System), through security tests, analysis and assessment of the impact of cyber threats, to 
the preparation of thematic reports to ensure the security of the entire Ministry of National 
Defence in cyberspace. The group of experts from CSIRT MON in NCBC takes active part 
in exercises and training in cybersecurity, and co-ordinates a number of modern, innovative 
research and development initiatives” – https://csirt-mon.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualno-
sci/wojsko-polskie-rekrutuje-najlepszych-do-csirt-mon/.
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Education

From the systemic point of view, profiling, enhancement, and constant 
expansion and development of military education is the best response to both 
the needs of the Ministry and the limitations resulting from changes taking place 
on the market. Military academies, i.e. public universities that are supervised 
by the Minister of National Defence21, are of fundamental importance here, 
and so are their studies for candidates for professional soldiers. Building 
the capacity of the Armed Forces of the Republic of Poland to operate in 
cyberspace must be associated with an appropriate increase in the number 
of jobs and the percentage of professional soldiers in the established military 
units. After graduation from 5-year military studies and the commissioning of 
officers after graduation, one can expect that the decision of a young person to 
join the army was deliberate and is a conscious choice of the life path for many 
years, not for a moment. Out of five military academies, two – the Military 
University of Technology in Warsaw (MUT) and the Polish Naval Academy in 
Gdynia (PNA) – currently offer military studies with specialisations related 
to the broadly understood digital domain. In the MUT, these are cryptology 
and cybersecurity, IT, electronics and telecommunications, and in the PNA 
– IT and information systems in security. It is worth noting how the reality 
of operation of military academies has changed in the last few years, which 
translated into the possibility of their strong involvement in the process of 
building human resources also in the corps of cryptology and cybersecurity, 
and communications and information technology. In the academic year 
2012/2013, the limit of students in the courses for candidates for professional 
soldiers amounted to 470 in total in the four military academies offering such 
studies. In this group, the studies in the discussed specialisations were offered 
by the MUT only, with a limit of admissions amounting to 102 in electronics 
and telecommunications and 20 in IT. The admission limit for the entire 
Polish Naval Academy was 25 midshipmen in total22. In the academic year 
2015/2016, the total number of places in all academies was 522, including in 
the MUT: electronics and telecommunication – 84, IT – 47 and, for the first 

21 Article 433 par. 1 (1) of the Act of 20 July 2018 Law on higher education and science 
(consolidated text, Journal of Laws of 2020, item 85).
22 Regulation of the Minister of National Defence of 12 October 2011 on the limits of 
places in study programmes for candidates for professional soldiers in individual military 
higher education institutions (ibidem of 2011, no. 226, item 1363).
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time, cryptology and cybersecurity with the limit of 15 places. Specialist 
digital studies were still conducted in the MUT only, with a total of 146 places, 
while the total limit of admissions to the PNA in Gdynia was 28 midshipmen23. 
Currently, the admissions limit planned by the Minister of National Defence 
for the academic year 2020/2021 totals 1461, of which in the MUT: electronics 
and telecommunications – 222, IT – 107, and cryptology and cybersecurity – 
116, while in the PNA in Gdynia: information systems in security – 40 and IT 
– 15. Therefore, 500 of cadets can start education in two military academies 
in courses related to cybersecurity, cryptology and IT 24. Since 2015, the total 
limit of admissions to military studies has almost tripled – from 522 to 1461 (in 
the PNA in Gdynia, the number is higher by more than 450% – increased from 
28 to 130), while in the studies with digital specialisations, the increase is from 
146 places to 500, so by over 340%. Of course, we should bear in mind that 
military studies are 5-year studies because it is only possible to be enlisted 
for permanent service in the professional officers corps after obtaining the 
professional title of MA/MSc or equivalent25, so the effects of increasing the 
admission limits are considerably postponed. However, such far-reaching 
changes in admission limits can be considered a systemic solution by which the 
Ministry determines that the development of the existing units, whose mission 
is to conduct operations in cyberspace and also to form the Cyberspace 
Defence Force26, in the officer corps is to be based on staff educated in the 
military academies subordinate to MON. As the Ministry informed, the 
concept of the organisation and functioning of cyberspace defence force, 
approved in September 2019, assumes that their command will be established 
by 2022, while the completion of the formation and achievement of the ability 
to conduct cyberspace operations in the full spectrum is planned for 2024. It 

23 Regulation of the Minister of National Defence of 21 November 2014 on the limits of 
places in study programmes for candidates for professional soldiers in individual military 
higher education institutions (ibidem of 2014, item 1723).
24 Regulation of the Minister of National Defence of 2 September 2019 on the limits of 
places in study programmes for candidates for professional soldiers in individual military 
higher education institutions (ibidem of 2019, item 1738, as amended).
25 Article 11 par. 1 of the Act of 11 September 2003 on the military service of professio-
nal soldiers (consolidated text: ibidem of 2020, item 860).
26 By Decision No. 17/MON of 5 February 2019, the Minister of National Defence 
appointed the Representative of the Minister of National Defence for the establishment 
of the cyberspace defence force, whose task is, among others, to co-ordinate projects 
related to the creation of the cyberspace defence force and supervision over the correct 
implementation of tasks related to the achievement of operational readiness by the 
cyberspace defence force (Journal of Laws of MON 2019, item 23).
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is also clearly emphasised that, by that time, a total of approx. 2,000 graduates 
of cybersecurity-related courses, who are the basic human resources to 
be involved in security in cyberspace, should have graduated from military 
academies27.

Assigning a leading role to self-education of staff based on military 
academies, being structurally and substantively justified, also entails the 
necessity to ensure the best possible preparation and predisposition of 
candidates for admission to military studies and then to service in the 
vulnerable sector of cybersecurity. Therefore, under the CYBER.MIL.PL 
programme, the Ministry of National Defence also develops a specialised 
educational proposal dedicated to young people from secondary schools. 
The establishment of the first Military IT Secondary School in Warsaw, at the 
Military University of Technology, in February 2019 is of prime importance 
in this regard28. The four-year secondary school, given the name of “Polish 
Cryptologists”29, with the Minister of National Defence as its governing 
body, has already had two school year inaugurations. The first recruitment, 
in which more than 500 candidates applied for 50 places, turned out to be 
a success30. Secondary school education, the main goal of which is to prepare 
candidates for specialised military studies, is carried out in close cooperation 
with the Faculty of Cybernetics of the MUT and with the National Cyberspace 
Security Centre. The curriculum includes advanced mathematics, physics and 
computer science, but also physical education and military education. What is 
important, regardless of the place of residence, students are accommodated 
in a dormitory. Uniforms are also obligatory. Accommodation, meals, uniforms 
and medical care are free of charge31.

The second project with the same objective consists in the implementation 
of “Program CYBER.MIL z klasą”, with the pilot carried out in 2019, and full 

27 Tworzymy wojska obrony cyberprzestrzeni, https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/
tworzymy-wojska-obrony-cyberprzestrzeni.
28 Order of the Minister of National Defence No. 5/MON of 18 February 2019 on the es-
tablishment of the Military Comprehensive IT Upper Secondary School in Warsaw (Journal 
of Laws of MON 2019, item 24).
29 Decision of the Minister of National Defence No. 136/MON of 5 October 2020 on 
assigning the name to the Military IT Secondary School in Warsaw (ibidem 2020, item 158).
30 https://www.bankier.pl/wiadomosc/500-kandydatow-do-Wojskowego-
Ogolnoksztalcacego-Liceum-Informatycznego-7672549.html.
31 https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/wojskowe-ogolnoksztalcace-liceum-
informatyczne-rozpoczelo-swoj-pierwszy-rok-szkolny/.
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implementation has been carried out since April 202032. Pursuant to the 
ordinance establishing the programme, its main objective is “to build a base for 
recruitment to the corps of professional and scientific staff of the Armed Forces 
of the Republic of Poland for the needs of organisational units of the Ministry 
of National Defence, including the planned Cyberspace Defence Force, in IT 
and ICT security”33. The specific objectives explicitly mention “an increase in 
the number of candidates for military and civilian studies in IT, cryptology and 
cybersecurity with appropriate IT preparation, intended for the Armed Forces 
of the Republic of Poland and specialised organisational units of the Ministry 
of National Defence”34. The programme is a pedagogical experiment consisting 
in creating classes with a curriculum profile “Cybersecurity and modern 
information technologies” in 16 secondary schools qualified to participate 
across the country. As part of the profiled curriculum to be implemented in 
the first 3 school years, the basics of cryptography, history of cryptography, 
basics of algorithmics, basics of cybersecurity, data and information security 
management are planned. Students are going to learn about contemporary 
digital threats, cybersecurity risk management, information systems security 
and the cryptographic aspects of data protection. From the point of view of the 
school participating in the programme, it is both an opportunity to modernise 
the educational proposal and increase the chances of students to take up 
prestigious studies and develop their careers, and to obtain additional funding. 
The programme assumes that even 80% of the implementation costs will be 
covered from the targeted subsidies granted by MON to the bodies governing 
the schools with cybersecurity classes. Funds from the subsidy can be used 
for purposes related to remuneration for the teachers of specialist subjects 
and for equipping and operating IT laboratories, in particular for the purchase 
of computer hardware, printers, interactive boards, multimedia projectors, 
licenses and software, trade literature, or the provision of Internet services. 
In spite of the high requirements set for potential partners, over 30 schools 
applied for participation in the programme, out of which 16 were eventually 
selected, one in each Province35.

32 Order of the Minister of National Defence No. 12/MON of 23 April 2020 on the im-
plementation of the “Program CYBER.MIL z klasą” programme (Journal of Laws of MON 
2020, item 73).
33 Appendix to Order of the Minister of National Defence No. 12/MON of 23 April 2020, 
p. 2.
34 Ibidem, p. 2.
35 https://ncbc.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/program-cybermil-z-klasa/.
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The programme of voluntary military training of civilian students “Legia 
Akademicka” has been an important part of the educational ecosystem of the 
Ministry of National Defence for several years. The programme is carried out 
on the basis of an agreement concluded between the Minister of National 
Defence and the Minister of Science and Higher Education. University rectors 
benefiting from the support of patronage military units, are the organisers 
of the theoretical part of voluntary student training, including subjects in 
defensive capability and military knowledge. The practical part including the 
basic module and, possibly, also the non-commissioned officer module, takes 
place during the summer holiday season and is conducted by the Ministry of 
National Defence as part of military exercise. From 2019, the training module of 
Legia Akademicka was extended with cybersecurity component implemented 
by the National Cyberspace Security Centre for a selected group36. In 2020,  
76 best students from all over Poland studying in faculties such as cybersecurity, 
IT and mathematics were qualified to specialised training37. 

MON also addressed a proposal to university students at the Bachelor’s, 
Master’s and PhD level, aimed at stimulating scientific interest in cybersecurity 
and cryptology, by setting up in 2019 The Marian Rejewski Award for the best 
Engineer’s, Bachelor’s, Master’s thesis and doctoral dissertation concerning 
cybersecurity and cryptology. In the first edition, the award pool was PLN 
39,000, of which PLN 8,000 is dedicated to the authors of the best Engineer’s, 
Bachelor’s or Master’s thesis, and PLN 10,000 for the author of the best PhD 
dissertation38. In the second edition, the total sum of awards was increased to 
PLN 43,00039, out of which PLN 12,000 was allocated to the author of the best 
PhD dissertation40. The diversification of scientific disciplines and research 

36 Pursuant to the provisions of § 7 par. 1–3 of the Decision of the Minister of National 
Defence No. 7/MON of 20 January 2020 on the “Legia Akademicka” programme of 
voluntary military training of civilian students (Journal of Laws of MON of 2020, item 9), 
specialised training on cybersecurity is addressed to interested civilian students who have 
successfully completed the non-commissioned module and were promoted to the rank of 
reserve corporal. The participants are selected by the Director of the National Cyberspace 
Security Centre in co-operation with the Chief of General Staff of the Polish Armed Forces. 
The training itself is conducted by the Director of the National Cyberspace Security Centre, 
in consultation and in co-operation with the Commander of the Territorial Defence Force in 
the premises of the Communications and IT Training Centre.
37 https://www.cyberdefence24.pl/legia-akademicka-2020-szkolenie-komponentu-
cyber.
38 https://www.cyber.mil.pl/edycjai/.
39 I.e. as at 26.10.2020 approx. USD 11,000.
40 I.e. as at 26.10.2020 almost USD 3,100.
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areas was noticeable in the first edition. Out of numerous valuable and very 
interesting proposals, the ones with the highest rate were as follows: the 
Master’s thesis titled “Praktyczne metody wykrywania podatności w kodzie 
źródłowym (Practical methods of detecting vulnerabilities in a source code)” 
and the PhD dissertation titled “Wykorzystanie technik eksploracji danych do 
wykrywania działań nieuprawnionych w sieciach sterowanych programowo” 
(Using data mining techniques to detect unauthorised activity in software-
controlled networks). 

It seems that both graduates of Legia Akademicka and junior scientists 
taking part in the competition for The Marian Rejewski Award can be 
particularly valuable human resources for the Ministry of National Defence. 
Therefore, the development of both initiatives is purposeful and justified 
perspectively. 

The Military University of Technology in 2019 launched MBA studies 
in cybersecurity management (also under the CYBER.MIL.PL programme) 
for people with well-established education and professional experience 
who would like to develop and improve their competences. The mission of 
the studies is to educate specialists for the Armed Forces of the Republic  
of Poland, MON, security intelligence and the whole spectrum of knowledge-
based economy and information society. The studies are intended to improve 
the managerial staff’s skills through transferring knowledge related to the 
management of institutions that are part of the State’s cybersecurity system, 
projects and technological aspects41. 

Performance improvement of military and civilian staff will also be the main 
task of the newly established Expert Cybersecurity Training Centre (CST CoE). 
In line with the concept approved by the Minister of the National Defence in 
July 2020, the Centre is to “train and prepare future staff, as well as to raise 
qualifications of the Armed Forces of the Republic of Poland responsible for 
the performance of activities in cyberspace. Ultimately, the Centre is also 
intended to play a role of a unit that consolidates the experts’ potential and 
supports the Minister of National Defence in developing co-operation and 
shaping the directions of development in cybersecurity, cryptology and IT”42.

The specific character of the constantly changing cyber domain and 
constant technological progress force systematic training and professional 

41 https://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/studia-mba/.
42 https://www.wojsko-polskie.pl/articles/tym-zyjemy-v/2020-07-03m-polska-jest-
liderem-regionu-w-obszarze-cyberbezpieczenstwa/.
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development of people responsible for all links in the cybersecurity chain 
of the organisation, the Ministry and State. Even the professional specialist 
education at a good university is only the beginning of the path through further 
courses, trainings, exercises and certificates. Both postgraduate studies 
and the Expert Cybersecurity Training Centre being built in Warsaw are an 
adequate response to the requirements of the security environment.

The created opportunities for professional development in specialties 
related to cybersecurity addressed to the non-commissioned officer corps 
also complement the educational proposal of MON. Thinking about this part of 
the Armed Forces of the Republic of Poland, the SONDA Non-Commissioned 
Officer School in Zegrze and Toruń was established on 1 October 201943. As 
stated in the explanatory memorandum to the draft regulation establishing 
the new institution, “The need to form a non-commissioned officer school in 
the Communication and Information Technology Training Centre in Zegrze is 
closely related to the training of non-commissioned officers for the needs of all 
Branches of Armed Forces (RSZ) and cyberspace defence force”44.

Territorial Defence Force

Territorial Defence Force is the fifth, most recently created branch of 
the Polish armed forces45. Until its full operational capability, it is directly 
subordinate to the Minister of National Defence46. It was established on  
1 January 2017 under the Act of 16 November 2016 amending the Act on the 
general obligation to defend the Republic of Poland and certain other acts47. 
Ultimately, the Territorial Defence Force is to be composed of approx. 53,000 
soldiers, including approx. 5,000 professional soldiers and approx. 48,000 
soldiers of the territorial defence force. As at October 2020, there are approx. 

43 § 1 (1) (a) of the Regulation of the Minister of National Defence of 19 September 
2019 amending the Regulation on non-commissioned officer schools (Journal of Laws of 
2019, item 1833).
44 https://legislacja.gov.pl/docs//507/12324851/12627782/dokument419264.docx.
45 Pursuant to Article 3 par. 2 of the Act of 21 November 1967 on the general obligation 
to defend the Republic of Poland (consolidated text, Journal of Laws of 2019, item 1541), 
the Armed Forces include the following branches: the Land Forces, the Air Force, the Navy, 
Special Forces and the Territorial Defence Force.
46 Article 3 par. 1(4) of the Act of 14 December 1995 on the Office of the Minister of 
National Defence (consolidated text, Journal of Laws of 2019, item 196).
47 Journal of Laws of 2016, item 2138.
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26,000 WOT soldiers, while the plan is to reach the number of 28,500 soldiers 
by the end of 202048. The basic assumption is to enable combining professional 
work or running a business with the military service in WOT. Territorial military 
service lasts from one year to six years49. However, the most important aspect 
is that this type of service is based on rotation or availability50 so, as a rule, at 
least once a month for two days off from work51 or outside the military unit, 
staying ready to report for service on a rotation basis at the time and place 
specified by the commander of the military unit52.

The decision to establish the cyber component in the Territorial Defence 
Force is a proposal addressed to all those who have the necessary competences, 
and often a well-established professional position, who are willing and able to 
devote some of their potential and time for the service in the national security 
of Poland in the new operational domain.

The first stage of the planned activities consists in the formation of the 
Cyberspace Operations Team of WOT, operating at the Command of WOT 
in Zegrze, in which 100 soldiers are to serve, including as many as 90% of 
volunteers involved in territorial military service53. The process of forming the 
first centrally organised Team, which is later to be supplemented with regional 
structures, is already under way. As the commanders of WOT emphasise, most 
of the volunteers are qualified employees of the IT and cybersecurity sector 
hired, for instance, in banks, as well as academic teachers and IT students54.

From a strategic point of view, the role of WOT in the ministerial 
cybersecurity system can be defined as one of a “force provider”. This means 
that the Commander of the Territorial Defence Force will be responsible for the 
organisation, training and equipment of the force, operating in this area in line 
with the standards set by the Commander of the Cyberspace Defence Force 

48 https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/577005/350-nowych-ochotnikow-w-
szeregach-terytorialsow.
49 Article 98j par. 1 of the Act on the general obligation to defend the Republic of Poland.
50 Article 98m par. 1 of the Act on the general obligation to defend the Republic of Poland.
51 Article 98m par. 2 of the Act on the general obligation to defend the Republic of Poland.
52 Article 98m par. 4 of the Act on the general obligation to defend the Republic of Poland.
53 https://www.computerworld.pl/news/Cyberkomponent-WOT,417346.html.
54 https://www.rp.pl/Wojsko/302199909-WOT-tworza-zespol-dzialan-w-cyber 
przestrzeni.html.
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(in the initial stage, by the Director of the National Cyber Security Centre). 
The use of this force will be preceded by its separation and delegated to the 
operational control of the Commander of the Cyberspace Defence Force55.

Conclusion

The process of digitisation of the respective areas of our life, for years recording 
a dynamic growth, has significantly accelerated as a result of the global 
COVID-19 pandemic. For the last few months we have been able to observe 
a technological revolution, triggered by restrictions on direct interpersonal 
contacts required for epidemiological reasons. All the methods and tools for 
remote work or online service provision have become an indispensable part 
of our life, a first-need product for lots of people. It is also a time of trial for all 
structures and people responsible for ensuring cyberspace security, in which 
their skills, the adopted system solutions and procedures undergo large-scale 
testing. Moreover, it is a time of confrontation with all those who attempt 
(often effectively) to make use of the changed circumstances to engage in 
cybercriminal, disinformation or intelligence activity. Therefore, the need for 
experts responsible for cybersecurity will undoubtedly increase, and, thus, the 
present, already serious, global competence gap will grow. Considering the 
scope of tasks entrusted and the impact of cyberspace security on the national 
security in times of peace, crisis, and especially in the battlefield environment 
during war, the Ministry of National Defence must be the leader in the area 
of competences, abilities and technological and human potential related to 
cybersecurity. Taking into account the restrictions resulting from the social 
and economic reality, and also assuming that people can be both the weakest 
and the strongest link in the cybersecurity chain, only an extensive, constantly 
upgraded and improved education, recruitment and personnel policy, using 
all available options, can be a real support instrument. The actions taken 
consistently by the Polish Ministry of National Defence since 2018 in staff 
education and performance improvement, motivation and building a positive 

55 https://www.defence24.pl/wot-rozpoczely-formowanie-zespolu-dzialan-cyberprze 
strzennych.
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image of modern Armed Forces capable of operating in cyberspace, aimed at 
constructing a coherent ecosystem which can meet various needs, show that 
the Ministry intends to follow this path.
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Budowanie zdolności – jak pozyskać cyberekspertów  
do służby w wojsku?

Streszczenie

Jednym z największych wyzwań związanych z rozwijaniem zdolności sił zbrojnych do dzia-
łania w cyberprzestrzeni jest pozyskanie, doskonalenie i utrzymanie kadr eksperckich. 
Cyberprzestrzeń to jedyna domena operacyjna, która została w całości stworzona przez 
człowieka i to człowiek musi potrafić ja wykorzystywać, a także stale na nowo tworzyć.

Według szacunków przywoływanych np. przez ENISA, w 2019 roku w skali global-
nej brakowało przeszło 4 mln specjalistów od cyberbezpieczeństwa, a ok. 65% organiza-
cji deklarowało braki kadrowe w obszarze zadań związanych z cyberbezpieczeństwem. 
O specjalistów z tej dziedziny trwa prawdziwy wyścig, w którym udział biorą zarówno 
międzynarodowe korporacje, jak i krajowe firmy wielu branż, operatorzy infrastruktury 
krytycznej czy wreszcie służby specjalne. W tej międzysektorowej, globalnej rywalizacji 
sektor publiczny, do którego zalicza się wojsko, jest często w trudnej sytuacji związanej 
z ograniczonymi możliwościami stosowania zachęt finansowych.

Biorąc pod uwagę potrzeby i ograniczenia, należy przyjąć strategię budowania za-
sobów wykorzystującą wszystkie przewagi pozostające w zasięgu oddziaływania sekto-
ra militarnego. Artykuł przybliża je wieloaspektowo, bazując na działaniach wdrażanych 
z sukcesem przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach programu rozwoju 
zdolności sił zbrojnych do działania w cyberprzestrzeni. Po pierwsze – wizerunek, moty-
wacja i wyzwania. To służba w komponencie cyber sił zbrojnych daje szansę na dotknięcie 
obszarów nieosiągalnych gdziekolwiek indziej, w tym na stałą interakcję z dobrze przy-
gotowanym i wysoko zmotywowanym przeciwnikiem. Po drugie – edukacja i stałe do-
skonalenie. Możliwość pozyskania do służby ekspertów dobrze osadzonych już na rynku 
komercyjnym jest ograniczona. Dlatego rozwój wojskowego systemu kształcenia to naj-
lepszy sposób na zapewnienie stałego dopływu kadr. W Polsce zdecydowano nie tylko 
o wykorzystywaniu w tym celu wojskowych akademii, lecz także jest tworzony i stale roz-
wijany prawdziwy ekosystem edukacyjny, w którym działa też wojskowe liceum informa-
tyczne oraz szkoła podoficerska, cywilne szkoły średnie prowadzą we współpracy z Mini-
sterstwem Obrony Narodowej profilowane klasy patronackie, studenci cywilnych uczelni 
odbywają wojskowe przeszkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa, a doskonaleniem 
zajmie się powstające właśnie Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. Po 
trzecie – wojska obrony terytorialnej, które w Zespole Działań Cyberprzestrzennych dają 
możliwość łączenia służby wojskowej z kontynuowaniem dotychczasowej pracy zawodo-
wej na niezwykle konkurencyjnym rynku.

Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, siły zbrojne, Ministerstwo Obrony Narodowej
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The lawmakers have imposed a number of obligations on public entities within the national 
cybersecurity system to ensure that information systems are resilient against actions 
which compromise the confidentiality, integrity, accessibility, and authenticity of the 
data being processed in these systems, or the related services provided by such systems. 
These obligations include incident reporting and handling by the appropriate public 
entities, and designating contact persons to communicate with national cybersecurity 
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public-entity incidents, i.e. occurrences which impair, or might impair, the quality of, 
or disrupt the performance of, a public function by a public entity. When fulfilling their 
obligations, it is particularly important for public entities to handle incidents, understood 
as taking measures to identify, register, analyse, classify, prioritise, contain, and remedy 
the incidents.
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The obligations of public entities arising from Chapter 5 of the National 
Cybersecurity System Act of 5 July 20181 (“the NCSA”) apply to 1) public-
finance entities2, 2) research institutes, 3) the National Bank of Poland,  
4) a National Development Bank), 5) the Office of Technical Inspection, 6) the 
Polish Air Navigation Services Agency, 7) the Polish Centre for Accreditation, 
8) the National Fund for Environmental Protection and Water Management 
and the regional funds for environmental protection and water management, 
9) commercial companies and partnerships in charge of public services3. The 
reason why such a broad range of public entities falls under the regime of 
the NCSA is that there exists a need for a comprehensive, and, at the same 
time, systemic, approach to the national cybersecurity system, one going 
beyond the implementation of the EU Directive, which applies to operators 
of essential services and digital-service providers. Some public entities might 
be considered operators of essential services, in which case they will have the 
same obligations as other such entities. The Directive allows each Member 
State to take the measures necessary to ensure the protection of their 
core security interests, and to safeguard public order. The establishment of 
a national cybersecurity system is an attempt at providing a procedural and 
organisational response to the emerging cyberspace threats4.

The above-mentioned public entities in charge of public services, which 
rely on information systems5 under Article 21 of the NCSA, are required to 

1 The National Cybersecurity System Act of 5 July 2018 (Journal of Laws of 2018, item 
1560, as amended).
2 These public-finance entities within the national cybersecurity system include  
1) public authorities, including Government-administration bodies, State inspection and 
safeguarding authorities, and courts and tribunals; 2) local-government units and their 
associations; 3) metropolitan associations; 4) budgetary entities; 5) local-government 
budgetary establishments; 6) executive agencies; 7) public-sector enterprises; 8) the Social 
Insurance Institution, including any funds under its management, and the Agricultural 
Social Insurance Funds, including any funds under the management of its President;  
9) the National Health Fund; public tertiary institutions; 11) the Polish Academy of Sciences, 
including any organisational units it might establish, Article 9 of the Public Finance Act of 
27 August 2009 (consolidated text, ibidem of 2019, item 869, as amended)
3 The aim of public service functions is to meet, continuously and without disruptions, 
collective population needs by providing publicly accessible services, Article 1 (2) of the 
Municipal Engineering Act of 20 December 1996 (consolidated text, ibidem, item 712, as 
amended).
4 K. Czaplicki, Komentarz do art. 21, [in:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 
Komentarz, red. K. Czaplicki, A. Gryszczyńska, G. Szpor, LEX 2019.
5 An information system is a set of interconnected computer devices and programs 
designed to process, store, send, and receive data via telecommunications networks using 
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designate a contact person to communicate with other entities within the 
national cybersecurity system. Public-administration bodies may designate 
one contact person to communicate with organisations within the national 
cybersecurity system on matters involving public functions which rely on 
information systems, and which are performed by entities subordinate to, or 
supervised by, such bodies. Local-government units may designate one contact 
person to communicate with entities within the national cybersecurity system 
on matters involving public functions which rely on information systems, and 
which are performed by the organisational divisions of such units.

Article 21 (1) of the NCSA lays down the obligation to designate a contact 
person to communicate with entities within the national cybersecurity system. 
This applies to the entities listed in Article 4 (7–15) of the NCSA which are in 
charge of any public functions which rely on information systems. Notably, the 
provision does not stipulate the legal form in which to designate such a contact 
person.

Both public-administration bodies in charge of public functions which 
rely on information systems, as performed by any units subordinate to, or 
supervised by, such bodies [Article 21 (2) of the NCSA], and local-government 
units in charge of public functions which rely on information systems, as 
performed by their respective organisational units [Article 21 (3) of the NCSA], 
may designate one contact person to communicate with entities within the 
national cybersecurity system. Accordingly, the lawmakers have imposed the 
obligation of designating only one contact person, even if the nature of, and 
the workload involved in, functions which rely on information systems would 
require a whole group of such persons.

A public-administration body may designate a contact person using 
whatever legal form available. No specific legal transaction is required to 
effect this designation.

Article 21 (3) of the NCSA stipulates that a local-government unit6 may 
designate one contact person, but it does not specify which body is required 

an end device specific to the given type of telecommunications network – i.e. an information 
and communications technology system, including any electronic data processed therein – 
Article 2 (14) of the NCSA.
6 Local government is defined as a legal entity with a decentralised form, separate from 
the State, and constituted by the residents of a specific territory, and a legally separate 
entity fulfilling public functions in its own name and at its own responsibility, M. Karpiuk, 
Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym, 
Lublin 2008, p. 58.
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to effect the legal transaction involved. In its existing wording, the provision 
raises doubts as to whether this responsibility lies with a legislative, or an 
executive, body in charge of ongoing policy implementation.

Commune Councils have authority in all matters associated with their 
activities unless the applicable law stipulates otherwise7. Article 1 (1) of the 
Communal Government Act (the CGA) states that Commune Councils have 
implied authority in all matters associated with their activities, unless the 
applicable law stipulates otherwise8. This provision includes a general clause 
under which Commune Councils are entrusted with all local public matters 
associated with their activities, unless the applicable law stipulates otherwise. 
In accordance with Article 18 (1) of the CGA, Commune Councils are implied 
to be the responsible entities when it is not clear from the CGA or other 
Acts which communal authority has the responsibility to resolve a specific 
matter. Consequently, where a legal regulation grants authority to communal 
bodies, such authority is due to the Commune Council. This implied authority 
of Commune Councils does not apply, however, if a legal regulation assigns 
a specific matter to other authorities, including the executive body of the 
Commune, or to any auxiliary entities9. The Commune Council’s authority “in 
all matters associated with its activities” should be understood through the 
lens of Article 15 (1) of the CGA, i.e. as activities involving local law-making 
and supervision. Generally, this does not preclude non-authoritative activities, 
e.g. ones which are intentional in nature, provided that they remain within the 
statutory remit of the Commune10.

District Boards implement the resolutions of District Councils, and 
District functions, as defined by law11. Article 32 (1) DGA implies that in 
addition to implementing the resolutions of District Councils, the authority 
of District Boards extends to all District functions as defined by law. This 
wording suggests that it is implied that District Boards have the authority to 

7 Article 18 (1) of the Communal Government Act of 8 March 1990 (consolidated text, 
Journal of Laws of 2019, item 506, as amended) (“The CGA”).
8 Judgment of the Regional Administrative Court of 6 March 2018, II SA/Bd 882/17, 
LEX no. 2412223.
9 K. Wlaźlak, Komentarz do art. 18, [in:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. 
P. Chmielnicki, LEX 2013.
10 Judgment of the Regional Administrative Court of 13 February 2018, II SA/Op 
600/17, LEX no. 2446979.
11 Article 32 (1) of the District Government Act of 5 June 1998 (consolidated text, 
Journal of Laws of 2019, item 511, as amended) (“the DGA”).
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fulfil District functions in matters in which District Councils have restricted 
authority12.

Regional Boards may fulfil functions within the remit of Regional 
Governments, unless they are restricted to Regional Parliaments and Regional 
Government’s organisational units13. In Article 41 (1) of the RGA the lawmakers 
have established the rule of Regional Boards’ implied authority14.

Apart from the obligation to designate a contact person to communicate 
with entities within the national cybersecurity system, the lawmakers have 
introduced the obligation to report and handle public-entity incidents (public-
entity incidents are events which impair, or might impair, the quality of, or 
disrupt the performance of, a public function by a public entity, as referred to 
in Article 4 (7–15) of the NCSA – Article 2 (9) of the NCSA). This obligation 
is laid down in Article 22 of the NCSA. Under this regulation public entities, 
as referred to in Article 4 (7–15) of the NCSA, serving public functions which 
rely on information systems are required to 1) ensure public-entity incident 
management; 2) report public-entity incidents, immediately but not later than 
24 hours after detection, to the appropriate CSIRT MON (the Polish Ministry of 
Defence’s Computer Security Incident Response Team), CSIRT NASK (NASK – 
the National Research Institute’s Computer Security Incident Response Team) 
or CSIRT GOV (the Internal Security Agency’s Computer Security Incident 
Response Team); 3) handle public-entity incidents and critical incidents in 
cooperation with the appropriate CSIRT MON, CSIRT NASK, OR CSIRT GOV, 
including to provide all necessary data, personal data included; 4) provide 
the persons for whom public functions are performed with access to the 
knowledge required to understand cybersecurity threats and apply effective 
protection measures against them, in particular by publishing information on 
this subject on their websites; 5) provide the appropriate CSIRT MON, CSIRT 
NASK or CSIRT GOV with the details of the contact person to communicate 
with entities within the national cybersecurity system, as designated by the 

12 Judgment of the Regional Administrative Court of 6 March 2014, III SA/Lu 691/13, 
LEX no. 1522917.
13 Article 41 (1) of the Regional Government Act of 5 June 1998 (consolidated text, 
Journal of Laws of 2019, item 512, as amended), (“the RGA”) Any Regional Government 
functions which are not restricted to Regional Parliaments and Regional Government’s 
organisational units may be performed by Regional Boards; Judgment of the Regional 
Administrative Court of 19 July 2010, II SA/Bk 380/10, LEX no. 688947.
14 A. Szewc, Komentarz do art. 41, [in:] A. Szewc, Ustawa o samorządzie województwa. 
Komentarz, LEX 2008.
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respective entity – encompassing first and last name, telephone number, and 
email address – within 14 days of the designation of such a person, as well as 
to report any changes in these details within 14 days.

In accordance with Article 2 (2) of the NCSA, CSIRT MON is the national-
level Computer Security Incident Response Team headed by the Minister of 
National Defence. In line with Article 2 (3) of the NCSA, CSIRT NASK is the 
national-level Computer Security Incident Response Team headed by NASK 
– the National Research Institute. CSIRT GOV is the national-level Computer 
Security Incident Response Team under the Head of the Internal Security 
Agency, as stipulated in Article 2 (1) of the NCSA.

Pursuant to Article 2 (5) of the NCSA, an “incident” should be understood as 
an occurrence which adversely affects, or might adversely affect, cybersecurity 
(i.e. impairs the resilience of information systems against actions which 
compromise the confidentiality, integrity, accessibility, and authenticity of the 
data being processed in such systems, or of related services provided by such 
systems). Under Article 2 (9) a public-entity incident is one which impairs, or 
might impair, the quality of, or disrupt the performance of, a public function by 
a public entity, as referred to in Article 4 (7–15) of the NCSA.

Public-entity incident management represents an internal matter for the 
respective public entity once the incident has occurred. In such an event, the 
public entity has an obligation to handle the incident, i.e. to take measures 
to identify, register, analyse, classify, prioritise, contain, and remedy the 
incident. The lawmakers used the term “ensure” to oblige public entities 
to deploy sufficient human and financial resources to handle public-entity 
incidents comprehensively15. In accordance with Article 2 (18) of the NCSA, 
incident management should be understood as handling incidents, identifying 
links between incidents, eliminating their causes, and drawing post-incident 
conclusions. The notion encompasses “incident handling”, which, in line with 
Article 2 (10) of the NCSA, should be understood as taking measures to 
identify, register, analyse, classify, prioritise, contain, and remedy incidents.

Under Article 26 (2) of the NCSA, CSIRT MON, CSIRT NASK, and CSIRT 
GOV may provide support in handling incidents, where reasonable, at the 
request of operators of essential services, digital-service providers, public 
entities as referred to in Article 4 (7-–15) of the NCSA, sectoral cybersecurity 

15 K. Czaplicki, Komentarz do art. 22, [in:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa..., 
red. idem, A. Gryszczyńska, G. Szpor.



63The obligations of public entities within the national cybersecurity system

teams, or owners, independent possessors or dependent possessors of 
structures, facilities, installations, devices, equipment or services which are 
part of a critical infrastructure. CSIRT MON, CSIRT NASK and CSIRT GOV 
may provide support only at the request of one of the aforementioned entities, 
and they may take no action on their own initiative. Notably, such support is 
optional, and they have no obligation to provide it.

The lawmakers have used the categorical term “ensure” in relation to 
incident management by the appropriate entity. Hence, once such a public-
entity incident has occurred, the appropriate entity is obliged to use available 
resources to ensure that the incident is handled, links between incidents 
are identified, their causes are eliminated and post-incident conclusions are 
drawn. While exemptions from this obligation are not allowed, there is a legal 
possibility to secure support in incident handling (provided that the entity 
named by the appropriate Act can lend such support).

Similarly, public entities are required to “report” incidents, and they must 
do so without delay, within a maximum of 24 hours from detection (not their 
occurrence). Such prompt action is important in that it allows a quick response 
to prevent a range of consequences. For expediency, incidents are reported 
electronically, and, where this is impossible, using other available means of 
communication. Information on the incident must reach the addressee as soon 
as possible.

Public entities “ensure” that incidents and critical incidents are handled. 
This is done in cooperation with the appropriate CSIRT MON, CSIRT NASK 
or CSIRT GOV, and involves the provision of essential data, including personal 
details. They fulfil this obligation not on their own, but in conjunction with 
other, specialised, entities. Essential data are those which facilitate the 
appropriate measures to detect, register, analyse, classify, prioritise, contain, 
and remedy incidents.

Under Article 2 (6) of the NCSA a critical incident to be handled by a public 
entity is an occurrence which seriously compromises security or public 
order, and/or jeopardises international interests, economic interests, public 
institutions’ activities, civic rights and freedoms, and/or human health and 
lives, as classified by the appropriate CSIRT MON, CSIRT NASK, or CSIRT 
GOV. Such incidents, then, encroach on the sphere of security16. Security –  

16 For more on security, see M. Karpiuk, Ubezpieczenie społeczne rolników jako element 
bezpieczeństwa społecznego. Aspekty prawne, „Międzynarodowe Studia Społeczno- 
-Humanistyczne Humanum” 2018, vol. 2, p. 67–70; M. Czuryk, Bezpieczeństwo jako dobro 
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to be protected by such handling of incidents – involves detecting and 
counteracting threats, and taking measures to minimise and eliminate their 
consequences. Critical incidents affect both security and public order17. Public 
order is an organised and harmonious system of legally guaranteed legal 
and social relations allowing public institutions, private entities, and social 
organisations, as well as the public at large, including its groups and individual 
members, to function unhindered.

Public entities provide individuals for whom public functions are 
performed with access to expert knowledge. This knowledge should help them 
to understand cybersecurity threats and use effective measures to protect 
themselves against these threats. And this means identifying the potential 
cause of the incident.

wspólne, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, vol. 3, p. 15; M. Karpiuk, Zadania i kompetencje 
zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013, p. 77–89; Aspekty prawne bezpieczeństwa 
narodowego RP. Część ogólna, red. W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2013, p. 11–45; 
M. Karpiuk, Konstytucyjna właściwość Sejmu w zakresie bezpieczeństwa państwa, „Studia 
Iuridica Lublinensia” 2017, vol. 4, p. 10; M. Czuryk, K. Drabik, A. Pieczywok, Bezpieczeństwo 
człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olszyn 2018, p. 7;  
M. Czuryk, J. Kostrubiec, The legal status of local self-government in the field of public security, 
„Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2019, vol. 1, p. 33–47; M. Karpiuk, Miejsce 
samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014, p. 28–34; 
K. Bojarski, Współdziałanie administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze 
bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu administracyjno-prawnym, Warszawa–Nisko 2017,  
p. 19–72; W. Lis, Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania 
administracji publicznej, Lublin 2015, p. 29–46; D. Tyrawa, Gwarancje bezpieczeństwa osobistego 
w polskim administracyjnym prawie drogowym, Lublin 2018, p. 40–46; K. Chałubińska-
Jentkiewicz, Cyberodpowiedzialność, Toruń 2019, p. 15–24; M. Czuryk, K. Dunaj, M. Karpiuk, 
K. Prokop, Prawo zarządzania kryzysowego. Zarys systemu, Olsztyn 2016, p. 13; M. Karpiuk, 
Służba wojskowa żołnierzy zawodowych, Olsztyn 2019, p. 15–17; J. Kostrubiec, Status of 
a Voivodeship Governor as an Authority Responsible for the Matters of Security and Public Order, 
„Barometr Regionalny” 2018, vol. 5, p. 35–40; K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk,  
K. Zalasińska, Prawo bezpieczeństwa kulturowego, Siedlce 2016, p. 7.
17 For more on public order, see: M. Karpiuk, K. Prokop, P. Sobczyk, Ograniczenie korzy-
stania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porzą-
dek publiczny, Siedlce 2017, p. 14–21; K. Chałubińska-Jentkiewicz, Moralność publiczna 
w polskim prawie gospodarczym i w prawie mediów, [in:] Klauzule porządku publicznego i mo-
ralności publicznej, red. G. Blicharz, M. Delijewski, Warszawa 2019, p. 244–245; M. Karpiuk,  
N. Szczęch, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Olszyn 2017, p. 96–102, A. Pieczy-
wok, Profesjonalność funkcjonariuszy wybranych służb w obszarze bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, [in:] Służba w formacjach bezpieczeństwa i porządku publicznego, red. M. Karpiuk, 
A. Pieczywok, Warszawa 2016, p. 10; M. Karpiuk, Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wy-
znania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyzna-
niowego” 2017, vol. 9, p. 11.
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Public entities “provide” the personal details of the contact person to 
communicate with entities within the national cybersecurity system. This 
information makes it possible to verify the contact person and prevent 
communication by unauthorised individuals. Such data must be known to 
CSIRT MON, CSIRT NASK, or CSIRT GOV.

There are formal requirements to be observed when reporting public-
entity incidents to the appropriate CSIRT MON, CSIRT NASK, or CSIRT 
GOV. In accordance with Article 23 (1) of the NCSA, a public-entity incident 
report should include 1) the details of the reporting entity, including its name, 
appropriate-register number, head office, and address; 2) the first and last 
names, telephone number and email address of the reporting individual; 
3) the first and last names, telephone number and email address of the 
individual authorised to provide explanations on the reported information;  
4) a description of how the public-entity incident has affected the performance 
of its public function, including a) which public function has been affected, 
b) how many people have been affected, c) the time at which the incident 
occurred and was detected, and how long it continued, d) the geographical 
range of the incident, e) the cause of the incident and how it developed, 
and its impacts on the information systems of the public entity affected,  
5) information on the cause and source of the incident, 6) information on 
any preventive measures taken, 7) information on any remedial action taken, 
8) any other relevant information. This information is provided to facilitate 
a quick and commensurate response to the threat, and to allow a preliminary 
determination of the nature and consequences of the incident, followed by the 
appropriate remedial action.

Since the information provided at the time of the incident might be 
incomplete, and since the public entity affected will learn more about the 
incident as it develops, such a public entity has the obligation to update 
the information given at the time of the report, and to send such updated 
information to the appropriate CSIRT MON, CSIRT NASK or CSIRT GOV. This 
is the optimum solution to handle incidents.

It is unreasonable to require public entities to furnish all the essential 
information, such as the source and cause of the incident, and the preventive 
and remedial measures taken against it, within as short a time as 24 hours. 
Any information emerging thereafter should be provided immediately after 
being obtained. Affected entities should not wait until all the appropriate 
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information is available. Rather, they are required to send any fragmentary 
information obtained on an ongoing basis18.

Under Article 23 (3) of the NCSA, where necessary for the appropriate 
CSIRT MON, CSIRT NASK, or CSIRT GOV to fulfil their functions, public entities 
are required to file incident reports containing information considered to be 
legally protected secrets, including trade secrets. If the effects of an incident 
are significant, the lawmakers have provided for the possibility of providing 
extensive information, including legally protected information, with the 
caveat that the public entity’s report must state explicitly what information 
constitutes legally protected secrets, including trade secrets.

A trade secret should be understood as any technical, technological, 
process-related, or organisational information of a business, or any other 
commercially valuable information, which as a whole, or when in a specific 
combination or collection of its elements, is not commonly known to the 
individuals dealing routinely with such information, or which is not easily 
accessible by such individuals, provided that the entity or person authorised 
to use or manage such information has taken, with due diligence, measures to 
maintain their confidentiality19.

Legally protected secret information is classified information, the 
unauthorised disclosure of which might cause harm to the Republic of 
Poland, or be disadvantageous to its interests, including any disclosure while 
such information is being developed, regardless of its form and manner of 
expression20.

18 K. Czaplicki, Komentarz do art. 23, [in:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa..., 
red. idem, A. Gryszczyńska, G. Szpor.
19 Article 11 (2) of the Unfair Competition Act of 16 April 1993 (consolidated text, 
Journal of Laws of 2019, item 1010, as amended).
20 The definition of classified information is provided in Article 1 (1) of the Classified 
Information Protection Act of 5 August 2010 (consolidated text, Journal of Laws of 2019, 
item 742, as amended) (“the CIA”). In order for a piece of information to be considered 
classified, and as such subject to disclosure restrictions, it is sufficient to determine 
whether the substantial prerequisite defined in Article 1 (1) of the CIA is met; Judgment of 
the Supreme Administrative Court of 9 October 2017, I OSK 1822/16, LEX no. 2461535. 
Accordingly, in order to recognise a piece of information as classified, it is enough that 
a substantial component is involved, i.e. an attribute which would make the unauthorised 
disclosure of the piece of information a cause of harm to the Republic of Poland, or of 
a disadvantage to its interests, including any disclosure while such information is being 
developed, regardless of its form and manner of expression (Article 1 (1) of the CIA.); 
Judgment of the Supreme Administrative Court of 8 March 2017, I OSK 1777/15, LEX No. 
2338895.
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A piece of information is classified due to its contents. Marking it as 
classified serves only as guidance for the recipient to ensure that it is properly 
protected against unauthorised disclosure or destruction. Disclosure is 
considered to be unlawful when a piece of information which has the attribute 
of secrecy is released outside legally authorised circles, or when it is deprived 
of such an attribute in violation of the secrecy obligation21.

Should the appropriate CSIRT MON, CSIRT NASK, or CSIRT GOV conclude 
that the information provided in the report is incomplete, pursuant to Article 
23 (4) of the NCSA it may request the public entity to supplement the report 
with the missing information, including legally protected secrets, to the extent 
necessary to perform the functions referred to in the Act.

Classified information must be appropriately marked as such. In accordance 
with Article 5 of the CIA, classified information must be marked as “Top Secret” if 
their unauthorised disclosure might cause significant damage to the Republic of 
Poland by 1) jeopardising the independence, sovereignty, or territorial integrity 
of the Republic of Poland; 2) jeopardising the internal security or constitutional 
order of the Republic of Poland; 3) jeopardising the alliances or international 
position of the Republic of Poland; 4) weakening the defence preparedness of 
the Republic of Poland; 5) causing, or potentially causing, the identification 
of officers, soldiers, or active intelligence or counterintelligence personnel, 
where such identification can put their operational safety at risk, or lead to 
the identification of their sources; 6) putting or potentially putting at risk the 
lives of health of officers, soldiers, or active intelligence or counterintelligence 
personnel, or their sources; 7) putting or potentially putting at risk the health 
or lives of crown witnesses, or their closest relatives, and people granted with 
State protection and assistance. Classified information must be marked as 
“secret” if their unauthorised disclosure might cause significant harm to the 
Republic of Poland by 1) preventing the fulfilment of functions associated with 
defending the sovereignty or constitutional order of the Republic of Poland;  
2) damaging the relations between the Republic of Poland and other States 
and international organisations; 3) disrupting the State’s defence preparations 
or the functioning of the Armed Forces of the Republic of Poland; 4) hindering 
intelligence operations conducted to ensure State security and the pursuing 
of criminals by the appropriate authorities and institutions; 5) significantly 

21 I. Stankowska, Komentarz do art. 1, [in:] eadem, Ustawa o ochronie informacji niejawnych. 
Komentarz, LEX 2014.
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disrupting the functioning of law-enforcement agencies and the judicial 
authorities; 6) causing substantial harm to the economic interests of the 
Republic of Poland. Information is marked as “confidential” if its unauthorised 
disclosure might cause harm to the Republic of Poland by 1) hindering 
foreign policy implementation by the Republic of Poland; 2) hindering the 
implementation of defence projects, or compromising the combat capability 
of the Armed Forces of the Republic of Poland; 3) disrupting public order or 
putting the safety of citizens at risk; 4) obstructing the operations of services 
and institutions in charge of safeguarding the security or vital interests of the 
Republic of Poland; 5) obstructing the operations of services and institutions 
in charge of protecting public order and citizens’ safety, and pursuing 
criminals, including tax criminals, and of the judicial authorities; 6) putting at 
risk the stability of the financial system of the Republic of Poland; 7) exerting 
an adverse impact on the functioning of the national economy. Classified 
information is marked as “restricted” where they have not been assigned 
a higher degree of secrecy, and their unauthorised disclosure could adversely 
affect the operations of public authorities or other organisational units related 
to national defence, foreign policy, national security, the protection of civic 
rights and freedoms, the economic interests of the Republic of Poland, and the 
functioning of the judiciary22.

Pursuant to Article 24 of the NCSA, public entities serving public functions 
which rely on information systems may provide the appropriate CSIRT 

22 In order for a specific piece of information to be considered legally protected classified 
information, it is not necessary to mark such information in one of the ways provided for in 
the CIA; Judgment of the Supreme Administrative Court of 25 April 2019, I OSK 2344/18, 
LEX No. 2677192. Classified information is subject to protection regardless of whether it 
has been marked as secret by anyone authorised to do so; Judgment of the Supreme Ad-
ministrative Court of 8 March 2017, I OSK 1777/15, LEX No. 2338895. For more about 
the protection of classified information, see M. Karpiuk, Odmowa wydania poświadczenia 
bezpieczeństwa przez polskie służby ochrony państwa, „Secretum” 2015, vol. 2, p. 137–147;  
K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnie-
nia, Warszawa 2015, p. 442–449; M. Bożek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Służby 
specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014,  
p. 66–75; M. Karpiuk, Miejsce bezpieczeństwa osobowego w systemie ochrony informacji nie-
jawnych, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2018, vol. 1, p. 85–99; M. Czuryk, 
Właściwość Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów w zakresie obronności, bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, Olszyn 2017, p. 109–137; M. Karpiuk, K. Chałubińska-Jentkiewicz, 
Prawo bezpieczeństwa informacyjnego, Warszawa 2015, p. 151–173; M. Czuryk, Informacja 
w administracji publicznej. Zarys problematyki, Warszawa 2015, p. 161–177; K. Chałubińska-
-Jentkiewicz, M. Karpiuk, Informacja i informatyzacja w administracji publicznej, Warszawa 
2015, p. 33–40.
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MON, CSIRT NASK, or CSIRT GOV with information on 1) other incidents;  
2) cybersecurity threats (under Article 2 (17) of the NCSA a cybersecurity 
threat is the potential cause of an incident); 3) risk estimation (risk estimation 
is the process of identifying, analysing, and assessing risk); 4) vulnerabilities 
(under Article 2 (11) a vulnerability is the property of an information system 
which can be taken advantage of through a cybersecurity threat); 5) the 
technologies in use. Such information is reported electronically, and, where 
impossible, using other available means of communication. The right arising 
from Article 24 does not relate to public-entity incidents, but to the early 
warning of the appropriate CSIRTs about potential future risks. Information 
provided in accordance with this provision is obtained by public entities, and 
does not relate to them directly, or has not caused any incidents yet, but might 
be of interest to the appropriate CSIRTs due its nature 23.

Should the public entity referred to in Article 4 (7–15) be considered an 
operator of essential services, in accordance with Article 25 the provisions of 
Chapter 3 of the NCSA shall apply to such a public entity to the extent that 
it provides an essential service underlying its recognition as an operator of 
essential services. Consequently, the public entity is obliged to implement 
a security-management procedure in the information system it uses to provide 
the essential service. This obligation is imposed by Article 8 of the NCSA. In 
line with this provision, the key-service operator is required to implement 
a security-management procedure in the information system used to provide 
the essential service for the purposes of 1) systematic incident-risk estimation 
and management; 2) implementing suitable, risk-proportionate, technical 
and organisational measures based on the state of the art, including a) the 
maintenance and safe operation of the information system; b) physical and 
environmental security, including access control; c) ensuring the security and 
continuity of the services on which the provision of the essential service relies; 
d) implementing, documenting, and maintaining action plans to facilitate 
continuous and undisrupted provision of essential services, and to ensure 
the confidentiality, integrity, accessibility, and authenticity of information;  
e) placing the information system used to provide the essential service under 
continuous monitoring; 3) collecting information on cyberthreats and the 
incident vulnerability of the information system used to provide the essential 

23 K. Czaplicki, Komentarz do art. 24, [in:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa..., red. idem, A. Gryszczyńska, G. Szpor.
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service; 4) incident management; 5) implementing measures to prevent and 
contain the impact of incidents on the security of the information system 
used to provide the essential service, including a) using the mechanisms which 
ensure the confidentiality, integrity, accessibility, and authenticity of the data 
processed in the information system; b) making sure that the software is up to 
date; c) protecting the information system against unauthorised modifications; 
d) taking immediate measures once a vulnerability or threat to cybersecurity 
is identified; 6) applying measures to make sure that communications within 
the national cybersecurity system are smooth and secure.

The obligations imposed on operators of essential services include 
core measures and processes such as risk management and implementing 
physical, technical, and organisational security measures on its basis; incident 
management, as well as managing effective incident responses; ensuring the 
security of the communication channel within the national cybersecurity 
system. Operators of essential services should ensure the continuous and 
undisrupted functioning of the processes involved in the provision of essential 
services. Continuity management is an integral part of the holistic process of 
risk management, its aim being to safeguard key-stakeholder interests and 
their reputation-, brand- and value-creating activities24.

The authority in charge of cybersecurity matters issues a decision on 
recognising an entity as an operator of essential services on condition that  
1) the entity is providing an essential service; 2) the provision of such a service 
relies on information systems; 3) an incident would significantly disrupt the 
provision of the essential service by such an operator, as explicitly arising 
from Article 5 (2) of the NCSA. The substantive criterion for recognising an 
entity as an operator of essential services is based on three prerequisites:  
1) the provision of an essential service; 2) the reliance of the essential-service 
provision on information systems; 3) the significance of the degree to which 
the incident would disrupt the essential-service provision by that operator. All 
these requirements should be met, and their fulfilment should be demonstrated 
in the rationale for the recognition decision25.

24 K. Świtała, Komentarz do art. 8, [in:] ibidem.
25 M. Wilbrandt-Gotowicz, Komentarz do art. 5, [in:] ibidem.
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Obowiązki podmiotów publicznych tworzących krajowy 
system cyberbezpieczeństwa

Streszczenie

Ustawodawca w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa nakłada na poszcze-
gólne podmioty wiele obowiązków związanych z zapewnieniem odporności systemów 
informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i auten-
tyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te sys-
temy. Należą do nich obowiązki w zakresie zgłaszania i obsługi incydentu w podmiocie 
publicznym, a takżeż obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie 
kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Powyższe obowiązki 
zostały nałożone nie na wszystkie podmioty publiczne, a wyraźnie wskazane przez usta-
wodawcę. Ważne spektrum działań w tym zakresie dotyczy incydentów występujących 
w podmiocie publicznym, czyli incydentów, które powodują lub mogą spowodować ob-
niżenie jakości lub przerwanie realizacji zadania publicznego wykonywanego przez pod-
miot publiczny. Szczególne miejsce wśród obowiązków podmiotów publicznych zajmuje 
obsługa incydentów rozumiana jako czynności umożliwiające wykrywanie, rejestrowanie, 
analizowanie, klasyfikowanie, priorytetyzacja, podejmowanie działań naprawczych i ogra-
niczenie skutków incydentu.

Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, system informacyjny, incydent, usługa kluczowa
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Public access to the legislative process is one of the principles governing Parliamentary 
law. This process primarily entails public debates, the public nature of motions and 
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One of the most significant consequences of the emergence and rapid 
development of the information society is the extension of the material scope of 
State security by the principle of public access to the legislative process. Access 
to information, and the capacity for processing, securing, transmitting, and 
storing such information, is becoming central to State security in the Internet 
space1. Information has become a strategic resource in cyberspace, and its 
significance has increased considerably, notwithstanding its presentation and 
storage forms2. Public access to the legislative process is one of the principles 
governing Parliamentary law. It can be currently treated as a characteristic of 
the institution of Parliament itself, as a kind of a Parliamentary law standard. It 
constitutes one of the elements in the representative character of Parliament, 
allowing the public to observe the operating methods accompanying the 
procedures3.

The principle of public access to the legislative process was laid down in 
the Constitution, which makes it a well-established rule.

Under the applicable Constitutional law, public access to the legislative 
process should be discussed against a backdrop of the characteristics of the 
legislative process itself. First, the principle of public access to the legislative 
process is expressed in the provisions under which Poland is a democratic 
State based on the rule of law, and in the representative function of the Sejm 
and the Senate4. Second, the legislative process is not kept secret from the 
public. The public-access principle can also be inferred from the provisions of 
Article 61 of the Constitution, under which Polish citizens have the right to 
obtain information on the activities of public authorities. 

The public-access principle relates to both the Sejm and the Senate. 
It covers the sessions of the Sejm. This means that, most of all, it can be 

applied to all Parliamentary procedures in the field of legislation, i.e. to the 
Praesidium of the Sejm, the Council of Elders, and the Sejm Committees. Under 

1 See Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament, and of the Council, of 6 July 
2016, concerning measures for a high common level of security of network and information 
systems across the Union (OJ EU L 194 of 19 July 2016, p. 1).
2 A. Letkiewicz, Istota współczesnego zarządzania jako element bezpieczeństwa, [in:] W kręgu 
nauki o bezpieczeństwie, red. M. Jurgilewicz, S. Sulowski, Warszawa 2018, p. 198 et seq.
3 M. Stębelski, Rola polskiego parlamentu po transformacji ustrojowej, [in:] XV lat 
obowiązywania Konstytucji z 1997 r. Księga jubileuszowa dedykowana Zdzisławowi Jaroszowi, 
red. M. Zubik, Warszawa 2012, p. 159.
4 M. Leszczyński, Społeczeństwo „zatomizowane” jako skutek rozpadu tradycyjnych wspólnot. 
Implikacje dla współczesnego bezpieczeństwa, [in:] Prawne, instytucjonalne i społeczne 
uwarunkowania bezpieczeństwa, red. S. Bębas, A. Gołębiowski, Radom 2014, p. 26.
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Article 110 (1) of the Constitution, the Sejm and the Senate hold debates in 
sessions. It should be understood as everything which happens in the meeting 
room from the time the Marshal of the Sejm opens a session to the time the 
session is closed. 

Public access to the legislative process primarily entails public debates, the 
public nature of motions and submissions, public voting, the public adoption of 
resolutions, and the public availability of documents constituting the basis for 
the work of the Sejm. All this is published and uploaded onto the Parliament 
website, www.sejm.gov.pl. 

The manifestation of the principle is public access to Bills, Statements 
of Reasons, reports on the sessions of the Sejm and Committees, and video 
recordings. 

Against a backdrop of Polish Parliamentary traditions, it should be assumed 
that public voting provides the people with an opportunity not only to track 
the course of such procedures, but also to learn how the deputies vote.

Voting on Bills is the most important part of sessions, and the electorate 
cannot be denied information on the choices their representatives make. 

Public access to the legislative process includes, first and foremost, the 
principle of public access to debates, which involves the citizens’ observing 
the work of Parliament live, and obtaining relevant information via other mass 
media. First, it is related to the broadly understood freedom-of-the-press 
principle (Article 14) and access to information (Articles 61 and 214). Second, 
it includes access to documents and materials which are part of the legislative 
process. Third, it means access to materials and documents with records of the 
on specific Bills, in particular stenographic records and the printed materials 
issued by the Parliament. 

The principle of public access to the legislative process creates specific 
rights on the part of citizens, and on the part of mass-media representatives. 
Such types of activity pursued by public television and radio broadcasters can 
be regulated by way of an ordinary Act, as there are no explicit constitutional 
provisions which would state otherwise. 

The fact that the authority to enact laws was given to the Sejm (Articles 
118 (3), 120 (1) and 121 (1) of the Constitution) should be understood as the 
obligation to initiate the legislative procedure by putting forward a Bill in the 
Sejm, followed by the motion for a given Act solely by the Sejm during a plenary 
session, and not by any of its internal bodies. 
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Public access to work on Bills is referred to in Article 113 of the Constitution, 
and it would seem that there is no explicit provision which would extend the 
application of this principle to the work of committees. 

The principle of public access to three readings is the outcome of the 
legislative-procedure model in place in the Republic of Poland, consisting of 
multiple debates on Bills held by a House of Parliament before a given Act is 
passed in its final form, as laid down in Article 119 (1) of the Constitution, and 
defines the internal legislative-procedure model in place at the Sejm5.

The principle of public access to three readings is referred to in the 
Constitution only with regard to Parliamentary procedures. This process 
includes an obligation to follow the procedure in such a way that it is based on 
readings. Moreover, the question might be posed whether the interpretation 
of the term “reading” also refers to the extension of the public-access principle 
to the work of committees6.

Thanks to modern means of communication, and live broadcasts of 
Parliamentary debates and the legislative process, the public is given 
information not only about the work of Parliament, but also about the views 
expressed by its elected representatives, and about their engagement in 
addressing specific social issues. It creates extraordinary feedback, and 
allows the dissemination of socially acceptable views expressed by Members 
of Parliament about legislative initiatives7. All this results in the fact that 
Parliament, as a legislative body, is expected to provide maximum public 
access, whereas confidentiality can be associated with the operations of other 
State authorities, in particular the executive branch8. 

At present the public-access principle includes not only the access by 
visitors to the audience gallery, but also live broadcasts from the sessions, and 
reports on the progress on the work on a given Bill. Given such understanding 
of public access to the legislative process, it can be stated that this principle 
is significant, not only for informing the public directly about Parliamentary 
business, but also for reaching specific political goals and the goals of individual 
MPs, or the parties they represent. 

5 L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. 2, Warszawa 2001, p. 2.
6 J. Jaskiernia, Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu 
ustawodawczym, Warszawa 1999, p. 180 et seq.
7 B. Szepietowska, Proces ustawodawczy, [in:] Parlament model konstytucyjny a praktyka 
ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2006, p. 100 et seq.
8 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, p. 570.
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Most Parliaments allow the presence of radio and television representatives 
during sessions, including plenary sessions and the meetings of some 
Parliamentary bodies, in particular investigative committees and standing 
committees with investigative powers. 

It should be stressed that Sejm sessions are open to the public, but the 
deputies may decide to hold in-camera sessions if the good of the State 
requires such a procedure. The pace of a given legislative procedure cannot 
in itself constitute grounds for rendering it unconstitutional. First of all, 
constitutionality can be assessed in terms of the influence the procedure 
exerts on the pluralist nature of Parliament, i.e. by reviewing whether the 
course of Parliamentary business has not denied the public their right to follow 
legislative proceedings9. Second, it can be evaluated from the perspective of 
the correlation between the fast pace of legislative work and the quality of 
laws. However, the latter aspect is reviewed, in the course of proceedings, by 
assessing the substantive value of legal provisions as part of the conducted 
legislative process. There is a possibility that an Act which was debated and 
adopted hastily can contain errors, but these should not be decisive factors 
when evaluating the compliance of the Act with the Constitution.

The provisions of the Constitution do not regulate legislative procedures 
in full, including their online presentation10. In line with the Principle of Sejm 
autonomy, such issues should be governed by Rules & Regulations, whereas 
the Constitution only formulates certain general principles, and governs 
issues of material importance. The principle of public access to the legislative 
process should be classified as one of such rules. This means that, in line with 
internal Parliamentary procedure, each Bill should be adopted by the Sejm in 
a transparent manner, whereas open access to such procedure may only be 
denied for the good of the State. 

The beginnings of cyber defence date back to the creation of the Internet, 
and the assumptions behind it, involving the improvement in the capacity of 
US military computer networks to provide better protection against nuclear 
attacks. Afterwards, the assumptions behind cyber defence included combat 

9 Decree of the Constitutional Tribunal of 23 March 2006, Case File No. K 4/06, OTK-A 
2006, No. 3, item. 32.
10 Articles 21–25, Chapter 5 “The obligations of public authorities” of the National 
Cybersecurity System Act of 5 July 2018 (Journal of Laws of 2018, item 1560, as amended).
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information and information operations11. The date which marks the symbolic 
beginning of the Internet in Poland is 17 August 1991. This was most probably 
the day on which the first email was sent from Poland to Copenhagen with the 
use of the TCP/PI protocol12.

In past decades we have all witnessed the great success of the network, 
and in recent years the Internet has become an integral part of our lives. Along 
with the emergence of the Internet, Parliamentary services have developed 
a platform on which the full legislative process is published, and there is a special 
search engine which includes information uploaded onto the archives about 
the earlier terms of office. Users have access to Bills, Statements of Reasons, 
the work of committees, and stenographic reports, as well as the Journal of 
Laws, in which Acts are published. The negative consequence of legislative 
proceedings’ being on the Internet is access by persons to whom such a service 
is not intended. The plethora of data and information available on Parliament’s 
website requires services to apply all available safeguards which facilitate the 
maintenance of the published content in their original form. To this end, all 
possible safeguards, site parameters, and sets of results are used. The software 
which is operated by users reflects the directly formulated parameters 
characterising a given user who connects to the network with the use of such 
software. While the legislative process shown on the website is available to 
the public, the initial phase of internal working on amendments is classified13. 
This results from the fact that the amendments to Bills must first be uploaded 
onto the system and checked by the services of the Chancellery of the Sejm 
before they are published on the website. Such restrictions are a consequence 
of the fact that certain additional criteria in the process of passing an Act have 
accumulated. While searching for, or generating, information by automated 
means, recipients can follow the legislative process in the form of video 
broadcasts. 

All types of attack constitute a clear threat to the correctness of the 
legislative process, and to files uploaded onto the website, due to the disruption 

11 R. Lelito, Podstawy cyberobronności państwa, [in:] Wojskowe systemy łączności w systemie 
bezpieczeństwa państwa: wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, red. B. Biernacik, 
G. Pilarski, Warszawa 2018, p. 100.
12 R. Balicki, Demokracja w czasie Internetu, [in:] Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa 
poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, red. R. Balicki, M. Jabłoński, 
Wrocław 2018, p. 348.
13 P. Chybalski, Poprawka w postępowaniu ustawodawczym w świetle Konstytucji RP, 
Warszawa 2014, p. 223 et seq.
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of information transfer as part of the public debate. It is vital to apply a reliable 
firewall preventing unauthorised third-party access, separating the legislative 
process from potential impact, i.e. from altering files and their content. This 
phenomenon can also demonstrate certain irregularities, or mislead citizens 
and services. Such form of media misinformation can be the outcome of 
deception or a game being played by people who do not realise, or are not 
aware of the fact that, their actions are disrupting the work of Parliament.

Such activities often take the form of an extraordinary Internet “warfare” 
which results in the exerting of influence on the shape of the most important 
process in the country. Without doubt, this also affects the course of 
procedures and the occurrence of potential errors, as well as the outcome of 
legislative process in its final form.

We cannot imagine our lives without the new technologies which have 
a significant influence on public access to the legislative process. They have 
become an inseparable part of Parliament’s operations which we can witness 
on a daily basis. They not only assist legislative work in the Parliament, but 
also co-create the legal, and, for many people, the political, spheres of the 
country14. If we wish the system to work properly, it is necessary to adopt 
numerous diverse measures in the field of the legislative process which enable 
people to identify false information. The operations of services in charge of 
data protection should be managed with care, and we should exercise the 
utmost caution. The Internet should be seen as an invention which not only 
serves educational purposes but as a source of threats arising from various 
types of attack.

The situation is similar in the case of national cyber defence, including the 
protection of the legislative process in the Parliament when affected by the 
ICT “maelstrom”, including the Internet. If the State defence system is part 
of the security domain, cyber defence should be treated as an element in our 
cybersecurity system. The cyber defence of the legislative process should be 
understood as preparing ICT systems (networks) and the data processed in 
such systems, critical from the point of view of Parliamentary interests, for 
protection against attacks. The key role in cybersecurity has been assigned 
to services which should have the capacity to protect their own ICT systems 

14 R. Zięba, Teoria bezpieczeństwa państwa w ujęciu neorealistycznym, [in:] Teoretyczne 
i praktyczne aspekty bezpieczeństwa państwa, red. G. Gasztold, M. Brzeziński, Warszawa 
2018, p. 13 et seq.
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and the resources accumulated on them, and active defence and offensive 
capabilities in the cyberspace.

It should be stressed that the notions of legal security and legal certainty 
are of great significance here15. On the one hand, legal certainty arises from the 
application of the law, while on the other hand it means that the legal security 
of the legislative process must be ensured in all respects16. The list of measures 
aimed at providing the security of the legislative process must be subject to close 
surveillance17. In the context of the above discussion, it can be stated that every 
breach affecting information components resulting in their unfitness for a given 
purpose constitutes a threat to the open access to the legislative process. Hence 
the list of threats to public access to the legislative process is extremely long. 
What’s more, due to the extensive development of information technologies, 
any attempt to create an exhaustive catalogue of such threats must be doomed 
to failure, as every innovative and ground-breaking technology which is crucial 
to the transfer and processing of information results in new types of threat, 
including risks to the legislative process. The development of the Internet, as 
a widely available communication platform characterised by interactivity, i.e. 
providing not only access to information, but also the possibility to create and 
disseminate content, can serve as an example here.

Generally speaking, the basic threats to the information security of 
the legislative process include 1) no access to legislative information,  
2) excessive legislative information, 3) access to false information and 
legislative misinformation, 4) no protection of own legislative information 
resources, 5) no control over legislative information-transfer channels.

Some threats are objective, while others are a consequence of 
vulnerabilities in legislative bodies and their internal structures. It is difficult 
to reduce the quantity of information in a democratic society, just as it is not 
possible to exercise full control over all IT-related activities, which could end 
in censorship.

15 M. Jurgilewicz, Rzecz o bezpieczeństwie prawnym, [in:] W kręgu nauki o bezpieczeństwie..., 
p. 30 et seq.
16 M. Leszczyński, Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa jednostki. Ewolucja 
w podejściu do badań bezpieczeństwa, [in:] Współczesne wyzwania państwa i prawa: księga 
jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jerzego Jaskierni, red. Ł. Baratyński,  
P. Ramiączek, K. Spryszak, Toruń 2017, p. 560.
17 M. Leszczyński, Istota systemu bezpieczeństwa państwa, [in:] Bezpieczeństwo społeczne 
a bezpieczeństwo państwa, Kielce 2009, p. 21 et seq.
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On the other hand, the lack of access to information on the legislative 
process might be the outcome of poor performance by the services in charge 
of security. In turn, the failure to provide proper safeguards might result in 
the fact that the State will no longer have the capacity to keep confidential 
those pieces of information which should be hidden from potential opponents. 
Finally, the inability to counteract hostile misinformation campaigns via the 
Internet can be regarded as a weakness of the State.

The basic threats to the security of the legislative process include 1) the 
unauthorised disclosure of legislative information, which can be the outcome 
of an error, or be dictated by political or economic premises, 2) the breach of 
civil rights by authorities (the restriction of public access to the legislative 
process), 3) the operations of groups intentionally manipulating the flow of 
legislative information, 4) computer crime, 5) information combat aimed at 
obtaining legislative information, 6) legislative-information espionage.

In classifying internal threats to the legislative process we can divide them 
into threats related to the imperfect functioning of civic society, threats related 
to the functioning of cyberspace and mass-media space, and those regarding 
the use of sensitive issues in international relations18.

The next issue involves the presence of a legislative-information deficit in 
a society, which in turn makes the public vulnerable to misinformation, and 
facilitates the operations pursued by agents of influence. 

Threats in cyberspace, including misinformation, should be considered 
as a category of risks especially germane to the legislative process. Hostile 
propaganda, attacks can result in the disruption of ICT systems, the existence 
of technology gaps affecting the legislative process which provide an 
opportunity to interfere, often in an unnoticeable way, in the content of Bills 
or Acts, and affecting the capacity to act in the cyberspace.

In addition, due to the presence of the Republic of Poland in the global 
cyberspace, cybernetic attacks can occur which in fact can shape the legislative 
process or hinder the flow of legislative information from the Parliament.

Unwanted, external information which can impact on data impinging 
on legislative procedures, in the form of IT attacks aimed at controlling the 
decision-making processes of Parliament, should be considered as a serious 
threat. 

18 A. Rzepka, Bezpieczeństwo międzynarodowe w dobie globalizacji, [in:] Bezpieczeństwo 
XXI wieku: szanse – zagrożenia – perspektywy: aspekty prawne, red. T. Gadkowski, Poznań 
2018, p. 156 et seq.
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The dependence of contemporary Parliaments on efficient systems of 
processing and distributing legislative information is a fact. The notion of 
legislative-information security should be understood in its broad sense, with 
its objective scope covering the capacity to provide legislative information, 
analyse, disseminate and protect own legislative information resources, and 
the ability to identify and counteract hostile IT operations aimed at exerting 
influence on the legislative process. In particular, this refers to information in 
cyberspace.

Therefore, the notion of legislative-process security is closely linked to 
information combat, i.e. the combat in which legislative information can be both 
a weapon and the target of attacks. It requires the protection of own legislative-
information resources and legislative-information systems, and the ability to 
perform own information operations and misinformation campaigns. Threats 
to legislative-information security are related to information components, as 
their breach can result in incomplete and inaccurate information which is not 
fit for its purpose.

The preparation of an Act is a complex and long-lasting process. However, 
some proceedings require fast decision-making, with insufficient time for 
analysing the legislative information entered in the system. As a result, 
accelerating the performance of tasks in Parliament IT systems can facilitate 
unauthorised access to information and its alteration. Also, with rapid 
technological advancements in recent years, the meaning of cyberspace has 
evolved considerably. At present it is most of all virtual space where network-
connected computers and other digital media (mobile phones, tablets, radio, 
televisions) communicate, and where Parliamentary activities have also 
found their place. The protection of cyberspace has become one of the most 
frequently discussed issues related to the security of the legislative process. 
In short, the course of the legislative process needs to be organised in this 
Internet space. It is necessary to modify, supplement, or develop security 
mechanisms for the security of the legislative process.

Given the above, as regards the security of the legislative process on 
the Internet, the Republic of Poland is obligated to generate the country’s 
minimum required capacities by establishing legislative procedures for the 
security of network and information systems19. It seems a positive thing that 

19 P. Kościelny, Opinia prawna z dnia 4 czerwca 2018 r. do rządowego projektu ustawy 
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Sejm document No. 2505, The Analysis 
Department at the Chancellery of the Sejm, p. 2.
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Poland has established a structured cybersecurity threat-management model, 
in such a way that it is focused on capacity-building within the scope of ongoing 
threat monitoring and integrated cybersecurity management at the national 
level, and the protection of security and public access to the legislative process 
have been properly incorporated into the system.
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Cyberprzestrzeń a jawność procesu ustawodawczego

Streszczenie

Jawność procesu legislacyjnego jest jedną z zasad prawa parlamentarnego. Jawność pro-
cesu legislacyjnego to przede wszystkim jawność debaty, jawność przedkładanych wnio-
sków i przedłożeń, jawność głosowania, jawność podejmowania uchwał oraz jawność do-
kumentów stanowiących podstawę do obrad Sejmu. Społeczeństwo dzięki nowoczesnym 
środkom przekazu i bezpośrednim transmisjom ma dostęp do pełnych obrad parlamentu 
i procesu legislacyjnego. Odbiorca, wyszukując informacji bądź podczas jej automatycz-
nego generowania, może śledzić proces ustawodawczy w formie wideo. Wszelkiego ro-
dzaju internetowe ataki stanowią oczywiste zagrożenie prawidłowości procesu ustawo-
dawczego i mogą prowadzić do zaburzenia procesu przekazywania informacji w ramach 
debaty publicznej.

Słowa kluczowe: proces legislacyjny, zasada jawności, prawo parlamentarne, cyberprze-
strzeń, informacja legislacyjna
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Introduction

The protection of persons, property and security interests by the substantive 
criminal law rules are among the key, legally protected interests. Today’s social 
empiricism confirms us that the security is a significant multidimensional 
factor of the quality of society and citizen’s life, which we must systematically 
examine, forecast and secure by the legal and criminological means. We can 
contribute to the fulfilling one of the basic functions of the state, which is 
undoubtedly to ensure the security of the state and the security of the citizen.

One of the educational tools for examining the issue is also the study and 
scientific field of the Protection of People and Property, which is a related 
study and scientific field to the Law, Criminology, Criminalistics... and belongs 
to the science and technology departments of the legal science subgroup. 
The graduate is responsible for the management of institutional security 
structures, economic and business organizations and the systems used for the 
protection of persons and property, has knowledge of principles of technical 
means and legislation, is ready and able to effectively manage systems in the 
fight against the offenders who use state-of-the- in the area of organized crime 
or terrorism. Providing the staff training in the area of protection of persons 
and property is essential to protect the society (the state) from the negative 
anti-social phenomena, against various types of crime. In the field of concept, 
analytical activity, organization, control and security activities, graduates are 
able to analyze the security situation and propose optimal solutions aimed 
at the protection of persons and property, based on a scientific and creative 
approach. legally protected interests in the public and private sectors1.

Protection of security interests

The protection is the prevention of an adverse effect that can damage or 
destroy the protected subject (protected interest) by the applying preventive 
and/or repressive means (measures, standards). The protection processes are 
the starting platform for the complex security processes, the protection of 
security interests.

1 https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/80301.
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The protection of individuals means the active use of preventive and 
repressive instruments (measures, standards) for the protection of rights in 
relation to the physical status of persons defined and regulated under the 
public and private law. The legislation and protection of persons is thus ensured 
by the standards of several legal disciplines at the national and international 
level. Their starting points are the fundamental human rights and human 
freedoms enshrined in the Second Chapter of the Constitution of the Slovak 
Republic and other laws (legal regulations) in our legal system, for everyday 
practical implementation and the specific legal circuits.

The property protection is, in the principle, the process of securing the 
security of a subject (protected interest) by the using of safeguards and 
standards aimed at the eliminating the security risk of an illegal activity or 
event that is contrary to the laws and the interests of the “possessor” of the 
protected interest. Regarding property, it should be noted that it may be 
tangible or intangible. The tangible assets include, for example, buildings, 
computing, transport, and so on. The intangible assets include, for example, 
software, licenses, patents, etc. Beyond the basic allocation of assets for 
the accounting purposes, we perceive the protected information and other 
legally protected security interests as the significant intangible assets. The 
protection of tangible property is realized within the so-called “physical and 
object security“. The protection of intangible assets is, as a rule, implemented 
within the framework of a number of legal disciplines and legislation.

The physical and object security is a system of measures to protect an object 
(classified information, etc.) from the unauthorized persons and against the 
unauthorized manipulation in the objects and protected areas. The protection 
is provided by the mechanical barriers, technical security devices, physical 
protection, regime measures and their combination in accordance with the 
safety standards (set standards) of the physical security and object safety. The 
method, conditions and extent of the proposed measures are determined by 
their supervisors on the basis of an assessment of the risks of possible threat 
to objects and protected areas2.

However, our focus is on the intangible assets, such as the safeguarding of 
protected information and other legally security interests protected by the law.

2 http://www.nbusr.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/povinnosti-a-moznosti/fy 
zicka-a-objektova-bezpecnost/index.html.
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The information resulting from the physical and mental integrity of 
a person or systems (technologies, technologies) created by him and having 
the character of a protected interest (protection of classified information, 
protection of personal data, business secrets, espionage/industrial espionage 
and related unlawful activities) are implemented mainly within the so-called 
information security (with the emphasis on protecting classified information, in 
line with the state/EU cyber security concept). Cybernetics is a new operating 
domain, so we perceive the protected information as part of the security 
interests of the state. The National Authority in the Slovak Republic and the 
Central State Administration for the Protection of Classified Information, 
the Cipher Service, Cyber Security and Trusted Services (for electronic 
transactions in the internal market, electronic signatures and stamps) is the 
National Security Authority, based in Bratislava.

The Protection of classified information means the creating of conditions 
for the personnel security, administrative security, cryptographic information 
protection, physical security and object security, security of technical means, 
including the protection of foreign information. The obtaining a Certificate 
of Disclosure of Classified Evidence of an Appellate Degree is not a basic 
prerequisite for the performance of their function but is accompanied by 
a number of obligations and procedures that lead to the security of classified 
information prior to their misuse3. The Office has a significant competence 
since 2016 for the cybernetic security, in coordination with the European 
Cyber Security Organization European Cyber Security Organization ESCO, 
based in Brussels.

For the purpose of the Act, the classified information is the information 
or matter designated by the originator of a classified information which, in 
view of the interest of the Slovak Republic, must be protected from being 
divulged, misused, damaged, improperly reproduced, destroyed, lost or stolen 
and which may arise only in the areas established by the Government of the 
Slovak Republic by its regulation4. According to the law, the information may 
be the content of a document, drawing, drawing, photograph, graph, or other 
record, content of the oral expression, content of electrical, electromagnetic, 
electronic or other physical transport medium. It can be a mass media with 
information, product, device, real estate.

3 http://www.nbusr.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/povinnosti-a-moznosti/index.
html.
4 https://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-215/2004.
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The protection of persons and property, the primary safeguarding of 
protected information and other security interests is perceived in a wider 
and narrower sense as: 1) the protection of interests in the entire societal 
dimension, implemented and analyzed at the local, national, regional and the 
international level of security and the application of relevant standards of the 
criminal substantive law; 2) and the exercise of the protection of interests in 
an individual dimension, implemented and analyzed at an individual level of 
security and the application of relevant standards of the substantive criminal 
law (to ensure the safety of a citizen, the protection of a particular private or 
corporate property, another law protected interest, etc.).

The protection of persons and property, primary the safeguarding of 
protected information and other security interests are carried out at home 
and abroad through: 1) the state security management by the building and 
developing the capabilities of defense, protection and state rescue), and/or 
2) private security organizations; 3) institutions under the subordination of 
the Ministry of Internal Affairs and Justice, as well as the protection in the 
proceedings before the international legal institutions (by applying the legal 
norms).

The basis of the successful study of criminal law in relation to this issue is 
the already acquired knowledge of legal subjects whose teaching is preceded 
by the criminal law5.

The selected national sources of rights for the protection of persons, 
property and other legitimate interests: 1) Constitutional Act no. 460/1992 
Coll. Constitution of the Slovak Republic, Second Chapter, Art. 12–54;  
2) Constitutional Act no. 227/2002 Coll. Constitutional Act on the State 
Security in Time of the War, War, Exceptional Condition and Emergency 
Status; 3) Act no. 387/2002 Coll. Act on the State Governance in Crisis 
Situations Out of Time of the War and War Condition; 4) Act no. 319/2002 
Coll. Law on the Defense of the Slovak Republic; 5) Act no. 129/2002 Coll. on 
an integrated rescue system; 6) Act no. 473/2005 Coll. The Act on Providing 
Services in the Field of Private Security and on Amendments to the Certain 
Acts; 7) Act no. 215/2004 Coll. on the Protection of Classified Information and 
on Amendments to the Certain Acts as amended; 8) Act no. 154/2010 Coll. 
The European Arrest Warrant Act.

5 D. Mašľanyová, Trestné právo hmotné: všeobecná a osobitná časť, Plzeň 2016, s. 13.



90 Miroslav Kelemen, Filip Balla, Jaroslav Jevcák, Martin Kelemen, Volodymyr Polishchukˇ

Selected international sources of the law: 1) Council Decision EU No. 
2013/488/EU on the security rules for the protection of EU classified 
information; 2) The Rome Statute of the International Criminal Court is the 
international treaty that founded the Court, 1998; 3) The NATO founding 
treaty, 4 April 1949; 4) Document C-M (2002) 49 Security within the NATO; 
5) the Hague Convention (1907), the four Geneva Conventions (GCs) (1949); 
6) the Additional Protocol I (AP I), governing international armed conflict, and 
Additional Protocol II (AP II), governing non-international armed conflict.

The examples of international cooperation on the protection of persons, 
property and the safeguarding of other protected interests of the European 
Communities and the Member States:

European Border and Coast Guard Agency6 (Frontex)
Frontex does not have its own equipment or the border guard. When 

coordinating the joint operations, it relies on the EU countries to provide the 
border guards, vessels, aircraft and other resources. In all its areas of activity – 
operations, risk analysis, training, R & D and return of migrants, Frontex fulfills the 
role of coordinator and establishes the specialized networks between the border 
authorities. The aim is to develop and share the best practices between the EU 
border authorities and the countries associated within the Schengen area.

European Police Office7 (Europol)
Europol uses its central position in the European security architecture 

and provides a unique range of services such as: support for the on-site law 
enforcement operations, crime information exchange center, law enforcement 
expertise center.

International Organization for Criminal Cooperation8 (Interpol)
The main role of Interpol, according to the International Statute of the 

Organization, is to ensure the effective international exchange of criminal 
information in order to support the elucidation and the prevention of criminal 
offenses. At the national level, the Interpol National House functions as 
a liaison between the operational activities of departments of various police 
services whenever these activities contain an international element.

6 https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_sk.
7 https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/europol_sk.
8 https://www.minv.sk/?interpol Národná ústredňa Interpolu MV SR, Bratislava.
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European Anti-Fraud Office9 (OLAF)
OLAF’s mission is to protect the financial interests of the European Union 

and to fight against the fraud, corruption and any other illegal activities, 
including the serious offenses within the European institutions, related to the 
drawing of EU funds with a financial impact.

Criminal law protection of security interests

The Slovak Republic in the process of guaranteeing security, building the 
security strategy, building its security policy and creating an adequate security 
system is based on the historical experience, available scientific analyzes and 
the forecasts of the security situation in the world, the Europe and on its own 
territory.

The attention of society has always focused on the two basic areas 
of security, namely the internal security and external security, and the 
corresponding sources of threats that have been basically presented by the 
natural and civilization sources of threats or the combinations of them. It is 
precisely the area of civilization threats associated with the armed violence 
that has become a region of great development in the mankind’s historical 
development and has provided the humanity with the instruments of self-
destruction, destruction of the world, and human civilization. The state uses 
the available tools of the security system to eliminate them, in the context of 
collective defense and safeguarding of protected interests, in the individual 
security sectors10.

The protection of state security by the standards of criminal law is one of 
the key, legally protected interests. Today’s empirical empowerment confirms 
that the security is a significant multidimensional factor of the quality of 
society and citizen’s life, which we have to systematically examine, forecast 
and ensure.

The Slovak Republic is currently experiencing a new stage in the definition 
of security interests from its independence, which reflects the newly formed 
Security Strategy of the Slovak Republic under the authority of the Ministry 

9 http://www.olaf.vlada.gov.sk/olaf/ Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, Úrad vlády 
SR, Bratislava.
10 M. Kelemen, Vybrané problémy ochrany osôb, majetku a zaistenia ďalších chránených záuj-
mov v sektoroch bezpečnosti, Bratislava 2014, s. 9.



92 Miroslav Kelemen, Filip Balla, Jaroslav Jevcák, Martin Kelemen, Volodymyr Polishchukˇ

of Foreign Affairs and the European Affairs of the Slovak Republic and their 
implementation in the parallel strategic documents such as the Defense 
Strategy of the Slovak Republic and the Military Strategy of the Slovak 
Republic, in the Ministry of Defense of the Slovak Republic.

Up to now, starting situation.
We perceive the security strategy as the theory and practice of the 

functioning of the State – the Community of State, aimed at achieving the 
general and long-term security objectives. The previous approaches and 
opinions as well as the basic postulates of security and defense are contained 
in the Security Policy Documents, discussed and approved by the National 
Council of the Slovak Republic in September 2005 – the “Security Strategy 
of the Slovak Republic” and the “Defense Strategy of the Slovak Republic”11. 
The country Strategy Papers were in the process of updating to respond to 
changes in the security environment by all available means of the Slovak 
Republic, based on the “Strategic Defense Assessment” in 2011 and a broad 
professional and layout debate. A key pillar of our direction was the “Strategic 
Concept of Security and Defense of North Atlantic Treaty Organization 
Members” adopted by the Heads of State and Government in Lisbon in 2010 to 
replace the 1999 Strategic Alliance concept. “The strategic concept must offer 
freedom with regard to the foreseeable development, with sufficient precision 
to be useful to Allied officials responsible for implementing the policy”12.

The security interests of the Slovak Republic are based on the principle 
of guaranteeing the security of the citizen in accordance with international 
legal standards and constitution, and the basic civil and democratic values. 
The Slovak Republic recognizes and protects the values of freedom, peace, 
democracy, the rule of law, law, and justice, pluralism, prosperity, solidarity, 
respect for human rights and freedoms13.

The Slovakia’s security interests are based on the following values:  
1) guaranteeing the security and protection of the fundamental human rights 
and freedoms of citizens; 2) the guarantee of territorial integrity, sovereignty, 
the integrity of borders, political independence, identity; 3) the democratic 
state establishment, legality and market economy; 4) the economic, social, 
environmental and cultural development of society; 5) Transatlantic 
Strategic Partnership, allied security; 6) the effectiveness of the international 

11 Bezpečnostná stratégia SR 2005, Obranná stratégia SR 2005.
12 P. Nečas, M. Kelemen, War on insecurity: calling for effective strategy!, Kiev 2010, s. 44.
13 Art. 4 a 5 Bezpečnostná stratégia SR 2005.
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organizations to which the Slovakia is a member, supporting the expansion 
of the NATO and the EU; 7) developing the good partnerships and the forms  
of cooperation with the countries with which we share common the interests; 
8) promoting the spread of freedom and democracy, respect for human rights, 
legality, international order, peace and stability in the world; 9) confirm the 
cyberspace as a new operating domain.

Conclusion

The new Security Strategy defines the security interests of the Slovak 
Republic, the basic objectives of the SR’s security policy and the ways of their 
implementation in the various areas of the Slovak security. Strengthening 
the interconnection of security interests with the expression of objectives, 
procedures and tools of the Slovak Security Policy in the key areas of security 
in their enforcement, in line with a comprehensive approach to security 
(integrated action of a wide range of instruments). It also takes into account 
the limits of international organizations to address the current issues, giving 
the greater importance to the regional organizations based on a common 
value basis and the capacity development of the SR14.

The expert community notes that, in the view of the continuation of the SR 
2017 Security Strategy proposal to the 2005 Slovak Republic Security Strategy, 
there has been no significant shift in security interests. Almost identical in the 
terms of text and order, the preservation of state existence, the sovereignty 
and integrity, the development of democratic foundations and the rule of law, 
sustainable development and security remained. Compared with the 2005 
Slovak Republic Security Strategy, a good environment, cultural development 
and safe cyber space have been added. The security, stability and capability of 
the EU and the NATO as a security interest have remained (this has brought 
about the continuation of the integration core – the response to the changes in 
the EU). If the Transatlantic Partnership in the 2005 Slovak Republic Security 
Strategy was fifth, the 2017 document is the penultimate one, placed in the 
area of security and stability in the European Neighborhood15.

14 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25849.
15 http://stratpol.sk/wp-content/uploads/2017/08/BSSR-2017-SVK-v-final-OND-final.
pdf, s. 5.
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According to the current decision of the Ministry of Defense of the Slovak 
Republic, a new Security Strategy will be submitted by the end of 2020.
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Przewidziana w przepisach prawa karnego ochrona interesów 
w dziedzinie bezpieczeństwa w kontekście aktywów 

obronnych państwa i cyberprzestępczości

Streszczenie

Artykuł dotyczy interesów państwa w dziedzinie bezpieczeństwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony informacji, która stanowi zasadnicze wyzwanie ery cyfrowej. 
Zajmuje ona wyjątkowe miejsce, zwłaszcza w kontekście zagadnień dotyczących bezpie-
czeństwa narodowego państwa. W artykule omówiono wiedzę i praktykę stosowaną na 
szczeblu krajowym w odniesieniu do agendy organizacji międzynarodowych.

Słowa kluczowe: edukacja, technologia, szkolenia, wojskowe projekty pilotażowe
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Big data, inferred data and the future 
of remaining human – between 

abdormission1 and horripilation2

Abstract

Cyberspace as a virtual venue for communication and information offers its users 
potentials the consequences of which can be debated from different angles. The critique 
coming from respectable professional sources highlights some of the risks in the system. 
Cyberspace has accelerated a fundamental transformation in consumption and increased 
the use of digital services. It reinforced digital business models’ dominant position at 
the expense of more traditional businesses. Tech giants showed how vital is big data and 
inferred data derived from the Internet users’ activity. Today hardly anyone can ridicule 
or dismiss as bizarre stories of censorship, malevolence, manipulation, fake news, fraud 
or actions of distinct ideological flavour. Hardly anyone mentions the fate of the human 
being who has drifted into the domain of illusion.

Key words: cyberspace, Artificial Intelligence, the Internet, surveillance, behaviour, 
democracy, profiling, blockchain, the human being

* Paweł Koszarny, Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.
1 Abdormission – that feeling of dumbness when an arm or leg has “gone to sleep”. The 
pins and needles you feel when the limb comes back to life is officially termed parenthesia.
2 Horripilation – goose bumps, your hairs standing up on end due to the cold, a scary 
story or a theme song/hymn or a horror movie.
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We are the free source of raw material hardly able to democratically confront 
excesses of raw capitalism. Surveillance capitalism aims to modify human 
behaviour towards corporate’s ends. Behaviour modification is a pernicious 
action and it is a complete defiance of democratic principles. It took just 
twenty years without us saying “no”, without noticing what is going on. We are 
on a straight path to a dystopian society open to local as well as global actors – 
nation-states and non-state actors.

It all is entangled in cyberspace3. There remains a galore of myths of different 
nature about cyberspace which needs to be clarified somehow, though for the 
purpose of this paper, out of necessity, they take the form of soundbites rather 
than full-fledged explanations stemming from mathematics, physics and 
other related sciences. They help identify the inherent flaws that stem from 
incorporating Artificial Intelligence (AI) base technology unreservedly. Some 
of those clarifications state that: 1) cyberspace with its emergent complexity 
is trivially simple vis-à-vis real life; 2) cyberspace can run into disorder due 
to hacking as well as without it; 3) cyberspace disorder can be emergent and 
non-predictable; 4) cyberspace cannot mimic any sustainable system of life; 
5) cyberspace is fundamentally unreliable, which will be observed with an 
increasing complexity of the system; 6) cyberspace is likely to be a next arena 
of spectacular catastrophes similar to natural disasters. 

Some misunderstandings of the above have a direct implication on 
cybersecurity, law and liability, democracy and the human existence. The 
creators of the Internet claim that the Internet has ceased to be a force for 
good, and its dysfunction is heading towards a dystopian system. One cannot 
understand what cyberspace is without a mathematical description. One 
cannot understand what AI is without a mathematical description. One cannot 
prove anything unless you have a definition. Needless to say that even having 
a definition is not sufficient to be able to understand the problem.

We do not have the definition of AI and in some way AI seems to be 
an oxymoron. We are a long way from understanding intelligence and 
consciousness and how does the brain orchestrate consciousness. Intelligence 
needs understanding and understanding needs awareness. AI, as much as 
we know it, hardly resembles awareness, understanding and intelligence. 
AI is confined to computation and algorithms. We are given to believe that 

3 Cyberspace – the term is attributed to William Gibson, a science fiction writer who 
used it in his short story “Burning Chrome” (1982) and in a 1984 novel “Neuromancer”.
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AI will replace the human being in many respects and in certain cases it will 
replace the human being completely. This is perfectly possible provided we 
do agree to a reduced form of the human existence. Someone asked quite 
a popular question: Can machines (AI) ever behave like the human being? Only 
the opposite is quite possible. Yes, the human being can be reduced to mimic 
AI. Unfortunately, this could mean a direct assault on human autonomy, on 
decision rights, on the whole notion of individual’s sovereignty.

The first prominent review of academic research in Artificial Intelligence 
was conducted by Lighthill and published in 19734. Lighthill was highly 
critical of basic research in foundational areas such as robotics and language 
processing, which led to an AI winter, a period of reduced funding and interest 
in AI research. According to Freeman Dyson5, who died early this year, little if 
nothing had changed in those sceptic conclusions since then. Fortunately such 
scepticism should also be seen as something optimistic for the human being 
whose brain is still a mysterious and little understood organ that works like an 
analogue computer6 rather than a digital computer.

The digital frenzy prompts that sky is the limit and that beyond the horizon 
lie unexplored and unlimited possibilities and capabilities of transforming us 
into trans-humanity. Under the label of an undefinable notion are disguised 
ideas and projects which for some reason need to be kept far from people’s 
awareness and comprehension.

The cyber threat landscape is shifting in real-time. The countries face 
threats from a growing set of sophisticated malicious actors who seek to 
exploit cyberspace. Nation-states continue to present a considerable cyber 
threat. But non-state actors are emerging with capabilities that match those 
of sophisticated nation-states. The government must think beyond the 
defense of specific assets – and confront systemic risks that affect everyone 
from tech giants to homeowners. The government must better align our 
existing law enforcement efforts and resources to address new and emerging 
challenges in cyberspace, to include the growing use of end-to-end encryption, 

4 James Lighthill – Artificial Intelligence: a General Survey, in Artificial Intelligence: 
a paper symposium, Science Research Council.
5 Freeman Dyson (1923–2020) – an English-American theoretical physicist and 
mathematician and the right word for doing science and being creative in his case was the 
word ‘subversive’.
6 In 1981 at Andicott House two mathematicians, Marian Pour-El and Ian Richards 
from the University of Minnesota showed a complete mathematical proof that analogue 
computers are more powerful than digital computers. 
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anonymous networks, online marketplaces and cryptocurrencies. There 
emerged disruptive financial innovations, disruptive business models7 and 
disruptive political organizations8 the scale of which would not be possible 
without cyberspace. Harm in physics can be onetime. Harm in medicine, 
biology, social harm due to utopian ideologies and their proposed solutions 
can become unimaginably big. It is very difficult to imagine things hitherto 
unknown. Imagination plays a crucial role not only in physics. Imagination 
requires traineeship and confrontation and the latter is constantly pushed 
to the corner of the ring by silencing, professional alienation, censorship and 
even punitive measures. It seems that governments need better reliance on 
competitive advisory bodies rather than a narrow bench of experts in order 
not to cook a hidden cost for all called fragility causing true system collapse. 

Almost unnoticed we are subject to corporate surveillance, the 
development of which impacts the essence of human life, and its basic social 
structures, including the state. This issue so poorly addressed by lawmakers 
requires the awakening if we are still to adhere to the principles of free will, 
free market and democracy. We are faced with digital totalitarianism in which 
it is difficult to answer the question “Who decides what you decide?”, once 
we shifted democratic decisions to machines and surveillance capital. We 
are balancing on the verge of post-democracy and post-politics unreservedly 
delving in sharing economy and sharing cyberspace. Private surveillance 
capital has institutionalized asymmetries of knowledge and it translates 
into asymmetries of power. Imagination is more important than knowledge. 
Knowledge is limited to what we know and understand today whereas our 
imagination goes beyond to even what we will ever know and understand. 
Dealing with ideological constructs requires more of imagination beyond 

7 For example sharing economy based on scale and extremely big capital, the 
Decentralized Autonomous Organizations (DAO), the unicorn start-ups (the term used in 
the venture capital industry to describe an entity with a value of over $ 1 billion.).
8 Antifa – the disruptive and distributed movement connecting people in various countries 
seemingly with no organization behind, whereas in fact being well-funded by individuals and 
hedge funds making money in highly speculative and disruptive transactions in whatever 
instrument traded. It is firmly positioned in the academic world. It conducts traineeships 
and lessons based on syllabus how to conceal identity, how to encrypt communications 
and how to employ digital security according to the same tactics and the same principles. 
Their communication is similar to secret agencies, rooted in dark web ready for calls to rally, 
demonstrate, disrupt, loot and violate law almost instantly in any place. They are able to 
create a flash mob in any major city.



99Big data, inferred data and the future of remaining human...

today’s horizon because history showed that the creators themselves may not 
be able to foresee the far-distance consequences of their own creations.

It is important to not conflate the language of cyberspace which we do 
invent with the structure of cyberspace which we discover. The ever-increasing 
complexity of cyberspace emerging from two conflicting forces of fractal 
expansions, according to the Feigenbaum constant 4.66920… and fractal 
dissipation, according to the Feigenbaum alpha constant 2.5029… is bound to 
produce structures and problems arising from those structures which will be 
a new experience for anybody wanting to tackle them. In other words, the list 
of problems is bound to be longer rather than shorter. It contains mathematics, 
sophisticated mathematics, and to tackle those problems in a commendable 
way, succeeding in communicating the issues to a wider public, is really a big 
challenge. One should be aware of humanity’s place in the Cosmos and the 
opportunities and risks associated with AI.

The security expert Bruce Schneier9 wrote that surveillance is the 
business model of the internet. Blockchain shifts some of the trust in people 
and institutions to trust in technology – the cryptography, the protocols, the 
software, the computers and the network.

Human intelligence has advantages over automated and computerized 
analysis and increasing the amount of intelligence data that is gathered does 
not help to improve the analysis process10.

Corporations do more than needed for service improvement. Surveillance 
is not restricted to online activity but it is conducted in the spheres we might 
never will to disclose, like emotions, political orientation, personality and 
sexual orientation. We are intended to be saturated with convenience, in 
a feeling that we are being served. Shadow operations will remain hidden 
because you will not ask questions. Even if you asked questions who would 
you be able to talk to: the whales are too big to answer the plankton and they 
may be not in your jurisdiction.

Big corporations can exercise their manipulative power by bypassing user 
awareness. That is not enough. They even produce and sell some devices having 
a microphone or a camera, though their schematic never showed any, because 
of the residual data the hidden things might create sometime in the future. The 

9 Bruce Schneier is an American cryptographer, computer security professional, privacy 
specialist and writer. 
10 Schneier, Bruce (2010-01-15). „Fixing intelligence failures – SFGate”. Retrieved 
2011-04-08. Wikipedia references no. 26.
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Internet of Things can extract our behavioural surplus of new forms like voices, 
conversations, voice modulations, guests, timing, frequenting, routing, places, 
games, sporting, exercising, printing, photo shopping, cooking, washing and 
what not. They are not prepared to share information how the company works. 
Therefore, we need whistleblowers11 to tell us some of the true intentions of 
corporations. They know so much about so many individuals that now they can 
respond to their inner demons and paranoia and manipulate them into joining 
some groups for some reason, telling them what kind of people to live with, 
what kind of books to read, what kind of films to watch, what vote for and who 
vote for. There is a road from pure commercial outcomes to political outcomes 
and there is also the problem of how much of it is being actually shared with 
the state agencies and for what purposes12. This is a collective and systemic 
problem and it needs a collective solution.

The data taken from our lives is made into products, some very attractive 
pieces of the cake are sold and profited on quite illegitimately. So far those 
twenty years having been like a honeymoon for surveillance should induce 
us to stop, curtail or outlaw some practices but we never tried to, too busy in 
our enchantment for gadgetry and entertainment. Most of those unresolved 
problems may create tremendous harm to national security and integrity. It 
is not particularly surprising that state and non-state actors interfere here 
and there, distancing us between speculation and facts, truth and fake news. 
Before 2014 about fifty percent of the Internet world communications were 
unencrypted, now more than eighty percent, according to traffic of Google 
Chrome. Hacking has increasingly become a legitimate investigative tool. 
Some IT specialists just like the frog almost ripped apart between the wise 
and the beautiful animals, can freely fluctuate from once being a hacker, 
another time becoming an ethical hacker. They will try remotely to take over 
your device not to possess it but to gain full control over you, reading your 
email, collecting your documents, looking at your contact book, turning your 
location services on and they will send it all to the mothership. Every word 
typed or searched, any link clicked, any private message, there is a permanent 

11 Even when whistleblowers do come into the focus of the world’s attention, most 
of the disclosed materials has been censored by the mainstream media, like in the case of 
Snowden.
12 The U.S. government gains access to corporate databases, either by producing 
a warrant for it, or by simply asking. The Department of Homeland Security (DHS) uses data 
from consumer credit cards and Google for augmenting the profiles of individuals whom it 
is monitoring.
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record kept of. The screen can be off but the device is talking or whispering 
all the time, constantly chattering. Are we really shure that everything can be 
under control? Still, paedophile content material can be found and viewed on 
the generally accessible websites and somehow mysteriously it is not being 
removed by the famous sophisticated algorithms employed to ensure that 
there is a permanent ban on proliferation of deviated criminal behaviour13.

Our profiling is not about the present, it is about the future. It may happen 
that someone is different from what the government wishes him to be and he 
may no longer be able to get a passport, no longer be able to buy a new car, to 
board an airplane, to buy a train ticket, he may not be eligible for a job or work 
for the government. Those things are increasingly created and programmed 
and decided by algorithms fueled by the innocent data from our devices. It is 
interesting how little we know about the minds mastering those protocols, 
who they are, what they think, what their views are, whether they are free 
from the evil, or just how much educated they are in other than science fields 
like philosophy, ethics, faith, geopolitics, politics, economic systems, history, 
orthodoxy and heterodoxy alike. It is the problem of trust. What happens 
is that they are going against the benefit of the broader society. Corporate 
surveillance increases chances of deviant behaviour and creating punishments 
that are not equitable to their actions.

Cyberspace offers also stupid amusements and pointless pursuits and is full 
of collectivist ideologies in general and dangerously saturated with ideological 
thought as a means of guiding yourself through life. We do no not know how 
to parametrize those excesses, how to teach people take more responsibility 
and stop them missing the truth of old verities. In spite of reality being virtual, 
suddenly there emerged a deeply unsettling experience of malevolence, 
a horrifying experience, malevolence which traumatizes more than tragedies. 
The painful consequences of becoming conscious what is the source of 
predation and that you may feel like being a victim quite unexpectedly turned 
out to be the cause of victim’s subsequent immoral behaviour which itself 
looks pretty counter-intuitive.

Cyberspace is a pile of scrap without proper processing and 
processualization. Its entitativity is not real, it is some kind of an illusion, 

13 Unfortunately, while the investigation is still going on, as on June 12, 2020, no other 
details can be availed to the public. The recent case is not interesting as a reading matter, 
rather it can serve as a general problem pointer of politically asymmetrical disclaimer 
practiced by social media moguls and their moderators.
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it is created in a process. It needs constant processualization and the 
process is becoming more and more independent. Entitativity is replaced by 
processualization. The human being ceases to be an observer, a creator or an 
absolute spirit. The man is simply a product of ontologized nothingness and 
the only way to dissipate inevitable tensions is existential nihilism. It is trivially 
easy to turn cyberspace into nothingness. Cyberspace is remarkably close 
to Adorno’s14 apotheosis of nothingness, evil, ugliness, contradictions and 
dissonance and some of its constructs like cryptocurrencies clearly smack of 
neo-marxism.

The advent of distributed ledger has brought in some other issues crucial 
for the society and the state. The key word linking them all is ‘distributed’ 
suggesting that there are many persons liable not few and that the cyberspace 
offers them some kind of cyber anonymity, impunity and immunity. It seems 
none of a coincidence that today we are faced with distributed censorship by 
reliance on third-party entities, including contractors, media organizations and 
individuals, with indicia of bias to review content. We are faced with distributed 
scrutiny of cyberspace users based on the other users they choose to follow, 
or their interactions with other users. We deal with content suppression on 
indications of political alignment or viewpoint. We demonstrate helplessness 
faced with moguls allowing for otherwise impermissible behaviour. On top of 
that, there are acts that limit the ability of users with particular viewpoints to 
earn money online compared with other users similarly situated.

In the middle of the hype cycle of big data there is no better security than 
deleting the data. When a company with personal data goes bankrupt, it is one 
of the assets that gets sold. When a company is put up for sale, in many cases, 
your personal data is, too. You may find conflicting statements on different 
online privacy pages like “not for sale”, “may be among the items sold or 
transferred”15.

Blockchain shifts some of the trust in people and institutions to trust 
in technology. Cryptography, the protocols, the software, the computers, 
the network – there is no recourse when trust turns out to be misplaced. 

14 Theodor W. Adorno – a German philosopher, sociologist, psychologist, musicologist. 
He was a leading member of the Frankfurt School of critical theory, whose work has come 
to be associated with Max Horkheimer, Erich Fromm and Herbert Marcuse, for whom the 
works of Freud, Marx, and Hegel were essential to a critique of modern society.
15 One example is NEST, an Internet-connected thermostat company that enables 
people to control their home energy use via their mobile devices. Acquired by Google for  
$ 3.2 billion, Nest had different online privacy pages with seemingly conflicting statements.



103Big data, inferred data and the future of remaining human...

Blockchain displaces, reshapes and eliminates trust. Blockchain followers of 
fashion have a narrow definition of trust coming to a simple “in Mathematics 
we trust”. But verification is not the same as trust. People trust a human legal 
system rather than computer codes they will never have the expertise to audit.

It seems that only the advent of blockchain technology has brought back 
to life the two prominent Gödel’s theorems16 which can be paraphrased quite 
adequately as follows: There will always be a big gap that cannot be addressed 
by technology alone. There is always a need for governance outside the system.

It rarely happens that the consequences of those theorems impacted so 
much such a variety of all the other disciplines than pure mathematics alone. 
Gödel published his two incompleteness theorems in 1931 when he was only 
25 years old. It is absolutely a must to add that he made a landmark discovery, 
as powerful as anything Einstein developed. A quest for a unifying “Theory of 
Everything” run by Bertrand Russell, David Hilbert and Ludwig Wittgenstein 
making mathematics complete, bulletproof, airtight and triumphant suddenly 
came to a halt once and for all. A single Theory of Everything is actually 
impossible. Suddenly Faith and Reason are not enemies and all closed systems 
depend on something outside the system.

Cyberspace, as all closed systems, depends on something outside the 
system. If we forget the almost 90-year-old proof, we are bound to head 
towards distrust, injustice, dystopia and totalitarianism. All of these need 
to be taken into account by lawmakers and regulators who are always long 
way behind the current happenings and developments, especially now when 
the hype of the Internet, the Internet of Things, blockchain technology and 
cryptocurrencies is far from dissipating.
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Big data, dane wywnioskowane a przyszłość pozostania 
człowiekiem – między odrętwieniem a gęsią skórką

Streszczenie

Cyberprzestrzeń jako miejsce wirtualne komunikacji i informacji oferuje swoim użytkow-
nikom potencjał, którego konsekwencje mogą być debatowane pod różnymi kątami. Kry-
tyka pochodząca z cenionych i profesjonalnych źródeł podkreśla niektóre ryzyka w syste-
mie. Cyberprzestrzeń przyspieszyła fundamentalną przemianę w konsumpcji i zwiększyła 
wykorzystywanie usług cyfrowych. Wzmocniła dominującą pozycję cyfrowych modeli 
biznesu kosztem bardziej tradycyjnych biznesów. Giganci technologii pokazali jak ważne 
są big data i dane wywnioskowane, uzyskane z aktywności użytkowników Internetu.

Dzisiaj niewielu może wyśmiewać albo odrzucić jako niedorzeczne historie cenzury, 
wrogości, manipulacji, fake newsów, oszustw czy też akcji o zabarwieniu ideologicznym. 
Niewielu wspomina o losie człowieka, który podryfował w domenę pozoru.

Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, sztuczna inteligencja, Internet, inwigilacja, zachowa-
nie, demokracja, profilowanie, blockchain, istota ludzka
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Darknet jako przedmiot badań  
nauk społecznych

Streszczenie

W ciągu ostatnich dwudziestu lat znaczna część aktywności społecznych przeniosła się 
do Internetu. Spowodowało to głębokie przemiany społeczne i polityczne. Jednakże zde-
cydowana większość populacji nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma dostęp jedynie do 
niewielkiej części informacji znajdujących się w cyberprzestrzeni. Zdecydowana ich więk-
szość znajduje się w tak zwanym ukrytym Internecie. Jego część stanowi z kolei darknet 
(ciemna sieć), który pozwala na zachowanie niemal zupełnej anonimowości użytkowni-
ka. Atrybuty tej części sieci powodują, że jest ona atrakcyjna dla bardzo ceniących sobie 
prywatność. Jednakże w tej grupie część osób to przestępcy, ekstremiści i terroryści. 
Powoduje to nowe wyznania dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. 
Jednocześnie zagadnienia związane z darknetem mogą stanowić podmiot badań nauk 
społecznych.

Słowa kluczowe: darknet, ekstremizm, terroryzm, pedofilia, narkotyki, broń

* Dr Krzysztof Kaczmarek, Wydział Humanistyczny, Politechnika Koszalińska, e-mail: pu-
ola@tlen.pl, ORCID: 0000-0001-8519-1667.
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Wstęp

Internet jest obecnie narzędziem, bez którego trudno sobie wyobrazić funk-
cjonowanie współczesnych społeczeństw i państw. Jest też miejscem, w któ-
rym można zapoznać się z niemal całą wiedzą ludzkości, bywa postrzegany 
jako repozytorium wszelkich informacji i jako encyklopedia zawierająca hasła 
na każdy temat. Jednakże okazuje się, że nie wszystkie zasoby Internetu są 
powszechnie dostępne. Część tych niedostępnych znajduje się w tzw. ciemnej 
sieci, która jest podzbiorem głębokiej sieci (ang. deep web) obejmującej m.in. 
witryny wymagające logowania. Szacuje się, że deep web jest 400 do 500 razy 
większy niż zwykły Internet1. Darknet jest stosunkowo mniejszy i składa się 
z wielu zaszyfrowanych sieci (sieć TOR – The Onion Router) będących w sta-
nie ukryć tożsamość i lokalizację użytkownika. Dostęp do zasobów ciemnej 
sieci jest możliwy tylko przy pomocy specjalnego oprogramowania. Celem 
niniejszego artykułu jest analiza zagrożeń wynikających z nieumiejętnego 
przeglądania zasobów darknetu, korzyści z prawdopodobieństwa zachowania 
anonimowości oraz możliwości badawczych, jakie daje dostęp do informacji 
znajdujących w tej części Internetu.

Zasoby darknetu

Panuje powszechna opinia, że niemal wszystkie treści zawarte w darknecie są 
nielegalne i w związku z tym nawet możliwość ich biernego przeglądania może 
być przestępstwem. Tymczasem zarówno darknet, jak i dające do niego dostęp 
oprogramowanie są jedynie narzędziami. Tylko od użytkownika zależy do osią-
gnięcia, jakich celów zostaną one wykorzystane. Przede wszystkim sieć TOR, 
chociaż nie gwarantuje, ale daje użytkownikowi możliwość zachowania ano-
nimowości. Korzyści wynikające z możliwości anonimowego poruszania się 
po Internecie opisał Antoni Krauz2. Według autora, anonimowe korzystanie 
z sieci pozwala m.in.: 1) chronić prywatność; 2) uniemożliwiać identyfikację lo-
kalizacji użytkownika zamieszczającego w sieci treści nielegalne w niektórych 

1 S.R. Choudhury, A. Kharpal, The ‘deep web’ may be 500 times bigger than the normal web. 
Its uses go well beyond buying drugs, CNBC, https://www.cnbc.com/2018/09/06/beyond-
the-valley-understanding-the-mysteries-of-the-dark-web.html.
2 A. Krazu, Mroczna strona Internetu – TOR niebezpieczna forma cybertechnologii, [w:] Dy-
daktyka informatyki, red. A. Piecuch, Rzeszów 2017, s. 63–74.
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państwach; 3) przeglądać strony cenzurowane; 4) działać służbom zajmują-
cymi się zwalczaniem cyberprzestępczości bez obawy, że zostaną wykryte;  
5) działać bez cenzury państwa i obawy o własne bezpieczeństwo; 6) przesy-
łać treści między państwami bez obawy, że zostaną zablokowane; 7) dzienni-
karzom w bezpieczny sposób komunikować się z informatorami; 8) zwiększyć 
bezpieczeństwo informacji; 9) zwiększyć bezpieczeństwo pracowników wy-
wiadu; 10) koordynować działania grup przestępczych3.

Pełna anonimowość i brak cenzury mogą stanowić narzędzie wspomagają-
ce walkę o przestrzeganie praw człowieka w takich państwach, jak np. Chiny 
czy Arabia Saudyjska. Jednakże w o wiele większym stopniu atrybuty darkne-
tu są wykorzystywane przez przestępców. Można tam odnaleźć strony z por-
nografią dziecięcą, fora pedofilskie, strony zoofilskie czy nawet nekrofilskie. 
Znajdują się tam sklepy z narkotykami czy ogłoszenia płatnych zabójców. Ze 
względu na często drastyczną zawartość stron dostępnych w darknecie au-
tor nie zdecydował się na umieszczenie w niniejszym artykule odnośników do 
żadnej z nich. Autorowi udało się m.in. odnaleźć sklepy sprzedające dowolne 
narkotyki w dowolnej ilości z dostawą do dowolnego miejsca w Polsce w cią-
gu 24–48 godzin od chwili dokonania zapłaty lub przedpłaty. Warto zwrócić 
uwagę, że szczegółowa wiedza na ten temat może być niebezpieczna dla osób 
nieodpowiedzialnych, w tym nastolatków. Nie chodzi tutaj o zagrożenia, jakie 
niesie za sobą samo zażywanie substancji psychoaktywnych. Należy zdać so-
bie sprawę z tego, że wchodząc w jakikolwiek kontakt z handlarzami narkoty-
ków, nie będzie już można tego kontaktu zerwać. Nawet dokonując płatności 
kryptowalutami, należy podać miejsce dostawy. Jednocześnie nie można mieć 
gwarancji, że nie zostanie się zidentyfikowanym w trakcie podejmowania ta-
kiej przesyłki. W takim przypadku zatrzymanie przez policję czy inne służby 
wydaje się być najmniejszym z możliwych problemów. Identyfikacja przez 
przedstawicieli karteli narkotykowych może skutkować szantażem i zmusza-
niem to zachowań o charakterze przestępczym, np. przemytu narkotyków. 
Podobny mechanizm działa w przypadku handlu bronią. Zasoby darknetu po-
zwalają również uzyskać nielegalny dostęp do usług telewizyjnych, pirackiej 
muzyki, filmów czy oprogramowania.

Korzystanie z darknetu niesie za sobą również ryzyko zainfekowania kom-
putera złośliwym oprogramowaniem, co może prowadzić do kradzieży toż-
samości. Biorąc pod uwagę, że w tej części Internetu szczególnie aktywni są 

3 Ibidem, s. 67–69.
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przestępcy, skradziona tożsamość może posłużyć do popełnienia kolejnych 
przestępstw, nawet tych największego kalibru (zabójstwo, terroryzm, pedo-
filia). Zainfekowanie komputera daje również możliwość wykorzystania go 
do dokonywania przestępstw cybernetycznych. Wydaje się, że przeglądając 
zawartość darknetu, można zwiększyć własne bezpieczeństwo przez korzy-
stanie z urządzenia przeznaczonego jedynie do tego celu. Wyklucza to niemal 
zupełnie możliwość kradzieży tożsamości. Oczywiście przy zachowaniu wszel-
kich środków ostrożności, z których najważniejszym jest zasada niepodawania 
żadnych danych mogących w jakikolwiek sposób zidentyfikować użytkownika.

Istnieją oczywiste trudności metodologiczne i praktyczne dotyczące anali-
zy ilościowej i jakościowej treści dostępnych w darknecie. Poszukując informa-
cji na ten temat, można spotkać dane dotyczące cech demograficznych użyt-
kowników darknetu w funkcji przeglądanych przez nich treści. Ze względów 
oczywistych (niemal 100% anonimowość) dane te nie mogą być wiarygodne. 
Przeglądając ogólnodostępny Internet i literaturę przedmiotu, można spotkać 
informacje mówiące o tym, że np. wśród osób przeglądających treści pedofil-
skie największą grupę stanowią mężczyźni między 35 a 40 lat. Tego typu dane 
nie mogą być w żadnym wypadku wiarygodne. Dotarcie do najgłębiej ukrytych 
treści znajdujących się na nigdzie nieindeksowanych stronach wymaga zna-
jomości bezpośrednich odnośników, które składają się najczęściej z losowo 
generowanych znaków. Treści te są dostępne tylko dla nielicznych, często za 
pokaźną opłatą.

Jednym z rodzajów treści hipotetycznie dostępnych w darknecie są tzw. 
czerwone pokoje (ang. red rooms), w których istnieje możliwość oglądania na 
żywo tortur, egzekucji czy okrutnych gwałtów. Wielu badaczy tej problema-
tyki podaje w wątpliwość istnienie takich miejsc ze względu na ograniczenia 
techniczne sieci TOR4, należy jednak pamiętać, że rozwój technologii, jeżeli na-
wet nie obecnie, to wkrótce może pozwolić na tego typu aktywność.

Należy również zwrócić uwagę na to, że jeżeli jakieś zjawiska nie są obser-
wowalne, to nie znaczy, że nie istnieją. W darknecie część stron pojawia się tyl-
ko o określonych porach, dlatego są trudniejsze do wyśledzenia. Szczególnie 
wtedy, kiedy algorytm określający czas ich działania nie jest wprost związany 
z powszechnie stosowanymi jednostkami czasu.

4 F. Velázquez, Red Room Deep Web, „Science & Technology”, https://wsimag.com/scien-
ce-and-technology/61203-red-rooms-deep-web.
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Podsumowując tę część artykułu, na podstawie własnych badań, autor po-
zwala sobie postawić tezę, że istnieje możliwość przybliżonego jakościowego 
określenia treści dostępnych w darknecie. Jednakże nie można dokonać anali-
zy ilościowej i określić, jakich treści jest najwięcej. Jedną z przyczyn są różnice 
w ilości informacji i danych dostępnych pod poszczególnymi adresami darkne-
tu. Przeszukując zasoby darknetu, autor natrafił także na treści, których nie 
opisał w sposób szczegółowy ze względu na ich drastyczny charakter i poten-
cjalną możliwość dostępu do niniejszego artykułu osób nieletnich.

Ekstremizmy i terroryzm w darknecie

Ugrupowania o charakterze terrorystycznym działały na platformach interne-
towych od końca lat 90. wieku XX. Bardzo szybko okazało się, że dla terrory-
stów korzystanie ze zwykłego Internetu jest zbyt ryzykowne. Ich działania były 
monitorowane, a oni sami lokalizowani5. Możliwość zachowania anonimowości 
spowodowała, że darknetem zainteresowały się ugrupowania ekstremistyczne 
i terrorystyczne. Po raz pierwszy zostało to udowodnione, kiedy w roku 2013 
amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) przechwyciła zaszy-
frowany plik zawierający korespondencję pomiędzy szefem Al-Kaidy Aymanem 
Al-Zawahirim a Nasirem Al-Wuhaysim, szefem Jemeńskiej Al-Kaidy. Zostało 
wówczas ujawnione, że już od około dekady Al-Kaida przynajmniej częściowo 
do komunikowania się wykorzystywała darknet. W szczególności komunikowali 
się w ten sposób jej przywódcy. Po atakach terrorystycznych w Paryżu dokona-
nych w listopadzie 2015 roku Państwo Islamskie (ISIS) przeniosło swoją działal-
ność propagandową do darknetu, żeby chronić tożsamość swoich zwolenników, 
a zawartość swoich stron przed haktywistami6.

W kwietniu 2018 roku opublikowano przygotowany przez Henry Jack-
son Society raport zatytułowany „Terror in the Dark”. Zawierał on informacje 
o wzroście liczby ukrytych w darknecie platform organizacji terrorystycznych 
i ekstremistycznych. Według wspomnianego raportu, platformy te służą przede 
wszystkim do planowaniu zamachów, zdobywaniu funduszy oraz rekrutowa-
niu nowych członków. Według autorów raportu, organizacje terrorystyczne 

5 G. Weimann, Going Darker? The chellenge of Dark Net terrorism, https://www.wilsoncen-
ter.org/sites/default/files/media/documents/publication/going_darker_challenge_of_dark_
net_terrorism.pdf.
6 Ibidem.
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i ekstremistyczne wykorzystują platformy umieszczone w darknecie: 1) żeby 
się ukryć. Monitorowanie powierzchniowej sieci (zwykłego Internetu) oraz 
mediów społecznościowych przez instytucje zajmujące się bezpieczeństwem 
powoduje szybkie usuwanie treści ekstremistycznych z platform mediów spo-
łecznościowych; 2) do prowadzenia rekrutacji. Najczęściej pierwszy kontakt 
jest nawiązywany przy wykorzystaniu powierzchniowych platform interne-
towych. Dopiero później przekazywane są informacje dotyczące dostępu do 
witryn terrorystów w darknecie; 3) jako rezerwuar propagandy. Usuwane 
z sieci powierzchniowej treści często pojawiają się również w darknecie; 4) do 
używania kryptowalut, żeby uniknąć wykrycia i móc zbierać fundusze na swoją 
działalność7.

Na zagrożenia związane z przejściem organizacji ekstremistycznych 
i terrorystycznych oraz handlu bronią do darknetu zwrócił uwagę Europej-
ski Komitet Regionów w swojej opinii dotyczącej przeciwdziałaniu radykali-
zacji postaw i brutalnemu ekstremizmowi z 18 stycznia 2017 roku. Punkt 44 
wspomnianej opinii brzmi: „[…] konieczne jest nasilenie wymiany informacji 
i współpracy operacyjnej, poczynienie postępów w dziedzinie walki z nielegal-
nym handlem bronią palną oraz z finansowaniem terroryzmu. Dostrzega także 
konieczność wprowadzenia skutecznych narzędzi kontroli nad »ukrytą siecią« 
(deep web, darknet), która stanowi często instrument rozprzestrzeniania ra-
dykalnych treści”8.

Ekstremizm i terroryzm to pojęcia, które nie są związane jedynie z orga-
nizacjami islamistycznymi. Darknet jest wykorzystywany także przez skrajną 
prawicę i organizacje rasistowskie, a służby porządkowe nie zawsze potrafią 
sobie z tym poradzić. Przykładem jest chociażby działalność skrajnej prawicy 
w Niemczech, która wykorzystując darknet, nie tylko rozpowszechnia neona-
zistowskie treści propagandowe, lecz także zaopatruje się w broń i materiały 
pirotechniczne9. Analogicznie działają skrajnie prawicowe i neonazistowskie 
oraz skrajnie lewicowe ugrupowania w innych państwach.

Jednakże nie cała aktywność sieciowa terrorystów przeniosła się do dark-
netu. Według Pierluiginiego Paganiniego, włoskiego publicysty i eksperta od 

7 Ibidem.
8 Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Przeciwdziałanie radykalizacji postaw i brutalne-
mu ekstremizmowi: mechanizmy zapobiegania na poziomie lokalnym i regionalnym, Dz. Urz. UE 
2017, C 017/07.
9 T. Lejman, Terror, z którym nie radzą sobie Niemcy, „Tygodnik Polsat”, https://tygodnik.
polsatnews.pl/news/2020-02-29/terror-z-ktorym-nie-radza-sobie-niemcy/.
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cyberbezpieczeństwa, całkowite przeniesienie kanałów propagandy do dark-
netu doprowadziły do tego, że jej zasięg znacznie by się zmniejszył. Szeroką 
propagandę i wstępną rekrutację przeprowadzają wciąż za pomocą tradycyj-
nych platform takich, jak Twitter czy Facebook10.

Perspektywy badań nad darknetem w ujęciu społecznym

Dotychczas nie przeprowadzano kompleksowych badań koncentrujących się 
na socjologicznym wymiarze darknetu. Większość prób przeprowadzenia tego 
typu analiz dotyczyła jedynie małej części zagadnienia. W istniejącej literatu-
rze jest przedstawiana w zdecydowanej większości ciemna wersja darknetu11. 
Mimo że zagadnienia związane z darknetem są coraz częściej omawiane w krę-
gach zajmujących się zagadnieniami cyberbezpieczeństwa, niewiele osób zda-
je sobie sprawę z jego istnienia. W trakcie prowadzenia zajęć ze studentami 
autor dowiedział się, że o darknecie słyszało zaledwie 6 osób na ponad 200. 
Jednakże żadna z nich nie korzystała z tego narzędzia w obawie, że mogłoby 
to być niezgodne z prawem.

Mimo że w tej sieci ma miejsce wiele działań przestępczych, darknet nie 
jest kryminogenny. Obserwowane tam działania przestępcze istnieją również 
poza nim. Biorąc pod uwagę wirtualne rynki w darknecie, nie można zaprze-
czyć, że nielegalny handel narkotykami jest dominującą działalnością na wielu 
rynkach darknetu.

Nie można również zaprzeczyć, że darknet stanowi poważne zagrożenie 
bezpieczeństwa. Ze względu na jego wyjątkowe cechy, jak: anonimowość, wir-
tualne rynki i wykorzystanie kryptowalut, w sieci tej można z łatwością po-
pełniać przestępstwa. W rezultacie darknet należy zbadać bardziej poważnie. 
Należy także zauważyć, że celem istnienia darknetu nie jest szkodzenie jed-
nostkom, organizacjom i społeczeństwom. Nie powinno się również arbitral-
nie określać środowisk korzystających z darknetu jedynie jako kryminogenne. 
Wydaje się, że potrzebne są pogłębione badania holistyczne nad społeczny-
mi aspektami darknetu. Ich wyniki mogłyby pomóc w opracowaniu narzędzi 
zwiększających bezpieczeństwo korzystania z Internetu. Ostatecznie darknet 

10 B. Józefiak, Terroryści niechętnie korzystają z darknetu, „CyberDefence24”, https://
www.cyberdefence24.pl/terrorysci-niechetnie-korzystaja-z-darknetu.
11 M. Mirea, V. Wang, J. Jung, The not so dark side of the darknet: a qualitative study, „Secu-
rity Journal” 2019, No. 32.
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nie jest społeczeństwem, w którym przestępczość jest normą. W rzeczywisto-
ści jest to platforma technologiczna używana przez różne osoby do różnych 
celów12, podobnie jak w przypadku ogólnodostępnych stron i portali interne-
towych. Treści tam zamieszczane zależą jedynie od użytkowników.

Zakończenie

Istnieje niewiele publikacji dotyczących badań nad treściami dostępnymi 
w darknecie, a większość dostępnych na ten temat informacji jest najczęściej 
powielana. Część osiągalnych opisów zawartości darknetu należy traktować 
w kategorii miejskich legend. Jednakże na podstawie własnych badań autor 
doszedł do wniosku, że korzystanie z tej części ukrytego Internetu może spro-
wadzić różnorakie zagrożenia, szczególnie na osoby ich nieświadome. Podej-
mując badania nad aktywnością społeczną, polityczną czy biznesową w dark-
necie, należy zawsze zwracać uwagę na to, żeby do niektórych treści nie miały 
dostępu osoby niepowołane, w tym dzieci. Treści w nim dostępne można skla-
syfikować pod względem stopnia trudności ich odnalezienia. Na pierwszym 
miejscu znajdują się te, które najłatwiej wyszukać; na kolejnych miejscach 
stopień trudności dotarcia jest większy: 1) treści legalne w większości państw; 
2) narkotyki i inne środki psychoaktywne; 3) kradzione środki płatnicze (karty 
kredytowe, karty podarunkowe, kody doładowujące w usługach pre-paid itp.); 
4) pirackie oprogramowanie, filmy i muzyka; 5) broń (w tym niemal wszystkie 
rodzaje broni palnej); 6) podrabiane dokumenty (najwięcej ofert pochodzi ze 
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii); 7) nielegalna pornografia (nagra-
nia z ukrytych kamer, pedofilia, zoofilia i inne materiały przedstawiające nie-
akceptowalne społecznie formy zachowań seksualnych). Do innych rodzajów 
treści autorowi nie udało się dotrzeć w stopniu pozwalającym na ich zhierar-
chizowanie pod względem trudności dostępu. Przykładem jest odnalezienie 
w darknecie przez autora linku do strony propagującej treści rasistowskie 
przeznaczone dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Tego typu linki bywa-
ją ukryte w treściach powszechnie dostępnych w normalnym Internecie.

Prowadzenie dalszych badań nad darknetem i jego roli w aktywności społecz-
nej wymaga odpowiedniego przygotowania metodologicznego i, być może, opra-
cowania nowych metod badawczych przeznaczonych do badania tego medium.

12 Ibidem.
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The darknet as a subject of social science research

Abstract

Over the past twenty years, a significant proportion of social activity has moved to the 
Internet. It caused profound social and political changes. However, the vast majority of 
the population is unaware that they only have access to a small part of the information 
in the cyberspace. The vast majority of them are on the so-called hidden Internet. Part 
of it, in turn, is the darknet, which allows almost complete anonymity of the user. The 
attributes of this part of the web makes it attractive to those who value privacy highly. 
However, in this group, some people are criminals, extremists and terrorists. This causes 
new confessions for the services responsible for public safety. At the same time, darknet 
issues can be a subject of social science research.
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Streszczenie

Aktualne dążenia społeczności światowych, państw, koncernów do uzyskiwania jak naj-
szerszej gamy informacji nie byłyby niczym dziwnym, gdyby działania te nie pozostawały 
poza obowiązującymi regulacjami prawnymi. Informacja to siła. Przyjmuje się tu każdą wy-
godną dla odbiorców argumentację. Może to być wszechobecne zagrożenie terrorystycz-
ne, mogą to być przestępstwa korupcyjne, ale najczęściej cel ekonomiczny, szpiegostwo 
przemysłowe. Działania takie godzą w przepisy prawa międzynarodowego czy krajowe-
go, a mimo to organy państwowe udają, że nie wiedzą i nie uczestniczą w procesie inwigi-
lacji własnych społeczeństw. Czy zwykły obywatel, który nie ma nic wspólnego z terrory-
zmem czy kontraktami na dostawy sprzętu wojskowego, może mieć dziś zagwarantowane 
jakiekolwiek prawa, prawo do prywatności, jakiejkolwiek tajemnicy korespondencji? Do 
kogo ma się zwrócić, jeżeli będzie podejrzewał, że zostały naruszone jego swobody kon-
stytucyjne? Przedmiotem artykułu jest działalność budzącej kontrowersje globalnej sieci 
inwigilacji komunikacji Echelon, widziana z punktu widzenia polskich regulacji prawnych.
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terroryzm, cyberbezpieczeństwo, ochrona dóbr, szpiegostwo

* Ppłk dr Zbigniew Nowak, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Oddział 
Prawny, e-mail: zb.nowak@ron.mil.pl.



116 Zbigniew Nowak

Wstęp

„Informacja to potęga, nigdy nie sprawiaj wrażenia kogoś, komu potrzeba więcej infor-

macji”1.

Nieco ponad 400 lat temu angielski filozof Francis Bacon spopularyzował 
wśród ludzi łacińską sentencję: „scientia potentia est” (wiedza to potęga)2. Pa-
remia ta jest niewątpliwie nadal wyjątkowo istotna i prawdziwa. Jednakże dziś 
światem w pierwszej kolejności rządzi informacja.

Informacja to potęga – to wiedza, władza i pieniądze. Klienci specjalnych 
serwisów giełdowych płacą najwięcej za wiadomości otrzymywane w czasie 
rzeczywistym. Bazy danych są cenne, ponieważ oferują dostęp do informacji 
przefiltrowanych. Wydawcy encyklopedii elektronicznych zarabiają na eli-
minacji nośnika papierowego. To tylko nieliczne z wielu sposobów zarabiania 
pieniędzy na handlu informacją3. Szeroko pojęta informacja to domena trans-
sektorowego bezpieczeństwa informacyjnego, jednego z podstawowych wy-
znaczników bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego4.

Dziś chyba już niewielu, poza konstytucjonalistami5 i osobami skupionymi 
wokół organizacji zajmujących się ochroną praw obywatelskich, dziwią coraz 
bardziej wymyślne metody kolejnych państw prowadzące do uzyskiwania po-
wszechnego, pełnego dostępu do wszelkich informacji. Proces pozyskiwania 
informacji nie dotyczy już nawet pojedynczych państw. Państwa łączą się umo-
wami, żeby jeszcze pełniej zapewniać sobie dostęp do tego, co je interesuje.

W myśl powszechnie rozumianego bezpieczeństwa, jak się wydaje, nic nie 
powinno stać temu procesowi na przeszkodzie, nawet obostrzenia konstytu-
cyjne w zakresie tajemnicy komunikowania się, korespondencji czy utrzyma-
nia innych praw i wolności obywatelskich, np. prawa do ochrony własnych da-
nych osobowych. Dążenia te dotyczą coraz większej grupy państw, nie tylko 
Polski, dla której chociażby w myśl artykułu 49 Konstytucji RP z 1997 roku: 

1 C. Brayfield, Boski Andy i przyjaciele, Warszawa 2006.
2 F. Bacon, Meditationes sacrae, https://link.springer.com/article/10.1023.
3 C. Shapiro, H.R. Varian, Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce siecio-
wej, Warszawa 2008.
4 K. Derlatka, Potęga informacji, „Interdyscyplinarne Studia Społeczne” 2016, nr 1.
5 Między innymi w 2001 r. Echelon był przedmiotem dochodzenia Unii Europejskiej 
– Raport European Parliament Report on the existence of a global system for the interception of 
private and commercial communications (ECHELON interceptions system) (2001/2098(INI)), 
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A5--
-2001-0264+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN.



117Polska w sieci Echelon

„Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ogranicze-
nie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób 
w niej określony”6.

Dziś ta konstytucyjna gwarancja przestaje mieć fundamentalne znaczenie. 
W świecie globalnej inwigilacji, w tym inwigilacji komunikacji7, nie ma możliwo-
ści ukrycia się przed kamerami lub systemami podsłuchu. W społeczeństwie 
budzi to niepewność wynikającą z nadmiernej kontroli życia osobistego przez 
służby bezpieczeństwa i porządku publicznego. Argumentacją przeważającą, 
argumentacją na „tak” są różnego rodzaju strategiczne działania ochronne czy 
działania społeczne w sferze bezpieczeństwa8, przeciwdziałające zagroże-
niom narodowym czy planowanym zamachom terrorystycznym.

Jeszcze w 2015 roku amerykańska administracja (zresztą tak w praktyce 
jest do dziś), nawet wbrew stanowisku innych państwa, sygnatariuszy tej samej 
umowy – Australii czy Nowej Zelandii9, zaprzeczała istnieniu ogólnoświatowej 
sieci inwigilacyjnej Echelon, pomimo że Narodowa Agencja Bezpieczeństwa 
Stanów Zjednoczonych (NSA; zwana przekornie „No Such Agency”), budując 
swoją pozycję, co najmniej od kilkunastu lat czerpała z dobrodziejstw otrzymy-
wanych ogólnoświatowych, wybranych informacji, które pozyskane w krótkim 
czasie zyskiwały status informacji niedostępnych, prawnie chronionych.

To Echelon namierzył telefon satelitarny Osamy bin Ladena podczas ope-
racji „Tora Bora” pod koniec 2001 roku, zmuszając lidera Al-Kaidy do przejścia 
na tradycyjne systemy łączności. To on wychwycił rozmowy osobistego kurie-
ra bin Ladena, dzięki czemu CIA udało się ustalić kryjówkę terrorysty, a pre-
zydent Obama mógł wydać rozkaz fizycznego wyeliminowani szefa Al-Kaidy.

To Echelon jeszcze pod koniec lat 90. ubiegłego wieku podsłuchiwał księż-
ną Dianę tylko dlatego, że w toczonych przez nią rozmowach telefonicznych 
z członkami rodziny królewskiej w sprawie pomocy humanitarnej dla ludności 
państw byłej Jugosławii używano słów „miny”, „pola minowe” czy „bomby”10.

W ostatnich latach stało się również jasne, że amerykańsko-brytyjski 
wytwór – Echelon – działa i podsłuchuje nawet najważniejszych polityków,  

6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, 
poz. 483, z późn. zm.
7 Inwigilacja – tajna obserwacja kogoś lub tajny nadzór nad kimś. Inwigilacja, [w:] Słownik 
języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/inwigilacja;2561945.html.
8 Por. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
9 S.M. Scholl, How to detect infiltrators and observe covert police misconduct: The crimes of 
cellular on patrol, 2010.
10 Por. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/515894.
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wystarczy tu przypomnieć ujawnienie podsłuchiwania rozmów Angeli  
Merkel11. 

Działania takie są zauważalne przez społeczeństwa, są pojmowane w kon-
tekście łamania praw obywatelskich. Intrygującym wydarzeniem był protest 
21 października 1999 roku – „Jam Echelon Day”, kiedy to przeciwnicy syste-
mu Echelon z całego świata starali się zablokować jego działanie poprzez wy-
syłanie e-mail z co najmniej 50 słowami kluczowymi. Nie było ważne, jaki był 
kontekst pisemnej treści, ważne było, żeby były to słowa klucza, które wyłapie 
system Echelon: „bunt”, „bomba” czy „zamach”12.

Przedmiotem badań tego artykułu jest zwięzła analiza funkcjonowania mię-
dzynarodowego projektu – sieci inwigilacyjnej, wywiadowczej Echelon, przedsta-
wienie historii jej powstania i zasad działania, tj. technologii sieci. Wskazanie roli, 
jaką w procesie pozyskiwania określonych kategorii informacji odgrywają – po-
tencjalnie, gdyż oficjalnie nikt tego nie przyzna – organy Rzeczypospolitej Polskiej.

To także pytanie o współczesne, realne cele działania Echelon – czy są nimi 
bezpieczeństwo narodowe lub międzynarodowe czy też dostęp do informacji 
ma tu inny – może ekonomiczny, a może stricte polityczny mianownik. Funkcjo-
nowanie Echelon można rozpatrywać w kategoriach bliżej niezidentyfikowa-
nych czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych bez widocznych 
podstaw prawnych przez organy nieposiadające jakichkolwiek uprawnień 
ustawowych do działania w myśl polskiego prawa. Czy Rzeczpospolita Polska 
– o ile w Echelon funkcjonuje – czerpie przy tym skutecznie i efektywnie z do-
brodziejstwa systemu czy też jest jedynie narzędziem amerykańskiego NSA?

Powstanie i zasady działania sieci Echelon

„W końcu w życiu jest tak, że nie zawsze właściwe jest to, co właściwe, tylko to, co jest 

właściwe według tego, kto decyduje”13.

Powstanie Echelon, pierwotnie tzw. niejawnej – militarnej – nazwy kodo-
wej rządu14, zdecydowanie wyprzedza oficjalne i jawne standardy Organizacji 

11 Por. https://www.gaia.com/article/oldest-conspiracies-proven-true-project-echelon. 
Por także http://www.psz.pl/95-unia-europejska/parlament-europejski-broni-snowdena-
przed-ekstradycja-wycofac-zarzuty-wobec-niego.
12 Por. http://www.echelon.wiretapped.net.
13 J. Jonason, Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął, Warszawa 2011.
14 G. Webster, History of the British Inter-Services Security Board and the Allocation of Co-
de-Names in the Second World War, https://www.tandfonline.com/doi/abs.
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Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie ogólnego jej funkcjonowania 
w środowisku informacyjnym. Echelon i NATO to oczywiście dwa odrębne 
światy, choć jako sojusze budowane generalnie w oparciu o podobne założenia 
– walkę z terroryzmem, kreowanie właściwego przekazu w mediach, cybero-
bronę czy przeciwdziałanie dezinformacji.

Uznaje się, że u podstaw powstania sieci Echelon w 1971 roku15 stały dwa 
wcześniejsze porozumienia – BRUSA (British–U.S. Communication Intelligen-
ce Agreement; zawarty w 1943 roku między rządami brytyjskim i amerykań-
skim w celu ułatwienia współpracy w wymianie informacji wywiadowczych), 
sformalizowane następnie w treści porozumienia UKUSA (United Kingdom–
United States of America Agreement) z marca 1946 roku16.

To właśnie to drugie porozumienie, rozszerzane o udział kolejnych państw 
(w latach 1952–1955 przystąpiły: Norwegia, Dania oraz Niemiecka Republika 
Demokratyczna) przekształcono finalnie w porozumienie krajów anglojęzycz-
nych – tzw. AUS/CAN/NZ/ UK/US Eyes Only, czyli porozumienie Five Eyes17.

Pierwotnym celem powstałej stricte wojskowej sieci było monitorowa-
nie telemetrii radzieckiej broni, obrony przeciwlotniczej i innych radarów 
z lat 70. ubiegłego wieku18, transmisji naziemnych satelitów i naziemnej ko-
munikacji mikrofalowej. Położenie państw członkowskich zapewniało wtedy 
i zapewnia teraz pokrycie praktycznie całej kuli ziemskiej.

W pewnym – zadaniowym, wojskowym – sensie pojęciu Echelon odpowiada militarne wyja-
śnienie terminologiczne zaczerpnięte z Cambrige Dictionary (https://dictionary.cambridge.org/
pl/dictionary/english/echelon): „Echelon – a special arrangement of soldiers, aircraft, or ships”.
15 Por. http://news.bbc.co.uk 29.01.2001. „W 1966 r. pierwsze satelity Intelsat pojawiły 
się na orbicie, a zaraz po tym Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) i Centrala Łącz-
ności Rządowej (GCHQ) postanowiły rozbudować swoje naziemne stacje wywiadowcze. 
W 1971 r. GCHQ rozpoczął działalność w tajnej nowej stacji w Morwenstow, niedaleko 
Bude w Kornwalii, w Anglii. Przechwycił komunikację satelitarną nad Oceanem Atlantyc-
kim i Indyjskim. Aby przechwycić komunikację regionalną Pacyfiku, NSA zbudowała drugą 
stację w Yakima, niedaleko Seattle, w północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych”.
16 Por. http://www.nationalarchives.gov.uk/ukusa/. Podpisane przez przedstawicieli 
The London Signals Intelligence Board i amerykańskiego odpowiednika.
W 2010 r. została oficjalnie odtajniona treść porozumienia UKUSA, którą podano do in-
formacji publicznej i można ją znaleźć na stronach archiwów państwowych oraz NSA. Por. 
www.time.com/time/nation/artic-le/0,8599,2000262,00.html.
17 W ramach porozumienia ustalono zasady współpracy marynarek wojennych tych 
państw na poziomie dowodzenia, kontroli, komunikacji i komputerów (z ang. C4 – Com-
mand, Control, Communications and Computers).
18 W 1966 r. pierwsze satelity Intelsat pojawiły się na orbicie, a zaraz po tym NSA 
i GCHQ postanowiły rozbudować swoje naziemne stacje wywiadowcze.
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Dziś Echelon jest globalną siecią wywiadu elektronicznego, programem 
nadzoru – programem inwigilacji komunikacji, siecią gromadzenia, przechwy-
tywania komunikacji satelitarnej oraz analizowania danych wywiadowczych. 
To system, który analizuje rozmowy telefoniczne, wiadomości tekstowe, ko-
munikację przez Internet, e-maile, dane z urządzeń telekomunikacyjnych, 
informatycznych (np. radarów, satelitów rozpoznawczych, satelitów teleko-
munikacyjnych), faksy, telefaksy, transfery plików, dane gromadzone w pry-
watnych komputerach.

W praktyce są to wszystkie niezaszyfrowane kanały komunikacji dostępne 
dziś na świecie. Potężne centra komputerowe analizują pozyskane dane i na 
podstawie wyłapanych słów kluczowych oraz ich powiązań kontekstowych 
wskazują na te, które potencjalnie mogą zawierać informacje o zagrożeniu 
narodowym, planowanych zamachach, akcjach terrorystycznych, morder-
stwach19. To system globalny, który de facto może zbierać informacje o każ-
dym, o kim chce20. Echelon analizuje około 3 mld komunikatów na dobę, co 
oznacza, że może kontrolować 90% światowego ruchu internetowego.

W skład Echelonu ma wchodzić około 10 stacji nasłuchowych rozsianych 
po całym świecie. Do tego dochodzi sześć satelitów telekomunikacyjnych 
i kilka satelitów szpiegowskich21. Sygnały telefoniczne wychodzące z Europy 
i Bliskiego Wschodu odbijają się od satelity i trafiają do zbiorczej anteny kom-
panii telefonicznej AT&T w Etam (Zachodnia Virginia) na wschodnim wybrze-
żu Stanów Zjednoczonych. Podobną funkcję spełnia stacja RAF w Menwith 
Hill w północnej Anglii. Z kolei region Pacyfiku obsługuje stacja w Waihopai 
w Nowej Zelandii22. Rejonów Azji nasłuchuje skupisko anten satelitarnych 
należących do kompanii Verestar Inc. Największa stacja nasłuchowa znajduje  

19 Zebrane lokalnie informacje z całego świata przesyłane są do centrali w Fort Meade, 
głównej siedziby NSA. Superkomputery dokonują analizy materiału dostosowanej do re-
gionu, językowej, tworzą słownik haseł i stanu materiału, ustalają rodzaj kompresji, algo-
rytm szyfrowania.
20 Por. https://tech.wp.pl/echelon-system-ktory-czyta-twoje-maile-sms-y-i-slucha-twoich-
rozmow. „Kiedy komputery wskażą wiadomość/rozmowę, która zawierała połączenie odpo-
wiednich słów, ta trafia na biurko analityka, który dokonuje ostatecznej klasyfikacji. Cały pro-
blem polega na tym, że system nie jest przeznaczony do inwigilowania i podsłuchiwania jedynie 
grup przestępczych lub też osób w jakikolwiek sposób podejrzanych o złe intencje i zamiary”.
21 Obecnie globalna komunikacja satelitarna jest świadczona przez satelity obsługiwa-
ne przez INTELSAT, INMARSAT i INTERSPUTNIK. Podzielono ziemię na trzy strefy (obszar 
Oceanu Indyjskiego, Pacyfiku i Atlantyku), wprowadzone w momencie wysłania pierw-
szych generacji satelitów.
22 Por. https://tech.wp.pl/echelon-system-ktory-czyta-twoje-maile-sms-y-i-slucha-twoich-
rozmow.
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się w północnej Anglii, niedaleko miejscowości Harrogate. Oficjalnie leży na 
terenie bazy wojskowej Wielkiej Brytanii, ale część terenu jest dzierżawiona 
stronie amerykańskiej. Dzięki niej można podobno szpiegować wszystkich 
w UE23. 

Większość raportów na temat Echelon koncentruje się na przechwyty-
waniu satelitów. W tym celu wykorzystuje naziemne anteny radiowe, które 
przechwytują transmisje satelitarne, a także ma własną flotę satelitów, które 
przenikają do transmisji między miastami24.

Sieć wywiadowcza sięga również do kabli podmorskich. Przykładami mogą 
być: Azja Południowo-Wschodnia, Bliski Wschód, Europa Zachodnia – łączy je 
morski optyczny kabel telekomunikacyjny, ukończony pod koniec 2000 roku. 
Jest on prowadzony przez France Telecom oraz China Telecom i jest zarządza-
ny przez Singtel, operatora telekomunikacyjnego będącego własnością rządu 
Singapuru. Jest jednym z najważniejszych kabli podmorskich, do których do-
stęp ma Five Eyes25.

23 Por. https://www.tygodnikprzeglad.pl/szpieg-ktory-podsluchuje-kazdego-nas/.
24 „W 2006 r. 99% światowego ruchu głosowego i transmisji danych zostało przeniesione 
na światłowód”. Por. https://www.cnet.com/news/nsa-eavesdropping-how-it-might-work/. 
„Kable zastąpiły satelity jako główny sposób przesyłania danych pomiędzy kontynentami. 
Jeden kabel może przenosić dziesiątki tysięcy rozmów telefonicznych jednocześnie. Eche-
lon ma również wiele witryn na całym świecie, które korzystają z komunikacji prowadzo-
nej za pośrednictwem przewodów. Dane przesyłane w sieciach światłowodowych nie są 
bezpieczne. Istnieją podejrzenia, że NSA opracowała urządzenia, które mogą wykorzystać 
optyczne kable podwodne”.
25 D. Philip, Australian spies in global deal to tap undersea cables, The Sydney Morning He-
rald, Retrieved, 29.08.2013 Por.: https://www.smh.com.au/technology/. „TAT-14 to kabel 
telekomunikacyjny łączący Europę ze Stanami Zjednoczonymi. Dzięki kablom telekomuni-
kacyjnym uzyskano dostęp do większości Internetu i połączeń telefonicznych w Europie, 
Stanach Zjednoczonych i innych częściach świata”.
Por. też https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/515894,jak-podsluchuje-n-
as-ameryka-czy-legendarna-siec-inwigilujaca-echelon-naprawde-istnieje.htm. „Od czasu 
zastosowania światłowodów większość rozmów telefonicznych obiega świat tą właśnie 
drogą – kable ułożone na dnach oceanów łączą wszystkie kontynenty. Te obsługiwane 
przez obce państwa są rutynowo podsłuchiwane metodą indukcji elektromagnetycznej. 
Do tego rodzaju inwigilacji przystosowany jest m.in. okręt podwodny USS „Jimmy Carter”, 
mogący przymocować urządzenie podsłuchowe wielkości pontonu do podwodnego kabla.
Tę metodę Rosjanie odkryli w 1981 r. na Morzu Ochockim – przez dekadę NSA podsłuchi-
wało komunikację sowieckiej Floty Pacyfiku przy pomocy 6-metrowego ucha przyssanego 
do kabla biegnącego po dnie morza wzdłuż Wysp Kurylskich. Urządzenie, zainstalowane 
tam przez specjalnie przerobioną amerykańską łódź podwodną USS „Halibut”, wymagało 
zmiany baterii i wymiany taśmy z nagraniem co cztery tygodnie. Zebrane informacje trafia-
ły do centrali NSA w Fort Meade w stanie Maryland […]”.
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Echelon oprócz sieci anten radiowych, flot satelitów i podsłuchów wyko-
rzystuje rozległą sieć komputerową do przeglądania ogromnej puli danych, 
które nieustannie gromadzi. System ten wyszukuje kluczowe słowa, frazy, 
adresy i nazwiska. Twierdzi się również, że system obejmuje rozpoznawanie 
głosu, a nawet tłumaczenia językowe.

Systemem Echelon zarządza powstała w 1952 roku amerykańska służba 
wywiadu National Security Agency26. Stany Zjednoczone mają również inne, 
pochodne organy ścigania, ale o zdecydowanie mniejszym budżecie i przyjmo-
wanej liczbie personelu (NSA to ok. 40 tys. zatrudnionych osób; takim przykła-
dem jest Central Intelligence Agency – CIA, Centralna Agencja Wywiadowcza, 
prowadząca działalność wywiadowczą)27.

Każde państwo członkowskie Five Eyes posiada powiązaną z siecią Eche-
lon instytucję bądź jednostkę wywiadowczą. W Wielkiej Brytanii od 1946 
roku jest to Government Communications Headquarters (GCHQ)28, w Kana-
dzie funkcjonuje Communications Security Establishment (CSEC)29, w Austra-
lii – Australian Signals Directorate (ASD)30, a w Nowej Zelandii – Government 
Communications Security Bureau (GCSB)31.

Najważniejszym państwem oprócz Stanów Zjednoczonych jest Wielka 
Brytania, gdzie zadania monitoringu wykonuje agencja Government Com-
munications Headquarters. Nadzór nad łącznością elektroniczną w Wielkiej 
Brytanii jest kontrolowany przepisami prawnymi wydanymi w brytyjskim par-
lamencie, w szczególności dostęp do treści prywatnych wiadomości, tj. prze-
chwytywanie wiadomości takich, jak e-mail lub telefon, musi być autoryzowa-
ny przez nakaz podpisany przez sekretarza stanu32.

Na współpracę z NSA zdecydowała się również Communications Securi-
ty Establishment, rządowa agencja wywiadowcza Kanady. Oferuje ona NSA 

26 Por. https://www.nsa.gov.
27 G.M. Gellman Barton, US spy network’s successes, failures and objectives detailed in 
black budget summary, „The Washington Post”. Por. https://cyber-peace.org/wpcontent/
uploads/2013/06/%E2%80%98Black-budget%-summary-details-U.S.pdf. „Według zało-
żeń amerykańskiego budżetu z 2013 roku CIA posiadało środki na realizację pięciu zadań, 
gdzie największym priorytetem były inicjatywy zwalczające terroryzm, ale także ochrona 
przed rozprzestrzenianiem się broni jądrowej i broni masowego rażenia, ostrzeganie, infor-
mowanie przywódców amerykańskich, kontrwywiad i cyberprzestępczość”.
28 Por. https://www.gchq.gov.uk/.
29 Por. https://www.cse-cst.gc.ca/en.
30 Por. https://www.asd.gov.au/.
31 Por. https://www.gcsb.govt.nz/.
32 Intelligence and Security Committee of Parliament, Statement on GCHQ’s Alleged Inter-
ception of Communications under the US PRISM Programme, 17.07.2013, s. 1–3.
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zaawansowane gromadzenie, przetwarzanie i analizy. W imieniu NSA, CSEC 
otworzył tajne obiekty nadzoru w 20 krajach na całym świecie.

Z innymi członkami społeczności ściśle współpracuje też Australian Signals 
Directorate. Australijskie ambasady są potajemnie wykorzystywane do prze-
chwytywania połączeń telefonicznych i danych w całej Azji. Government Com-
munications Security Bureau to departament bezpieczeństwa Nowej Zelandii, 
którego zadaniem jest wywiad zagraniczny, zapewnienie bezpieczeństwa cy-
bernetycznego i pomoc innym agencjom rządowym Nowej Zelandii33. Witryna 
The Intercept i The New Zealand Herald 5 marca 2015 roku ujawniły, że GCSB 
szpiegowało południowo-wschodnich sąsiadów Nowej Zelandii. Program ma-
sowej inwigilacji GCSB został skrytykowany przez partie opozycyjne34.

To wycinek działalności głównych instytucji zarządzających siecią wy-
wiadowczą. Sieć organizacyjna Echelon jest zdecydowanie bardziej rozległa, 
gdyż oprócz państw założycielskich, także wiele innych krajów angażuje się 
w gromadzenie danych wywiadowczych niezbędnych do jej funkcjonowania. 
Pomiędzy państwami ramowymi a Danią, Izraelem, Japonią, Libią, Holandią, 
Francją35, Norwegią, Singapurem, Hiszpanią, Szwajcarią czy Szwecją następuje 
wymiana informacji, która np. umożliwiła dostęp do telekomunikacyjnych ka-
bli podwodnych w Bałtyku.

W ramach globalnej sieci monitoringu Echelon największy punkt odsłucho-
wy poza Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi znajduje się w Bawarii36. 
Niemcy uzyskali dostęp do systemu wywiadowczego NSA po podpisaniu poro-
zumienia P6, obsługiwanego wspólnie przez CIA, BfV (Bundesamt für Verfas-
sungsschutz) i BND (Bundesnachrichtendienst). To ogromna baza zawierająca 
dane takie, jak: zdjęcia, numery tablic rejestracyjnych, historie wyszukiwania 
w Internecie i telefony, została opracowana w celu lepszego zrozumienia re-
lacji społecznych dżihadystów, terrorystów37. W Niemczech istnieje również 
baza wojskowa Dagger Complex obsługiwana przez amerykańską armię. 
W bazie można przetwarzać, przechowywać i deszyfrować miliony danych.

33 Por. https://www.gcsb.govt.nz/our-work/.
34 Por. https://www.nzherald.co.nz/nz/news.
35 Directorate General for External Security (DGSE, Dyrekcja Generalna ds. Bezpieczeń-
stwa Zewnętrznego) w 2001 r. podpisała z NSA memorandum dotyczące wymiany danych, 
które ułatwiło przekazywanie NSA danych dotyczących milionów danych z DGSE. Por. 
http://www.lemonde.fr/international/article/2013.
36 R. Wobst, Cryptology unlocked, Wiley 2007, s. 5.
37 Por. https://www.spiegel.de/international/germany/cia-worked-with-bnd-and-bfv-in-
neuss-on-secret-project-a-921254.html.
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W zakresie funkcjonowania Echelon istnieje również współpraca handlowa 
– współpracuje z Orange S.A czy Vodafone, która przyznała brytyjskiej agencji 
wywiadowczej GCHQ nieograniczony dostęp do swojej sieci podmorskich ka-
bli. Istotny udział w przetwarzaniu danych miała udział firma Microsoft, któ-
ra pomogła NSA w obchodzeniu zabezpieczeń szyfrowania oprogramowania. 
Pozwoliło to rządowi federalnemu np. monitorować czaty internetowe w por-
talu Outlook.com. W 2013 roku również Skype współpracował z agencjami 
wywiadowczymi, żeby umożliwić zbieranie rozmów wideo i audio38.

Szczególną rolę w gromadzeniu danych odgrywa największa amerykańska 
sieć telefonii komórkowej AT&T39. Swego czasu „The New York Times” ujawnił, 
że CIA wypłaca AT&T ponad 10 mln dolarów rocznie za pomoc w działaniach 
antyterrorystycznych, wykorzystując jej ogromną bazę danych telefonicznych, 
która obejmuje rozmowy międzynarodowe Amerykanów (Verizon i AT&T to 
dwie największe kompanie telekomunikacyjne w Ameryce i jedne z najwięk-
szych na świecie – łącznie obsługujące niemal 0,5 mld abonentów)40.

Obecnie zasięg sieci Echelon jest – jak się powszechnie wydaje – już nie-
ograniczony i jest niemożliwe, żeby jakakolwiek potrzebna informacja nie zo-
stała zarejestrowana41.

Niejawność systemu – przypadek Edwarda Snowdena

„Celem władzy jest władza”42. 

Istnienie porozumienia Five Eyes i samego systemu Echelon przez lata było 
informacją chronioną. Jak wskazano, pierwotnym uzasadnieniem powsta-
nia Echelonu była konfrontacja ze Związkiem Radzieckim i jego sojusznikami 

38 Por. https://www.theguardian.com/world/2013/jul/11/microsoft-nsa-collaboration- 
user-data.
Por. także https://www.svd.se/sverige-deltog-i-nsa-overvakning.
39 S. Kleinfield, The biggest company on earth a profile of AT&T, New York 1981, s. 84, 135, 
174.
40 Por. http://www.zdnet.com/zdtv/cybercrime/chaostheory/story/.
41 Por. https://tech.wp.pl/echelon-system-ktory-czyta-twoje-maile-sms-y-i-slucha-twoich-
rozmow. Sygnały telefoniczne wychodzące z Europy i Bliskiego Wschodu odbijają się od sate-
lity i trafiają do zbiorczej anteny kompanii telefonicznej AT&T w Etam (Zachodnia Virginia) na 
wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Podobną funkcję spełnia stacja RAF w Menwith 
Hill w północnej Anglii. Z kolei region Pacyfiku obsługuje stacja w Waihopai w Nowej Zelandii. 
Rejonów Azji nasłuchuje skupisko anten satelitarnych należących do kompanii Verestar Inc.
42 G. Orwell, Rok 1984, Warszawa 1988.
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w czasach zimnej wojny ubiegłego wieku. W 1991 roku amerykańskie służby wy-
wiadowcze miały przedłożyć nowy program działania po rozpadzie bloku wschod-
niego, który uwzględniał zmienioną sytuację geopolityczną. Głównym zadaniem 
amerykańskich służb specjalnych miał być odtąd wywiad gospodarczy43.

Pierwszym źródłem mówiącym o istnieniu systemu Echelon były raporty 
Duncana Campbella przedstawione europejskiej komisji opiniującej zagadnie-
nia naukowe i techniczne w 1997 i 1999 roku (Science and Technology Option 
Assessment – STOA, komisja, w której skład wchodzą członkowie Parlamentu 
Europejskiego zajmujący się wszelkimi sprawami związanymi z nauką i oce-
ną technologii). Dokumenty te dały asumpt do utworzenia przez Parlament 
Europejski 5 lipca 2000 roku wspomnianej Tymczasowej Komisji w sprawie 
Systemu Echelon (The European Parliament’s Temporary Committee on the 
Echelon Interception System), której raport stwierdzał, że zadania sieci wy-
kraczają poza utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa narodowego 
państw członkowskich, będąc wykorzystywana do szpiegostwa ekonomiczne-
go, faworyzującego firmy krajów członkowskich (głównie ze Stanów Zjedno-
czonych i Wielkiej Brytanii).

Mimo niekorzystnego stanowiska Unii Europejskiej z 2001 roku (5 wrze-
śnia 2001 r. ukazał się specjalny raport, który zawierał m.in. sugestie, że część 
działań Echelonu powinno się zakwalifikować jako szpiegostwo przemysło-
we) i miażdżącego, przygotowywanego raportu Parlamentu Europejskiego44, 
w maju 2011 roku prezydent Obama w związku z działaniami terrorystycznymi 

43 Potwierdziły to zarówno badania Unii Europejskiej, jak i wypowiedzi byłego dyrekto-
ra centrali wywiadu (DCI), tym samym szefa CIA, Roberta Jamesa Woolseya, w artykule  
z 17 marca 2000 r. w „Wall Street Journal”.
44 Por. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie programu in-
wigilacji amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, służb wywiadowczych w róż-
nych państwach członkowskich i wpływu na prywatność obywateli UE (2013/2682(RSP)), 
Dz. Urz. UE 2016, C 075/14 (w zakresie działalności sieci, głównie systemu PRISM ukie-
runkowanego na pozyskiwanie danych z baz danych największych firm internetowych), 
w którym Parlament Europejski – mając na uwadze, że „[…] partnerstwo transatlantyckie 
między UE i USA musi opierać się na wzajemnym zaufaniu i szacunku, lojalnej i wzajemnej 
współpracy, poszanowaniu podstawowych praw i praworządności: 1) stanowczo potępia 
szpiegowanie przedstawicielstw UE, ponieważ – o ile dotychczas dostępne informacje po-
twierdzą się – oznaczałoby to poważne naruszenie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach 
dyplomatycznych i mogłoby wpłynąć na stosunki transatlantyckie; 2) domaga się od władz 
USA natychmiastowych wyjaśnień w tej sprawie, czy wyraża poważne zaniepokojenie ujaw-
nionymi informacjami dotyczącymi domniemanych programów inwigilacji realizowanych 
przez państwa członkowskie – zarówno z pomocą Agencji Bezpieczeństwa Narodowego 
USA, jak i jednostronnie; wzywa wszystkie państwa członkowskie do zbadania zgodności 
takich programów z prawem pierwotnym i wtórnym UE”.
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postanowił rozszerzyć ustawę Patriot Act, podpisaną przez George W. Bush’a 
po zamachach z 11 września 2001 roku. Ustawa zwiększyła od teraz możli-
wości globalnego nadzoru służbom bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. 
W ten sposób do współpracy z ogólną siecią wywiadu elektronicznego przy-
czynił się Biały Dom w Stanach Zjednoczonych45.

Zakres szpiegowania NSA, zagranicznego i krajowego, został ujawniony 
w czerwcu 2013 roku w brytyjskim dzienniku „Guardian”46 przez byłego pra-
cownika NSA Edwarda Snowdena. Stacja BBC poinformowała wtedy o „glo-
balnej sieci szpiegowskiej” z wykorzystaniem Echelon jako jednego z elemen-
tów systemu. Przy okazji na NSA spadła krytyka państw sojuszu UKUSA, 
ponieważ na jaw wyszły informacje, że w ostatnich latach system Echelon był 
wykorzystywany przez Amerykanów już praktycznie na stałe w celach innych 
niż zapewnianie bezpieczeństwa, mając na myśli szpiegostwo przemysłowe 
oraz polityczne47.

Dokumenty NSA uzyskane przez Snowdena potwierdziły oficjalnie ist-
nienie omawianej tu tajnej sieci nadzoru szpiegującej komunikację satelitarną 
Echelon48. Snowden wskazał, że w praktyce NSA mogła inwigilować każdego 
człowieka – od zwykłych, przeciętnych ludzi na ulicy po urząd prezydenta. Teo-
retycznie szpiegowska agencja miała przeprowadzać wyłącznie rozpoznanie 
elektromagnetyczne dotyczące zagranicznych celów, zwane SIGINT, ale fak-
tycznie wyglądało to tak, że zbierała metadane na temat milionów Ameryka-
nów. Bez ich wiedzy oraz zgody rejestrowano rozmowy telefoniczne i e-maile.  
NSA oraz GCHQ robiły to, montując podsłuchy na podmorskich światłowo-
dach obiegających świat. Dzięki temu Stany Zjednoczone i Wielka Brytania 
uzyskały dostęp do ogromnej ilości komunikacji międzyludzkiej.

Snowden ujawnił wiele tajnych spraw dotyczących pośrednio działalności 
Echelon, np. treść dyrektywy prezydenckiej z października 2012 roku49. We-
dług dokumentu, prezydent Barack Obama nakazał urzędnikom sporządzić 

45 George W. Bush skomentował ustawę: „To nowe prawo, które dziś podpisałem, 
umożliwi nadzór nad wszelką komunikacją używaną przez terrorystów, w tym przez maile, 
Internet i telefony komórkowe”. Barack Obama do tej ustawy dodał zapis o niedozwolonym 
posłuchu, który śledzi cel nadzoru. Por. https://www.pbs.org/newshour/world/terrorism-
-july-dec01-bush_terrorismbill.
46 Por. https://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whi-
stleblower-surveillance.
47 Globalny nasłuch, „PC Format” 2008, nr 5, s. 4–5.
48 Por. https://www.rt.com/usa/311489-snowden-files-confirm-echelon/.
49 L. Harding, Polowanie na Snowdena, Warszawa 2014, s. 48 i nast.
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listę zagranicznych obiektów, które mogą stać się celami potencjalnych cybera-
taków Stanów Zjednoczonych (OCEO – Offensive Cyber Effects Operations)50.

Snowden ujawnił również informacje odnoszące się do szczegółów umów 
technicznych firm technologicznych z Doliny Krzemowej (Microsoft, Apple, 
Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, YouTube, Skype, AOL), za pomocą których 
te zostały oficjalnymi partnerami NSA w działalności Echelon w ramach pro-
gramu PRISM, zapewniającemu środowisku wywiadowczemu Stanów Zjedno-
czonych dostęp do ogromnych ilości danych cyfrowych uzyskanych z e-maili, 
postów na Facebooku i wiadomości z komunikatorów internetowych. Racjo-
nalnym uzasadnieniem tego typu współpracy było to, że program jest potrzeb-
nym narzędziem do głównie internetowego tropienia zagranicznych terrory-
stów zamieszkałych poza Stanami Zjednoczonymi. Do czasu, kiedy Snowden 
ujawnił istnienie programu PRISM, związało się z nim co najmniej dziewięć 
wymienionych firm – gigantów w dziedzinie technologii komputerowych51.

Dalsze, istotne wskazania Snowdena – w kontekście Echelon – dotyczyły 
funkcjonowania tajnych programów pozyskiwania informacji również na bazie 
współpracy NSA z podmiotami gospodarczymi, jak TEMPORA czy BULLRUN52.

50 Dyrektywa określała „[...] unikalne i niekonwencjonalne możliwości forsowania naro-
dowych interesów Stanów Zjednoczonych na całym świecie z nieznacznym ostrzeżeniem 
lub bez ostrzeżenia wroga lub celu”. Tematem Echelonu zainteresował się dziennikarz Ma-
riusz Max Kolonko. W Internecie możemy znaleźć kilka filmów nakręconych przez niego, 
gdzie wypowiada się na temat sieci Echelon. W 2013 r. pojawiły się dwa nagrania z serii 
„Max Kolonko – Mówi jak jest” zatytułowane: „Tajemnice największej szpiegowskiej sieci 
świata” oraz „16.08.2013”, w 2015 r. kolejne dostępne online nagranie „Życie na podsłuchu”.
51 Oprócz Echelon funkcjonuje, będący przedmiotem raportu Parlamentu Europejskiej 
z 2013 r., system PRISM, który jest właśnie nastawiony na pozyskiwanie danych z baz da-
nych największych firm internetowych.
52 L. Harding, op. cit., s. 88.
TEMPORA – program miał jeden szczególnie wrażliwy aspekt, a mianowicie sekretną rolę 
firm telekomunikacyjnych, które są właścicielami podmorskich przewodów światłowodo-
wych lub nimi zarządzają. GCHQ nazwało te firmy partnerami przechwytującymi, a relacje 
z nimi utrzymują specjalnie powołane w tym celu zespoły do spraw dyskretnej współpra-
cy. Wśród nich pojawiły się firmy przodujące na rynku światowym, które łącznie pomaga-
ły w przechwytywaniu większości kablowych łącz telefonicznych wychodzących na brzeg 
w Wielkiej Brytanii.
BULLRUN – fundusze przeznaczone na ten program wyniosły 254,9 mln dolarów  
w 2013 r., a agencja wydała ponad 800 mln dolarów na „uruchomienie programu SIGINT” 
od 2009 r. Raport donosił, że program BULLRUN aktywnie włączał amerykańskie i obce 
firmy IT w potajemne wprowadzanie zmian i pozyskiwanie wzorów ich produktów na rynki 
komercyjne. Z tych doniesień wynikało, że NSA wie, że zwyczajni obywatele nie mają po-
jęcia, że do ich codziennej, zaszyfrowanej korespondencji można się teraz włamywać, co 
oczywiście robili.
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Rząd Stanów Zjednoczonych jednoznacznie uznał, że Snowden ukradł in-
formacje niejawne, a jego decyzja miała poważne i niebezpieczne konsekwen-
cje dla bezpieczeństwa Waszyngtonu53. Informatyk bronił się, że nie chciał 
zniszczyć podstawy amerykańskiej obrony narodowej, ale pokazać ich nad-
użycia i zapobiec zanikowi prywatności. Miał na celu zdemaskowanie pięcio-
okiego potwora54.

Dopóki Snowden nie pokazał pełnego potencjału NSA i innych rządowych 
agencji szpiegowskich, dopóty Echelon był w dużej mierze kolejnym kryptoni-
mem w notatniku teoretyków światowego spisku55.

Echelon a polskie prawo

„Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat!”56.

Zarówno nikłe prawdopodobieństwo funkcjonowania sieci powiązań ter-
rorystycznych na terytorium RP, jak i relatywnie niewielkie znaczenie Rzecz-
pospolitej Polskiej dla gospodarki światowej nie są i tak kontrargumentami za 
wycofaniem się naszego kraju z wielce prawdopodobnej współpracy w ramach 
Echelon.

Oficjalnie – mimo wielu mniej lub bardziej sensacyjnych domniemań me-
dialnych – nie udało się potwierdzić obecności elementów sieci Echelon w Pol-
sce. Mówiono w tym kontekście i o bazie w Kiejkutach, i o terenach Jednostki 
Wojskowej 2305 GROM w Rembertowie czy przykabackich Pyrach57.

Z danych ujawnionych przez Edwarda Snowdena wynika, że w 2012 roku 
podczas tylko jednego dnia system analizował od 2 do 4 mln komunikatów pły-
nących z Polski58. Z innej partii ujawnionych dokumentów, a szczególnie z ra-
portu „Dzielenie się zaszyfrowanymi informacjami z zagranicznymi partnerami 

53 Por. https://www.rt.com/usa/311489-snowden-files-confirm-echelon/.
54 Por. https://www.theguardian.com/comment/snowden-spyware-five-eyed-monster-
50000-networks-five-eyes-privacy.
55 Por. https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/cyprus/British-military-
-base-inCyprus-used-to -spy-on-Middle-East.html.
56 Por. https://www.tvp.info/30576824/balansujcie-dopoki-sie-da-a-gdy-sie-juz-nie-
da-podpalcie-swiat. Piłsudski mawiała: „Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, pod-
palcie świat!”.
57 Por. https://gazetabaltycka.pl/promowane/sensacyjne-odkrycie-tajny-szpiegowski-
system-echelon-dziala-na-terenie-polski.
58 Por. https://tech.wp.pl/echelon-system-ktory-czyta-twoje-maile-sms-y-i-slucha-twoich-
rozmow.
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o operacjach przeprowadzanych w sieciach komputerowych” wynika, że Pol-
ska należy do 20 krajów, które pozwoliły szpiegować swoich obywateli amery-
kańskim służbom specjalnym.

Amerykanie są praktyczni, dlatego ułatwili sobie robotę w branży szpie-
gowskiej i podzielili kraje, z którymi współpracują, na trzy kategorie.

W pierwszej tzw. kategorii A znalazły się: Australia, Kanada, Nowa Zelan-
dia i Wielka Brytania. To właśnie w tych krajach funkcjonują największe centra 
nasłuchowe i anteny do globalnego przesyłania danych. Te kraje należą do naj-
bardziej zaufanych.

Polska razem z Hiszpanami jest w grupie B. Łącznie znalazło się w niej  
20 państw. Współpraca z tymi krajami miała być rozważana pod kątem utrzy-
mania stałych korzyści dla Stanów Zjednoczonych – ujawnił Snowden59.

W jakim celu Polska partycypuje w systemie Echelon, jakie realnie korzy-
ści takie uczestnictwo przynosi Polsce czy sygnatariuszom porozumienia Five 
Eyes, w szczególności Stanom Zjednoczonym? W demokratycznych państwach 
przestrzeganie praw jednostki stanowi przecież fundament ustroju państw.

Oczywiście realnym argumentem jest jakaś forma współpracy między-
narodowej, funkcjonowania w sieci powiązań, mimo oczywistego naruszania 
podstawowych praw i obowiązków obywatela poprzez dorozumianą zgodę 
samego państwa na szpiegostwo elektroniczne (naruszenie tajemnicy kore-
spondencji, innych wolności i swobód obywatelskich) dokonywane na jego 
obywatelach.

Na gruncie polskiego prawa praktyki Echelonu można rozpatrywać pod ką-
tem deliktu cywilnego, ale także cyberprzestępczości regulowanej w konkret-
nych przepisach prawa karnego. Przyjmuje się, że w ramach cyberprzestęp-
stwa można wyróżnić m.in. przestępstwa przeciwko poufności, integralności 
i dostępności danych i systemów informatycznych, tzw. przestępstwa stricte 
komputerowe oraz przestępstwa instrumentalnego wykorzystania elektro-
nicznych sieci i systemów informatycznych do naruszania dóbr prawnych 
chronionych przez prawo karne60.

Nawet bez zbyt dogłębnej analizy prawnokarnej wydaje się, że działalność 
sieci Echelon może godzić w rodzajowy przedmiot ochrony, jakim jest ochrona 

59 Por. https://innpoland.pl/globalny-system-podsluchow-echelon-w-polsce-kto-i-jak-
nas-sledzi.
60 M. Andreasik i in., Orwell w realu, czyli o systemie Echelon z perspektywy polskiego prawa, 
„Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2014, nr 2, s. 68.
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informacji, choćby na podstawie treści art. 267 k.k. z 1997 roku61. Może rów-
nież dotyczyć innych czynów zabronionych typizowanych w kodeksie karnym, 
gdzie przedmiotem ochrony jest np. państwo jako podmiot prawa publicznego 
czy przestępstwa szpiegostwa z art. 130 k.k., w szczególności art. 130 par. 362. 

W kontekście potencjalnych przykładów naruszeń obowiązującego pol-
skiego prawa należy wymienić, oczywiście poza Konstytucją RP (oprócz wspo-
minanego art. 49, również art. 51 – prawo do ochrony danych osobowych63, 
oraz art. 31 – prawo do wolności osobistej64):

1) na gruncie prawa międzynarodowego:
a) art. 12 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej przez Zgro-

madzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r. „[…] nie wolno ingerować samowol-
nie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego korespon-
dencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek 
ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu”,

b) art. 17 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, 
który stanowi w ust. 1, że nikt „[...] nie może być narażony na samowolną lub 
bezprawną ingerencję w jego życie prywatne, rodzinne, dom czy korespon-
dencję”65,

c) art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolno-
ści również opowiedział się za bezwzględnym obowiązkiem poszanowania ży-
cia prywatnego i rodzinnego, w tym także tajemnicy korespondencji66,

d) art. 52 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Zakres i wy-
kładnia praw i zasad) o treści: „Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw 
i wolności uznanych w niniejszej Karcie muszą być przewidziane ustawą i sza-
nować istotę tych praw i wolności. Z zastrzeżeniem zasady proporcjonalno-
ści, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są konieczne 

61 Por. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j., Dz.U. 2019, poz. 1950, 
z późn. zm., art. 267, par. 1–5.
62 Ibidem, art. 130.
63 Konstytucji RP…, art. 51, ust. 1–5.
64 Ibidem, art. 31, ust. 1–3.
65 Dz.U. 1977, nr 38, poz. 177.
66 „Art. 8 ust. 1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinne-
go, swojego mieszkania i swojej korespondencji. 2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy 
publicznej w korzystanie z tego prawa z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez usta-
wę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwo-
we, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapo-
bieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności osób”.
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i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię 
lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób”67;

2) na gruncie prawa cywilnego:
a) art. 23 kodeksu cywilnego68 oraz art. 24 par. 1 kc: „Dobra osobiste czło-

wieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, na-
zwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność 
mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, 
pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej 
w innych przepisach”,

b) art. 82 prawa autorskiego69: „Jeżeli osoba, do której korespondencja 
jest skierowana, nie wyraziła innej woli, rozpowszechnianie korespondencji, 
w okresie dwudziestu lat od jej śmierci, wymaga zezwolenia małżonka, a w jego 
braku kolejno zstępnych, rodziców lub rodzeństwa”. Ponadto w art. 83 usta-
wodawca nakazuje stosować odpowiednio art. 78 ust. 1 prawa autorskiego, 
jeżeli doszło do rozpowszechnienia korespondencji bez zezwolenia osoby, do 
której została skierowana;

3) na gruncie prawa karnego:
a) wspominany art. 267 par. 1–4 k.k.,
b) art. 130 par. 1–4 k.k. (potencjalne szpiegostwo – „branie udziału w dzia-

łaniach wywiadowczych” na rzecz innych państw).
Oczywiście funkcjonowanie Echelon stoi w absolutnej sprzeczności 

z prawnymi możliwościami podsłuchu i wykorzystania jakiejkolwiek tajemnicy 
prawnie chronionej – zawodowej – tajemnicy adwokackiej, dziennikarskiej czy 
innej, do której zobowiązane są określone kręgi zawodowe, osobowe.

Powszechnym wytłumaczeniem funkcjonowania w ramach systemu Eche-
lon jest walka z terroryzmem. Szczęśliwie problem ten nie dotyka Polski. Wo-
bec tego należałoby postawić znak zapytania przy takiej argumentacji. Pamię-
tać tu także należy, że polski system prawny dopuszcza własne metody badań 

67 Dz. Urz. UE 2010, C 83.
68 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j., Dz.U. 2019, poz. 1145, z późn. 
zm., art. 24, par. 1: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może 
żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego 
naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła 
czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświad-
czenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodek-
sie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy 
pieniężnej na wskazany cel społeczny”.
69 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j., ibidem, 
poz. 1231, z późn. zm..



132 Zbigniew Nowak

– procesowe70 i pozaprocesowe (operacyjno-rozpoznawcze71) pomagające 
zwalczać tego typu tendencje – zagrożenia terrorystyczne. Istnieje co naj-
mniej kilka służb państwowych mających ustawowe prerogatywy do stosowa-
nia tego typu metod, form i środków pracy72.

W tym kontekście przewijają się również hasła szpiegostwa przemysłowe-
go czy wywiadu gospodarczego, których zwalczaniem zajmują się te same lub 
inne służby państwowe mające uprawnienia operacyjne, w tym głównie wyni-
kające z możliwości stosowania kontroli operacyjnej73.

70 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, t.j. ibidem, 2020, 
poz. 30, z późn. zm., art. 237, par. 1: „Po wszczęciu postępowania sąd na wniosek prokura-
tora może zarządzić kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia 
i uzyskania dowodów dla toczącego się postępowania lub zapobieżenia popełnieniu no-
wego przestępstwa”. Takimi przestępstwami mogą być przykładowo: uprowadzenie statku 
powietrznego lub wodnego, zamach na niepodległość lub integralność państwa, zamach 
na konstytucyjny ustrój państwa lub jego naczelne organy albo na jednostkę Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, szpiegostwao lub ujawnienie informacji niejawnych o klauzuli 
tajności „tajne” lub „ściśle tajne”, gromadzenie broni, materiałów wybuchowych lub radio-
aktywnych.
71 L. Schaff, Zakres i formy postępowania przygotowawczego, Warszawa 1961, s. 77. „Jed-
ną z pierwszych definicji czynności operacyjno-rozpoznawczych sformułował Leon Schaff 
jako: »pozaprocesowe techniczne i taktyczne czynności wykształcone przez praktykę or-
ganów ścigania karnego, służące profilaktycznej walce z przestępczością«”. Por. również: 
D. Czerwińska, Pojęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych, https://prawo.uni.wroc.pl/si-
tes/default/files/students-resources/czynności%20operacyjno-rozpoznawcze.pdf. „Dzisiaj 
nazywamy je ogółem niejawnych działań upoważnionych ustawowo wyspecjalizowanych 
służb i organów państwowych, których celem jest sprawne wykrywanie negatywnych 
zjawisk godzących w porządek publiczny i bezpieczeństwo powszechne, rozpoznawanie 
środowisk przestępczych, ustalanie źródeł dowodowych, zabezpieczanie środków dowo-
dowych, które mogą zostać wykorzystane w procesie karnym oraz ujawnienie okoliczności 
sprzyjających popełnieniu zachowań nieakceptowanych społecznie”.
72 Policja (Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, t.j., Dz.U. 2020, poz. 360, z późn. zm.), 
Straż Graniczna (Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, t.j., ibidem,  
poz. 305), CBA (Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyj-
nym, t.j., ibidem 2019, poz. 1921, z późn. zm.), ABW i AW (Ustawa z 25 listopada 2016 r. 
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiad, t.j., ibidem 2020, poz. 27), 
KAS (Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, t.j., ibidem,  
poz. 505, z późn. zm.), SKW i SWW (Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywia-
du Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, t.j., ibidem 2019, poz. 687), Ustawa 
z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, t.j., ibidem, poz. 796, SOP 
(Ustawa z dnia 8 grudnia 2007 r. o Służbie Ochrony Państwa, t.j., ibidem, poz. 828), ŻW 
(Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach po-
rządkowych, t.j., ibidem 2020, poz. 431, z późn zm.).
73 J. Sałek, Nielegalność czynności operacyjno-rozpoznawczych a możliwość ich procesowe-
go wykorzystania w postępowaniu dowodowym, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go” 2017, nr 16, s. 289. Kontrola operacyjna, zaliczana do czynności operacyjno-rozpo-
znawczych, zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o Policji jest prowadzona niejawnie i polega na 
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W literaturze wskazuje się, że: „[…] Poza tymi powszechnie dostępnymi 
informacjami, istnieją dwie okoliczności, które racjonalizują obserwację, że 
Echelon wykorzystywany jest dzisiaj przede wszystkim w wywiadzie gospo-
darczym. Otóż, gospodarka z natury rzeczy ma charakter globalny. I takim też 
jest Echelon. To zaś, że Echelon owiany jest tajemnicą, nie utrudnia konstata-
cji, że koszty związane z jego utrzymywaniem są horrendalne. Z tej, również 
ekonomicznej perspektywy, system globalnej kontroli informacji nie może być 
zracjonalizowany wyłapywaniem incydentalnych informacji o zagrożeniach 
terrorystycznych, co oczywiście nie znaczy, że i w tym celu może być on wyko-
rzystywany, takie zaś jego wykorzystywanie może stanowić usprawiedliwie-
nie jego istnienia. Dlatego wydaje się, że głównym ekonomicznym uzasadnie-
niem nakładów na Echelon mogą być tylko korzyści związane z polowaniem na 
pokaźną ilość informacji doniosłych gospodarczo”74.

Jak wskazano, gospodarka Polski, choć z pewnością rozwijająca się, nie 
pozwala państwu polskiemu na wejście do ścisłej elity państw utrzymujących 
najwyższe światowe PKB, a tym samym jako nabywca, nie producent dóbr, nie 
może liczyć na zbytnie zainteresowanie służb wywiadowczych Stanów Zjed-
noczonych.

Pytania, które niewątpliwie rodzą się przy analizie zjawiska elektronicznej 
inwigilacji komunikacji polskiego społeczeństwa, za zgodą organów państwo-
wych, to m.in.:

1) kto jest gwarantem ochrony polskiego obywatela w sytuacji, gdy samo 
państwo godzi się na ujawnianie wszelkich danych obcym państwom, a może 
służbom wywiadowczym;

2) kto jest gwarantem praw polskiego obywatela w sytuacji, gdy to ustawo-
we prerogatywy przyznające określonym polskim służbom uprawnienia ope-
racyjno-rozpoznawcze stanowią tak naprawdę zdecydowanie mniejszy kata-
log pozyskanych informacji aniżeli totalny podsłuch własnego społeczeństwa 
przez – głównie – amerykański system;

3) w jaki sposób – prawnokarny – ocenić odpowiedzialność – czyją i ja-
kiego typu, w sytuacji pozyskania/ujawnienia informacji objętych tajemnicą 

uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, 
rozmów telefonicznych, ale także obrazów lub dźwięków osób z pomieszczeń, środków 
transportu i innych miejsc niż publiczne, zawartości przesyłek, treści korespondencji, w tym 
także elektronicznej oraz różnych danych informatycznych z nośników, systemów itd.
74 M. Andreasik i in., op. cit., 2, s. 68.
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zawodową (adwokacką, lekarską) czy szczególnie prawnie chronioną, obcym 
państwom;

4) w jaki sposób realizować konstytucyjne prawo każdego obywatela (art. 
51 ust. 3 ustawy zasadniczej) do uzyskania dostępu do dotyczących go urzędo-
wych dokumentów i zbiorów;

5) kto poniesie odpowiedzialność, który organ państwowy, funkcjonariusz 
państwowy, a może – indywidualnie – osoba fizyczna, w razie uzyskania po-
dejrzeń odnośnie do „przestępstwa szpiegostwa”, zgodnie z kodeksową regułą 
art. 240 par. 1 k.k. „nie zawiadamiają odpowiedniego organu, za co grozi nam 
za to kara pozbawienia wolności do 3 lat”75.

Zakończenie

„It’s the economy, stupid”76.

Takich pytań retorycznych można dziś postawić zdecydowanie więcej. 
Odpowiedź na nie nie leży w interesie państwa. Od inwigilacji własnych spo-
łeczeństw, mimo obwarowań i konstytucyjnych, i ustawowych niezależnie od 
przeciwnych stanowisk, opinii i protestów społeczeństwa, nie ma odwrotu, 
a państwa z pewnością będą sięgały po te atrybuty coraz częściej.

W ostatnich dniach, przed powstaniem niniejszego artykułu, ujawniono, że 
dzięki posiadanym wewnętrznym systemom podsłuchu – Pegasus – Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z Centralnym Biurem Antykorupcyj-
nym mogły doprowadzić do wielu aresztowań osób znanych w kręgach busi-
nessowych, wojskowych i politycznych, w tym byłego ministra transportu, bu-
downictwa i gospodarki morskiej. A jeszcze do niedawna media powszechnie 

75 Art. 240 par. 1 k.k.: „Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu 
albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, art. 118a,  
art. 120–124, art. 127, art. 128, art. 130, art. 134, art. 140, art. 148, art.156, art.163, art.166, 
art. 189, art. 197 § 3 lub 4, art. 198, art. 200, art. 252 lub przestępstwa o charakterze ter-
rorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
76 Zob. https://wiadomosci.wp.pl/najslynniejsze-hasla-6038688162636929g/18. „Ha-
sło »Ekonomia, głupcze« (»It’s the economy, stupid«) przyniosło Billowi Clintonowi zwycię-
stwo w wyborach prezydenckich w USA w 1992 r.”. Por. również M. Andreasik i in., op. cit., 
s. 66. „Wskazywano konkretne polecenia, np. prezydenta Clintona, który nakazał National 
Security Agency wykorzystać »super-tajny program nadzoru Echelon« do monitorowania 
osobistych rozmów telefonicznych, a także prywatnej poczty pracowników, którzy praco-
wali dla zagranicznych firm, w dążeniu do zwiększenia amerykańskiego handlu”.
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krytykowały koszty posiadania i użytkowania systemu przez wskazane służby 
państwowe77. To we wrześniu 2019 roku pisano: „Cyberbezpieczeństwo sta-
ło się dziś tematem numer jeden kampanii wyborczej. […] Wszystko za spra-
wą Pegasusa, czyli stworzonego w Izraelu systemu. Obsługujący go ludzie 
są w stanie włamać się na dowolny smartfon, w dowolnej sieci i z dowolnymi 
zabezpieczeniami. Kłopotem jednak nie jest wykorzystywanie Pegasusa, lecz 
brak realnej kontroli nad tym narzędziem”78.

Pegasus to ani pierwszy, ani ostatni system tego typu. W 2016 roku służby 
pobrały 1,15 mln danych telekomunikacyjnych, w 2017 – 1,23 mln , a w 2019 
– 1,356 mln. Zakładając nawet, że polskie sądy bezrefleksyjnie wydają zgody 
na stosowanie podsłuchów, to uzyskane dane podlegają bądź podlegać mogą 
jakiejkolwiek kontroli polskich organów państwowych, czego w przypadku 
Echelon nikt nie jest w stanie zagwarantować.

Nawet w przypadku systemu użytkowanego przez polskie służby istnieje 
jeden delikatny wątek. Przecież to firma, która sprzedała system, gwarantuje 
sobie do niego wgląd i kontrolę nad nim. „Polska służba specjalna, jeśli to ku-
piła i używa w Polsce, jednocześnie informuje obce służby specjalne o swoich 
zainteresowaniach operacyjnych. Można by to określić nawet kodeksowo, że 
wystąpił casus artykułu 130 paragraf 2 Kodeksu karnego, czyli udzielenie in-
formacji obcemu wywiadowi” – stwierdzał były szef Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Krzysztof Bondaryk79.

Wszystko to prowadzi do jedynej możliwej konstatacji – procesu podsłu-
chiwania każdego, kogo chce się podsłuchiwać, nie da się już zatrzymać. Pań-
stwo polskie nie posiada przy tym żadnych ani praktycznych, ani technicznych 
czy prawnych środków przeciwdziałania tej światowej tendencji, tendencji do 
wszechwiedzy w myśl interesu, nawet bliżej niezidentyfikowanego interesu 
godzącego w dobra prawne każdego z nas.

77 Por. https://crowdmedia.pl/pegasus-jeszcze-bardziej-niebezpieczny-niz-sie-wydawalo-
zobaczcie-kto-ma-dostep-do-systemu/. „Pod koniec wakacji TVN24 ujawnił, że Centralne 
Biuro Antykorupcyjne za 25 milionów kupiło system do inwigilacji o nazwie Pegasus, który 
służy do śledzenia osób za pośrednictwem smartfonów. Wszystkie koszty związane z wdro-
żeniem sytemu zamykają się w kwocie 34 mln zł. Cała sprawa zaczęła się od kontroli, jaką 
przeprowadziła w CBA Najwyższa Izba Kontroli, odkrywając fakturę na kwotę odpowiadają-
cą cenie za Pegasusa”.
78 Por. https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1428575,pegasus-ceberbezpieczenstwo-
podsluch-inwigilacja-opinia.html.
79 Por. https://tvn24.pl/polska/system-pegasus-i-walizki-imsi-catcher-do-podsluchiwania-i-
inwigilacji-odpowiedz-cba-ra972059-2285741.
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Poland as the part of Echelon system

Abstract

The overarching aim of this article is to present the legal framework for the potential use of 
the Echelon system in the Republic of Poland. Echelon, known as worldwide surveillance 
program, was created by the American and British specialist in the late 1960s to observe 
and monitor military and diplomatic communications of the former Soviet Union and 
the Eastern Block. Nowadays, the role of Echelon seems to be completely different, as 
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recently revealed by e.g. European Parliament. It’s the tool evolved into „a global system 
for the interception of private and commercial communications” (mass surveillance and 
industrial espionage). Numerous press reports as well as 2013 Snowden accusations 
suggest Poland plays quite an effective role as the part of the European Echelon Network. 
The question this article answers is whether our national presence and involvement in 
gaining information is based on the legal, constitutional grounds or whether, like some 
other nations, Polish authorities become indifferent to any kind of legal obstacles when 
need an information for their purposes. 

Key words: Echelon, surveillance, communications, correspondence, intelligence, 
terrorism, cybersecurity, infringement of civil rights, national interests, espionage
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Wykorzystanie drona z zestawem kamer 
hiperspektralnych a bezpieczeństwo 
zdrowotne i żywnościowe człowieka1

Streszczenie

Treść artykułu pokazuje jak istotnym aspektem kształtowania bezpieczeństwa zdrowot-
nego i żywnościowego człowieka jest wykorzystanie dronów, tym bardziej że liczba i ro-
dzaj zagrożeń ciągle wzrasta. Drony zaczęły swą intensywną ekspansję na polskim rynku 
dopiero kilka lat temu. Dynamiczny rozwój nastąpił w momencie, gdy stały się urządze-
niami ogólnodostępnymi. Używa się ich w usługach, handlu, a także rekreacyjnie. Drony 
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1 Publikacja przygotowana została na podstawie wyników prac badawczo-rozwojowych 
prowadzonych przez firmę AIR-CONCEPT Sp. z o.o. realizującej projekt nr RPKP.01.03.01-
04-0017/18 pt. ,,Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad stworzeniem, inno-
wacyjnego w skali światowej, bezzałogowego statku powietrznego, z zestawem kamer hi-
perspektralnych, wspierającym wielopłaszczyznowe działania w rolnictwie oraz pośrednio 
w innych gałęziach szeroko rozumianej geotechniki” współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poddziałanie RPKP.01.03.01.Wsparcie proce-
sów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
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wyposażone w systemy telemetryczne czy kamery telewizyjne lub termowizyjne coraz 
częściej są stosowane w systemach bezpieczeństwa, m.in. w ochronie obiektów i gleby.

Słowa kluczowe: zagrożenia, bezpieczeństwo personalne, bezpieczeństwo zdrowotne, 
bezpieczeństwo żywnościowe, drony

Wstęp

Drony (platformy bezzałogowe) wykorzystuje się w wielu dziedzinach funk-
cjonowania człowieka. Niewątpliwie mają szerokie zastosowanie zarówno 
w środowisku militarnym, jak i pozamilitarnym. Szczególne znaczenie dronów 
jest widoczne w bezpieczeństwie. Powszechnie wykorzystuje się je do wspar-
cia działań związanych ze zwalczaniem skutków COVID-19, a także w miej-
scach trudno dostępnych dla pieszych patroli, np. w lasach, nad rzekami czy na 
plaży, pozwalają szybciej zlokalizować większe skupiska ludzi. Praktyka poka-
zuje, że najwięcej dronów używa się do monitoringu, bo jest to najmniej kosz-
towne. Nie trzeba ich wtedy wyposażać w dodatkowy sprzęt do wykonywania 
zadań, np. w kontenery do dostaw czy pojemniki z płynem i dozownikami. Poza 
monitoringiem niektóre drony wykorzystuje się także w przemyśle i rolnic-
twie (bezpieczeństwo zdrowotne, żywnościowe). Mogą być używane do wielu 
innych celów, np. do przeciwdziałania przestępczości, gaszenia pożarów czy 
przenoszenia przesyłek pocztowych. Platformy bezzałogowe służą również 
geodetom, lustrują rurociągi i linie przesyłowe oraz nadzorują postęp prac 
budowlanych. Coraz częściej zaglądają w niedostępne, np. wysoko położone 
miejsca, pomagają w akcjach ratunkowych, policyjnych, strażackich, kręcą fil-
my i robią zdjęcia lotnicze na potrzeby kina, reklamy, transmisji sportowych 
lub rynku nieruchomości.

Zwracając uwagę na bezpieczeństwo człowieka, stwierdzić należy, że ter-
min ten ma wiele znaczeń, ale ostatecznie bezpieczeństwo można zdefiniować 
jako przekonanie (pewność) podmiotu o zdolności do zachowania tego, co dla 
niego cenne, wartościowe w otoczeniu podmiotu oraz atrybutów i istotnych 
akcydensów samego podmiotu, niezbędnych w procesie zaspokajania podsta-
wowych potrzeb oraz kształtowania, według własnej woli, sposobu istnienia.

Powszechnie postrzeganym przeciwieństwem bezpieczeństwa jest zagro-
żenie. Wywołuje ono, podobnie jak bezpieczeństwo, pewien stan emocjonal-
ny. O ile jednak poczucie bezpieczeństwa implikuje uczucie pewności, o tyle 
zagrożenie wywołuje obawy, lęk, strach, wzbudza emocjonalną chęć działania. 
Jest bardzo silnym motywatorem przywracania poczucia bezpieczeństwa. 
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Współczesne czasy obfitują w wyraźną ewolucję zagrożeń, wśród których 
najbardziej dokuczliwe stają się zagrożenia wynikające z obecności człowie-
ka w cyberprzestrzeni. Zagrażają one bezpośrednio osobowości człowieka, 
a także i społeczeństwu, wpływają na funkcjonowanie ludzi, grup społecznych, 
państw i instytucji, zwłaszcza gospodarczych i społecznych2.

W ramach zmian dotyczących struktury społecznej zwraca się m.in. uwagę, 
że zarówno jednostki, jak i społeczności stają się coraz bardziej wrażliwe na 
zagrożenia, a równocześnie mogą być rozumiane jako źródło (nośnik) nowych 
zagrożeń. W rezultacie należy oczekiwać, że dyskusja i badania bezpieczeń-
stwa wyjaśnią zachodzące zmiany i przewidzą przyszłe zagrożenia, nawiązując 
przy tym do zachodzących przeobrażeń kulturowych, demograficznych i po-
większających się nierówności społecznych3.

W Rzeczypospolitej Polskiej ochrona bezpieczeństwa publicznego wynika 
z zapisu art. 5 Konstytucji RP, który głosi, że Rzeczpospolita Polska strzeże nie-
podległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa 
człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli4. Jest to jednoznaczne 
wskazanie na administrację rządową jako podmiot, który odpowiada za bez-
pieczeństwo publiczne.

Głównym organem, na którym spoczywa realizacja spraw związanych 
z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, jest Minister Spraw Wewnętrz-
nych. Do jego zadań należy sprawowanie nadzoru nad podległymi służbami: 
Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Pożarną, Obroną Cywilną Kraju, 
Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej, Służbą Ochrony Państwa5.

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad stworzeniem innowa-
cyjnego w skali światowej bezzałogowego statku powietrznego, z zestawem 
kamer hiperspektralnych, wspierającego wielopłaszczyznowe działania w rol-
nictwie oraz pośrednio w innych gałęziach powszechnie rozumianej geotech-
niki umożliwiły także analizę zagrożeń człowieka w obszarze bezpieczeństwa 
zdrowotnego i żywnościowego. Stwierdzono, że prowadzone badania swym 

2 Zob.: M. Czuryk, K. Drabik, A. Pieczywok, Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian spo-
łecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olsztyn 2018; J. Gierszewski, A. Pieczywok, Społeczny 
wymiar bezpieczeństwa człowieka, Warszawa 2018.
3 A. Pieczywok, Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, Lublin 2018, 
s. 6.
4 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 
483, z późn. zm.
5 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, t.j., ibidem 1999,  
nr 82, poz. 928, z późn. zm., art. 29, ust. 4.
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zasięgiem i wykorzystywanym sprzętem mają wpływ na bezpieczeństwo czło-
wieka. Wpływ ten dotyczy szczególnie dwóch rodzajów bezpieczeństwa – 
zdrowotnego6 i żywnościowego.

Na podstawie zebranych doświadczeń i opracowanej wcześniej wiedzy 
w ostatnim miesiącach, w kraju i za granicą, zainicjowano wiele działań, które 
typowo są ukierunkowane na praktyczne wykorzystanie technik hiperspek-
tralnych w sferze monitorowania stanu środowiska oraz zapewnienia bez-
pieczeństwa. Przykładem tego mogą być prace naukowców Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a nawet prace badawczo-rozwojowe 
podmiotów prywatnych, np. Air-Concept Sp. z o.o.7 z Kruszwicy (Polska) czy 
też Sky Eye Technology DOO z Veles (Macedonia Północna).

Do oceny zagrożeń w tych obszarach wykorzystano dron. Zauważyć moż-
na, że wykorzystanie dronów do różnych zadań w rolnictwie nieustannie ro-
śnie. Coraz częściej używa się ich do kontrolowania i zwalczania szkodników 
upraw takich, jak żarłoczne gąsienice omacnicy prosowianki. Pomagają prze-
glądać hektary upraw z powietrza i kontrolować ich stan z niewielkim na-
kładem wysiłku ze strony rolnika. Nieustannie znajduje się dla nich kolejne 
potencjalne zastosowania w ochronie roślin. Do jednego z nowszych należy 
imitowanie drapieżników i odstraszanie uciążliwych ptaków. Rolnicy mogą 
monitorować swoje uprawy, dzięki czemu wiedzą, w którym miejscu potrzeba 
nawozu lub wody.

Pojęcie bezpieczeństwa zdrowotnego jest bardzo szerokie – obejmuje 
istotne czynniki wpływające na stan zdrowia populacji. Ich współdziałanie jest 
determinantą procesu uzyskiwania efektów zdrowotnych w skali społecznej. 
Odpowiada subiektywnemu poczuciu zagrożenia, jakie spotyka pacjentów 
oraz ich rodziny w sytuacji choroby, ponadto wiąże się ściśle z kwestiami do-
stępności w zakresie zaspokajającym potrzeby zdrowotne. Można precyzyjnie 

6 Na temat bezpieczeństwa zdrowotnego zob. więcej: M. Karpiuk, N. Szczęch, Bezpie-
czeństwo narodowe i międzynarodowe, Olsztyn 2017; M. Karpiuk, J. Kostrubiec, The Voivode-
ship Governor’s Role in Health Safety, „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, nr 2.
7 Firma Air-Concept Sp. z o.o. z Kruszwicy realizuje projekt badawczo-rozwojowy  
nr RPKP.01.03.01-04-0017/18 pt. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad 
stworzeniem, innowacyjnego w skali światowej, bezzałogowego statku powietrznego, 
z zestawem kamer hiperspektralnych, wspierającym wielopłaszczyznowe działania w rol-
nictwie oraz pośrednio w innych gałęziach szeroko rozumianej geotechniki”, współfinanso-
wany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 
RPKP.01.03.01. Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach aka-
demickich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014–2020.
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wymieniać instytucje i regulacje oraz określać cechy, cele i rezultaty polityk, 
które tworzą subsystem bezpieczeństwa zdrowotnego. Jednym z istotnych 
zadań bezpieczeństwa zdrowotnego jest właściwe zapewnienie ochrony 
zdrowotnej społeczeństwu zdolnemu do efektywnego tworzenia dóbr mate-
rialnych oraz kulturalnych. Zdrowie ma istotne znaczenie ekonomiczne w kon-
tekście rozwoju społeczno-gospodarczego.

Na stan zdrowia ma dość duży wpływ przestrzeganie zasad związanych 
z żywieniem, czyli bezpieczeństwo żywności. Bezpieczeństwo żywnościowe 
stanowi jedno z najważniejszych globalnych wyzwań współczesnego świata. 
Związane jest to przede wszystkim z rosnącą liczbą ludności. Samo pojęcie 
bezpieczeństwa żywnościowego jest bardzo złożone i może być rozpatrywane 
wielowątkowo. Wynika to m.in. z powiązania go z aspektami ekonomicznymi, 
ekologicznymi, socjalnymi i energetycznymi. Ponadto może być ono rozpatry-
wane z różnych punktów widzenia, tj. gospodarstwa domowego, kraju, ugru-
powania integracyjnego oraz w skali międzynarodowej (światowej).

Pojęcie bezpieczeństwa żywnościowego może być analizowane w różnych 
aspektach. Ma ono swoje miejsce w naukach ekonomicznych zajmujących się 
rolnictwem, filozofii, doktrynach politycznych i socjologii, ale także w naukach 
o bezpieczeństwie i obronności. Spośród wielu definicji tego pojęcia na szcze-
gólną uwagę zasługuje sformułowana przez dwóch amerykańskich socjolo-
gów L. Busha i W.B. Laceya, którzy podają, że „bezpieczeństwo żywnościowe 
ma co najmniej trzy wymiary: pierwszym jest rozporządzalność, tj. posiadanie 
wystarczającej ilości dostępnej żywności dla całej ludności w każdym czasie, 
aby podtrzymać życie ludzkie. Drugim wymiarem bezpieczeństwa żywnościo-
wego jest dostępność. Podaż żywności nie powinna być ograniczana przez to, 
co ekonomiści nazywają efektywnym popytem [...]. Trzecim wymiarem jest 
adekwatność [...]. Adekwatność może być rozumiana w kategorii zbilansowa-
nej racji pokarmowej, przy czym równocześnie adekwatna podaż żywności 
jest wolna od chorób i trujących substancji”8.

8 Food Security in the United States, red. L. Bush, W.B. Lacey, Boulder–London–Colorado 
1984, s. 2.
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Drony a bezpieczeństwo zdrowotne i żywnościowe 
człowieka

Historia lotnictwa bezzałogowego związana jest z wykorzystywaniem tych 
obiektów przede wszystkim w celach militarnych. Zarówno w okresie przed-
nowożytnym, jak i współcześnie obiekty bezzałogowe znajdowały zastosowa-
nie wywiadowcze, szpiegowskie, militarne (zarówno pod kątem strategiczno-
-taktycznym, jak i psychologicznym). Wykorzystanie obiektów bezzałogowych 
w działalności cywilnej jest następstwem prac nad doskonaleniem technologii 
pod kątem militarnym.

Bezzałogowe statki powietrzne, nazywane w przeszłości latającymi bom-
bami, torpedami powietrznymi czy aparatami latającymi, były wykorzystywa-
ne podczas konfliktów zbrojnych już na początku XX wieku. Ich genezy szukać 
można nawet w czasach starożytnych, kiedy to powstawały pierwsze koncep-
cje związane z maszynami potrafiącymi unosić się w powietrzu. Wraz z postę-
pem cywilizacyjnym zmieniały się także możliwości techniczne tego rodzaju 
urządzeń i zakres zadań realizowanych z ich użyciem.

Początki lotnictwa bezzałogowego związane są z rozwojem latawców na 
obszarze starożytnych Chin. Około V wieku p.n.e. w czasach dynastii Ming ko-
rzystano już z latawców w celu bombardowania wroga9. Należy odnotować, 
że w 202 roku p.n.e. chiński generał Han Hsin wykorzystał latawce w wojnie 
psychologicznej, wypuszczając je w nocy, z umocowanymi szeleszczącymi pa-
sami materiału, nad pozycje stacjonowania wrogich oddziałów w celu wpro-
wadzenia przeciwnika w błąd, że zbliża się wroga armia oraz wywołania pa-
niki10. Obecnie wykorzystywane bezzałogowce w dużej mierze oparte są na 
konstrukcjach z przełomu XX i XXI wieku.

Drony, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne, wykorzystuje się w celu 
zapewnienia lepszej opieki zdrowotnej mieszkańcom dużych aglomeracji. Wy-
pełniają one funkcje latających medyków i stróżów prawa w jednym. Jeżeli np. 
dojdzie do wypadku samochodowego, w którym będą osoby poszkodowane, 
oraz zajdzie potrzeba udzielenia im szybkiej i skutecznej pomocy medycznej, 
to maszyna dociera na miejsce jako pierwsza, dokonuje oceny sytuacji i udziela 
podstawowej pomocy.

9 R. Clark, Uninhabited Combat Aerial Vehicles: Airpower by the People, for the People, but 
not with the People, „Cadre Paper” 2000, nr 8, s. 9.
10 J. Karpowicz, K. Kozłowski, Bezzałogowe statki powietrzne i miniaturowe aparaty lata-
jące, Warszawa 2003, s. 20.
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Jednym ze sposobów stwarzającym duże możliwości na zmniejszenie 
liczby zgonów osób, które uległy wypadkom drogowym, i który rokuje duże 
szanse na zapobieganie opisanym sytuacjom, jest wykorzystanie dronów w ra-
townictwie drogowym. Dzięki temu bezzałogowe statki łatające umożliwiają 
stworzenie pełnego Dronowego Systemu Ratownictwa Drogowego. System 
ten składa się z lokalnego centrum monitorowania ruchu pojazdów i dowo-
dzenia akcją ratunkową.

Dron jest szczególnie przydatny w transporcie krwi i leków w nagłych wy-
padkach, gdyż dzięki niemu czas dostarczenia krwi ulega znacznemu skróce-
niu i ma szansę być stosowany w sytuacji, gdy dojazd do miejsca katastrofy jest 
utrudniony.

Jednym z najważniejszych zastosowań dronów są akcje poszukiwawcze. 
Dzięki możliwości instalacji kamer o wysokiej rozdzielczości, aparatów fo-
tograficznych oraz systemów termowizyjnych uzyskano alternatywę dla na-
ziemnych poszukiwań osób zaginionych.

Współczesna technologia służąca pomocą dla rolnictwa z każdym rokiem 
dostarcza coraz to nowych rozwiązań usprawniających cały proces produkcji 
rolnej. Wykorzystanie nawigacji satelitarnej, sterowanie laserowe przy pro-
cesie równania gleby czy automatyczna regulacja ciśnienia w oponach – ele-
menty te stają się powoli standardem w dobrze zorganizowanych i funkcjonu-
jących wielkoobszarowych gospodarstwach.

Dzięki zamontowanym na statkach bezzałogowych kamerom i aparatom 
fotograficznym wielu rolników może zdalnie monitorować nie tylko stan swo-
ich upraw, lecz także reagować na niepokojące zjawiska naturalne (podejrze-
nia pożaru, zalanie terenu upraw) bez konieczności wychodzenia z domu.

Obecnie bezzałogowe statki pozwalają również na ocenę stanu plonów 
pod względem zawartości azotu i potasu. Jest to możliwe dzięki wykonywaniu 
prób glebowych umożliwiających ocenę zarówno jej stanu, jak i składu. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, żeby urządzenie takie wykonało niektóre zabiegi rolni-
cze, np. oprysk. Kolejna zaleta posiadania specjalistycznego sprzętu to odstra-
szanie dzikich zwierząt niszczących uprawy, w sposób bezpieczny zarówno dla 
nich samych, jak i dla człowieka.

Jeżeli szkody spowodowane przez zwierzęta zostaną już wyrządzone, to 
z wykorzystaniem drona można uwiecznić wszelkie zniszczenia, co jest istot-
ne w procesie dokumentacji i zgłaszania szkód. Ponadto w dużych przedsię-
biorstwach zajmujących się produkcją rolną umożliwiają one ocenę stanu 
upraw tuż przed zbiorami oraz monitorowanie pracy osób zatrudnionych 
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w gospodarstwie, co pozwala na bardziej efektywne rozplanowanie pracy 
i przekłada się na realną oszczędność czasu i pieniędzy.

Ze względu na to, że społeczność rolnicza szybko się starzeje, bezzałogo-
we statki powietrzne mogą ułatwić wykonywanie ciężkiej pracy, ograniczyć 
czas potrzebny na wykonanie pewnych zadań, zwiększyć wydajność, a także 
zachęcić młodych przedsiębiorców do zaangażowania się w rolnictwo.

Dron z kamerą pokładową, fotografując uprawy na wielu hektarach zie-
mi, dostarcza rolnikom informacji potrzebnych do poprawy produkcji. Jest to 
możliwe dzięki temu, że zamiast jedynie rejestrować obraz pól, kamera potrafi 
przyglądać się bezpośrednio samym uprawom.

Specjalnie przygotowane oprogramowanie jest w stanie przetwarzać dane 
z kamery hiperspektralnej, żeby precyzyjniej analizować „wewnętrzne właści-
wości” upraw. Obrazowanie hiperspektralne, podobnie jak inne typy obrazo-
wania spektralnego, gromadzi i przetwarza informacje z widma elektromagne-
tycznego. To oznacza, że kamera jest w stanie skanować skład biochemiczny 
upraw i dostarczać ogólny przegląd wszelkich obecnych składników.

Podsumowując wykorzystanie dronów w rolnictwie w ramach bezpieczeń-
stwa żywnościowego, warto wskazać na zalety z obrazowania wielospektral-
nego. Są to: 1) identyfikacja szkodników, chorób i chwastów. Optymalizacja 
stosowania pestycydów i oprysków poprzez wczesne wykrywanie; 2) dostar-
czanie danych na temat żyzności gleby i doskonalenie nawożenia poprzez 
wykrywanie niedoborów składników pokarmowych; 3) pomoc w gospodaro-
waniu gruntami oraz w podejmowaniu decyzji o zaprzestaniu produkcji rol-
nej lub płodozmianie upraw itp.; 4) liczenie roślin i określanie populacji lub 
problemów związanych z odstępami między roślinami. Oszacowanie plonów;  
5) pomiary nawadniania. Kontrola nawadniania upraw poprzez identyfikację 
obszarów, w których podejrzewa się stres wodny.

Opis projektu badawczego

Można stwierdzić, że projekt nie tylko jest innowacyjny w skali światowej, lecz 
także ma przesłanki innowacji przełomowej, czyli największej możliwej inno-
wacji, patrząc także na cechy inne niż nowość i parametry. Do tej pory nikt na 
świecie nie powiązał statku powietrznego z takim oprzyrządowaniem. Nie jest 
to zwykły, klasycznie znany dron do monitorowania pola, ale zupełnie inne-
go typu urządzenie bezzałogowe, jednowirnikowe z silnikiem spalinowym lub 
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elektrycznym. To powoduje, że jedno urządzenie może zachowywać się raz jak 
samolot, a drugi raz jak dron.

Efektem prowadzonych badań jest stworzenie bardzo innowacyjnego pro-
duktu – bezzałogowego statku powietrznego ze specjalnym wyposażeniem, 
w tym m.in. kamerą hiperspektralną i innym opracowanym oprzyrządowaniem 
i oprogramowaniem. Stwierdzić należy, że takie urządzenie jest niezwykle 
potrzebne nie tylko w Polsce, lecz także na świecie, a służyć ma wykrywaniu 
zróżnicowania zawartości frakcji ilastej i węgla organicznego w poziomie po-
wierzchniowym pokrywy glebowej. Takie działanie może być wykorzystywane 
w wielu dziedzinach (niezależne od siebie rynki i grupy docelowe). Chodzi tutaj 
przede wszystkim o możliwość szybkiego, taniego i dokładnego analizowania 
powierzchni gleby, co ma znaczenie np. dla rolników wielkopowierzchniowych, 
dla leśników czy nawet dla sfery budowlanej (np. budowa dróg).

Bezpośrednią podstawą identyfikacji priorytetu „Konkurencyjna gospo-
darka” jest dążenie do unowocześnienia gospodarki, skutkującego znacznym 
zwiększeniem liczby miejsc pracy na terenie województwa. Jak widać przed-
miotowy projekt jest w pełni komplementarny z powyższymi zapisami. Po-
przez wdrożenie innowacji do gospodarki regionu nastąpi jej unowocześnie-
nie, co z kolei przekształca się w krótkiej lub długiej perspektywie na wzrost 
zatrudniania w różnych branżach.

Wykonanie systemu zbierającego i przetwarzającego dane pomiarowe 
w czasie rzeczywistym pozwoliło na znaczące obniżenie kosztów wykonania 
analiz. Dodatkowym atutem stało się opracowanie przestrzennego rozkładu 
wybranych charakterystyk gleby. Ponadto projekt zakłada innowacyjne wy-
korzystanie nowoczesnych sensorów umożliwiających zdalną analizę najważ-
niejszych parametrów glebowych w połączeniu z platformą latającą o dużym 
udźwigu i dalekim zasięgu (odpowiednia długość lotu).

W naszym kraju występuje znaczne rozdrobnienie pól uprawnych. Zmien-
na wielkość pól, często sąsiadujących ze sobą wpływa negatywnie na możli-
wość zbierania na nich informacji dotyczących własności pokrywy glebowej. 
Wykonywane badania naziemne są drogie, a jednocześnie niedoskonałe. Za-
stosowanie zdalnych metod pozyskiwania informacji o właściwościach gleb 
w powiązaniu z dużą rozdzielczością przestrzenną powoduje znaczące obniże-
nie kosztów wykonania badania nawet dla pól o małych areałach. Pozyskanie 
tych informacji pozwala rolnikom prowadzić politykę jak najlepszego dostoso-
wania techniki uprawy do warunków glebowych.

Warto zauważyć, że w Polsce dostrzegamy zjawisko powstawania wiel-
koobszarowych gospodarstw rolnych i specjalizacji gospodarstw w produkcji 



148 Andrzej Pieczywok, Marcin Kościelny, Halina Maria Grobelska

roślinnej. Dotychczasowa likwidacja szkód w ubezpieczeniach w rolnictwie 
odbywała się na podstawie rozpoznania naziemnego (w terenach łatwo i trud-
no dostępnych) i satelitarnego. Oceny szkód w rolnictwie można było dokonać 
szacunkowo, stosując wiele subiektywnych kryteriów. Pojawiła się koncepcja 
zastosowania bezzałogowych statków powietrznych do rozpoznania z góry 
(z powietrza) strat w rolnictwie – chodzi o bardziej precyzyjne określanie 
szkód w uprawach rolnych.

Ponadto obecne rozwiązania bazują na danych satelitarnych, których za-
stosowanie w skali pola pozostaje nie do końca wiarygodne ze względu na 
wielkość uzyskanego piksela, który w odniesieniu do wielkości działek rol-
nych oraz ich geometrii nie pozwala na uzyskanie w pełni rzetelnych danych. 
Warunki pogodowe mogą bardzo mocno wpływać na możliwość pozyskania 
danych, dlatego w zaplanowanym okresie może wystąpić problem z pozyska-
niem danych ze względu na pogodę.

Oprócz ryzyka technologicznego, opisanego powyżej, została przeprowa-
dzona również analiza ryzyka finansowego i prawnego. Wśród głównych za-
grożeń możemy wymienić: sposób finansowania, terminy płatności, warunki 
płatności, kary, zerwanie lub przerwanie umowy.

Realizowane badania pokazały, że możliwy jest transfer wiedzy do go-
spodarki ze świata nauki i odwrotnie. Zarówno przedsiębiorcy, jak i badacze 
(uczeni) angażują w jego realizację coraz większe środki i formułują wobec 
niego znaczne oczekiwania i nadzieje. Podmioty gospodarcze w zdynamizo-
wanym otoczeniu konkurencyjnym głównym źródłem przewagi w coraz więk-
szym stopniu czynią wiedzę, a poszukiwanie innowacji staje się przedmiotem 
oczekiwań na każdym niemal szczeblu zarządzania.

Obecnie w jednostkach naukowych (badawczych) mamy do czynienia ze 
zjawiskiem komercjalizacji wiedzy. Zmiana przepisów dotyczących podmio-
tów naukowych wymusiła na nich opracowanie nowych strategii opartych na 
komercjalizacji wyników badań i przyspieszenie procesów rozwoju innowacji 
w celu jej uprzemysłowienia.

Podstawowe znaczenie ma udostępnienie rolnikom odpowiednich, prze-
prowadzonych w sposób jasny i zrozumiały, szkoleń (obejmujących np. prze-
pisy bezpieczeństwa lotniczego) na temat obsługi bezzałogowych statków po-
wietrznych i wyciągania najważniejszych informacji ze wszystkich dostępnych 
danych. Szkolenia dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych powinny 
być proporcjonalne do złożoności operacji i stosowanych praktyk i opierać się 
na zaleceniach producenta statku powietrznego.
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Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka wymaga współcześnie innowacji 
trafiających na rynek i do konsumentów w postaci nowych produktów i usług. 
Zdolność do przekształcania wiedzy w nowe produkty, usługi, technologie, 
techniki marketingowe i rozwiązania organizacyjne decyduje o sukcesie ryn-
kowym osób, przedsiębiorstw i całych gospodarek. Wyzwaniem współczesno-
ści w perspektywie mikro-, mezo- i makroekonomicznej staje się intensyfikacja 
mechanizmów transferu technologii i komercjalizacji wiedzy oraz zniesienie 
w środowisku naukowym uprzedzeń do innowacyjności, przedsiębiorczości 
i działań komercyjnych.
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Human health and food security with the use of a drone  
and a set of hyper-spectral cameras

Abstract

The article illustrates the importance of drones in shaping human health and food security, 
especially in view of the fact that the number and variety of risks are still growing. The 
intense expansion of drones on the Polish market started only a few years ago. The 
dynamic development took place when the drone became a generally accessible device. 
Drones are used in service, trade and recreation industries. They are equipped with 
telemetric systems, or TV and thermal imaging, and are more frequently used in security 
systems, inter alia, in the protection of facilities and soil.

Key words: threats, personal security, health security, food security, drones
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Kill Boxy jako zaawansowane środki 
koordynacji w realizacji ognia 

połączonego

Streszczenie

W artykule zaprezentowano wyniki badań, które przeprowadzono w celu rozwiązania 
głównego problemu badawczego wyrażanego w postaci pytania: Jak prawidłowo wyko-
rzystywać zaawansowane środki koordynacji działań? Do rozwiązania problemu badaw-
czego wykorzystano teoretyczne i empiryczne metody badawcze takie, jak: synteza, ana-
liza, porównanie oraz wywiad ekspercki1. Na podstawie wyników badań przedstawiono 
charakterystykę zaawansowanych środków koordynacji działań tzw. Kill Boxów wyko-
rzystywanych do realizacji ognia połączonego (ang. Joint Fire – JF). Opisano ich rodzaje, 
organizację oraz sposób zarządzania nimi w odniesienie do statusów ognia i przestrzeni 
powietrznej. W publikacji przytoczono sposób planowania i przygotowania Kill Boxów, 
które mogą być pomocne w przyszłych operacjach wojskowych polskich i sojuszniczych.

We wnioskach zaprezentowano argumenty klasyfikujące Kill Boxu jako środka ko-
ordynacji przeznaczonego do operacyjnego poziomu dowodzenia, a także ze względu na 
znaczące różnice w definiowaniu i praktyce zaproponowano potrzebę dokonania głębszej 
analizy tych środków oraz zbadania ich cech i właściwości pod względem użycia ich na 
poziomie taktycznym.

Słowa kluczowe: środki koordynacji przestrzeni powietrznej, środki koordynacji wspar-
cia ogniowego, kontrola przestrzeni powietrznej
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1 Zob. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2012.
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Wstęp

Ogień połączony (ang. Joint Fire – JF) oraz połączone wsparcie ogniowe (ang. 
Joint Fire Support – JFS) to zagadnienia, które coraz dynamiczniej wybrzmie-
wają w Siłach Zbrojnych RP. Proces ich planowania stanowi nie lada wyzwa-
nie zarówno dla taktyków, jak i strategów przygotowujących działania mi-
litarne. O ile tematyka JF ma już swoją podstawową wykładnie doktrynalną  
(DD. 3.30), która wskazuje ogólne zasady prowadzenia ognia połączonego 
na poziomie operacyjno-strategicznym, o tyle na poziomie taktycznym odpo-
wiednie doktryny są obecnie jeszcze opracowywane. Wszelkie działania w sfe-
rze szkolenia personelu, przygotowania struktur, zaplecza technicznego do 
realizacji JFS odbywają się na podstawie „Koncepcji pozyskania i przygotowa-
nia sił i środków do realizacji połączonego wsparcia ogniowego w działaniach 
połączonych” z 2015 roku. Znaczące zmiany zachodzące w Wojsku Polskim 
sprawiły, że niektóre zapisy wyżej wymienionych koncepcji również wymagają 
aktualizacji. Potrzeba taka została dostrzeżona i aktualnie Centrum Doktryn 
i Szkolenia Sił Zbrojnych organizuje zespół roboczy do pracy nad nową kon-
cepcją, która usprawni proces implementacji nowych rozwiązań pomocnych 
w realizacji JFS w Siłach Zbrojnych RP2.

Zarówno w odniesieniu do JF, jak i JFS jednym z głównych problemów 
praktycznych jest koordynacja działań wszystkich zaangażowanych w rażenie 
efektorów3. Należy zwrócić uwagę, że działania należy rozpatrywać nie tylko 
w płaszczyźnie poziomej, lecz także w płaszczyźnie pionowej – w przestrzeni 
powietrznej, która do tej pory była tylko dla lotnictwa naturalnym środowi-
skiem wykonywania zadań. Modernizacja polskich sił zbrojnych, zastosowa-
nie nowych technologii oraz sprzętu i uzbrojenia sprawiły, że przedstawiciele 
wszystkich rodzajów sił zbrojnych w mniejszym lub większym stopniu stają 
się użytkownikami przestrzeni powietrznej4 (WRiA, BSP, LWL, OPL, LSP5 itp.). 
Każdy z tych użytkowników ma zróżnicowany pogląd, procedury i świadomość 

2 Zob. J. Wiśniewski, System walki Sił Zbrojnych RP w otoczeniu sojuszniczym, [w:] Obron-
ność jako dyscyplina naukowa, red. A. Polak, K. Krakowski, Warszawa 2015.
3 W wojskowości efektorem jest nośnik ładunku bojowego.
4 Zob. A. Glen, W. Marud, Kontrola przestrzeni powietrznej w czasie kryzysu i wojny, War-
szawa 2002.
5 Przestrzeń powietrzną, pod katem zapotrzebowania jej elementów, użytkują: wojska 
rakietowe i artylerii (WRiA), bezzałogowe systemy powietrzne (BSP), lotnictwo wojsk lądo-
wych (LWL), wojska obrony przeciwlotniczej (OPL), lotnictwo sił powietrznych (LSP) oraz 
w mniejszym stopniu wojska inżynieryjne, chemiczne i radiotechniczne.
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zamawiania przestrzeni powietrznej i w rezultacie jej prawidłowego wykorzy-
stywania. Jednym ze sposobów koordynacji działań różnych użytkowników 
w przestrzeni powietrznej jest zastosowanie charakterystycznych trójwymia-
rowych bloków przestrzennych ziemia–powietrze, tzw.: Kill Boxów (KB).

Charakterystyka Kill Boxów

Zgodnie z zapisami doktrynalnego dokumentu sojuszniczego ATP-3.3.2.16 Kill 
Boxy są uznawane za środki koordynacji ognia połączonego (JF) i przeznaczo-
ne do zabezpieczenia wysiłku izolacji lotniczej (ang. Air Interdiction – AI), jako 
składowa połączonego procesu targetingu dowódcy sił połączonych (ang. Joint 
Force Commander – JFC). Macierzyste źródło doktrynalne DD-3.30 traktujące 
o ogniu połączonym wskazuje, że: Kill Box to jeden ze sposobów koordynacji, któ-
ry stosuje się podczas realizacji izolacji lotniczej – AI, i bezpośredniego wsparcia 
lotniczego (ang. Close Air Support – CAS)7. Definicja Kill Boxu, korelującą z do-
kumentem sojuszniczym ATP-3.3.3.1, również traktuje ten element koordynacji 
jako obszar, w którym nie wykonuje się zasadniczo misji CAS i nie jest wymagane 
końcowe naprowadzanie przez wysuniętego nawigatora lotnictwa, opublikowa-
na jest w dokumencie „Joint Publication 3-09.3, Close Air Support”8. W zależności 
od źródła definiowania Kill Boxy wykazywane są również jako środki koordynacji 
wsparcia ogniowego (ang. Fire Support Coordination Measures – FSCMs), w któ-
rego ramach zwiększana jest efektywność środków rażenia z powietrza przy jed-
noczesnym zredukowaniu konieczności ścisłej koordynacji z odpowiedzialnym 
za ustanowienie danego Kill Boxu „gospodarzem”9 [nie jest wymagane końcowe 
naprowadzanie przez wysuniętego nawigatora naprowadzania lotnictwa – JTAC-
-a (ang. Joint Terminal Attack Controller)]10. W zależności od miejsca, w którym 
projektowany jest dany KB, jego zwierzchnikiem jest właściwy dowódca (opera-
cyjny/komponentu) lub osoba przez niego wyznaczona do sprawowania tej funk-
cji. Ustanowienie KB wymaga dokładnego planowania i koordynacji pomiędzy do-
wódcami komponentów, w których granicach i sąsiedztwie KB będą ustanowione. 

6 Zgodnie z informacjami z CDiSZ dokument „ATP-3.3.2.1” na podstawie decyzji MON 
będzie obowiązujący w Siłach Zbrojnych RP w wersji anglojęzycznej od 2020 r.
7 Ogień połączony w operacji, DD-3.30, Bydgoszcz 2017, s. 35.
8 Joint Publication 3-09.3, Close Air Support, Waszyngton 2019, s. III-60.
9 AArtyP-5, NATO Fire Support Doctrine, Bruksela 2015, s. 5-19.
10 ATP-3.3.5.1, Joint Airspace Control, Techniques and Procedures, Bruksela 2016, s. 4-4.
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Zwierzchnik KB wyznacza osobę odpowiedzialna za koordynację wewnątrz Kill 
Boxu, tzw. koordynatora. Jego zadaniem jest weryfikacja obszaru przed wpro-
wadzeniem statusu ognia „Hot”, pod względem rozmieszczenia i przebywania 
statków powietrznych i wojsk własnych. W sytuacji, gdy istnieje możliwość wy-
konywania zadań w ustanowionym Kill Boxsie przez lotnictwo lub wojska własne, 
status „Hot” należy wprowadzić tylko na poszczególne kwadraty lub bloki tego 
Kill Boxu (rys. 4). Koordynator musi posiadać łączność radiową z każdym statkiem 
powietrznym/operatorem BSP.

Kill Boxy mogą być używane razem z innymi środkami koordynacji FSCM 
i ACM (ang. Fire Support Coordination Measures, Airspace Coordination Me-
asures), a szczególnie tam, gdzie inne środki koordynacji nie zostały wcześniej 
zaplanowane. W związku z powyższym w sytuacji zwiększonego natężenia ru-
chu w KB wskazane jest zapotrzebowanie dodatkowych środków koordynacji, 
np.: ROZ (ang. Restricted Operations Zone), NFA (ang. No-Fire Area)11.

Kill Boxy są wykorzystywane zwłaszcza w sytuacjach efektowniejszego ra-
żenia celów: 1) mobilnych (z użyciem lotnictwa – AI)12; 2) nieprecyzyjnie okre-
ślonych (położenie, czas) lub jeszcze nieznanych; 3) znajdujących się w bliskim 
sąsiedztwie lub granicach FSCL (ang. Fire Support Coordination Line); 4) w ra-
mach misji SEAD (ang. Suppression of Enemy Air Defense).

Jeżeli KB jest ustanowiony w sąsiedztwie lub w granicach odpowiedzialności 
różnych komponentów, np. przy FSCL, to należy o tym poinformować wszystkie 
zaangażowane komórki i przekazać im informacje dotyczące wyznaczonego ko-
ordynatora KB, przyporządkowanej częstotliwości radiowej oraz jego wymia-
rów. Wszystkie informacje dotyczące typu Kill Boxu, czasu jego wykorzystania 
oraz jego cechy (długość, szerokość, wysokość) muszą być opublikowane w od-
powiednim rozkazie13, np. ATO/ACO (ang. Air Tasking Order/Airspace Control 
Order), i przekazane do wszystkich zainteresowanych. Wyjątek stanowią KB 
„natychmiastowe”, których użycie jest sposobem na szybszą realizację zadań 
wskazanych w procesie targetingu dynamicznego umożliwiającego w relatyw-

11 Żaden żołnierz ani statek powietrzny niezaangażowany w zadanie w danym KB nie 
może w nim przebywać bez ścisłej koordynacji.
12 Kill Boxy nie są wymogiem bezwarunkowym do wsparcia wszystkich misji izolacji lot-
niczej (AI), lecz planowanie ich zmniejsza czas i wysiłek dodatkowej koordynacji w trakcie 
rażenia celów.
13 W przypadku utworzenia KB na potrzeby CAS (zgodnie z DD-3.30) do wysokości po-
ziomu koordynacji (ang. Coordination Level – CL) nie zachodzi potrzeba publikacji w roz-
kazie ATO/ACO. Wiadomość taka musi jedynie zostać opublikowana i rozpowszechniona 
wśród zainteresowanych w ramach komponentu lądowego.
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nie krótkim czasie efektywną koordynacje i kontrolę oraz przeprowadzenie 
sprawnego ataku na cele wrażliwe czasowo (ang. Time Sensitive Target – TST)14. 

Nie wszystkie warianty dotyczące użycia KB można przewidzieć, ponieważ 
jest to uzależnione od indywidualnych uwarunkowań (np. technicznych, sprzę-
towych, geograficznych), dlatego przy planowaniu tego środka koordynacji 
należy wzorować się na sprawdzonych procedurach ACM i FSCM, zdobytych 
doświadczeniach, a także kierować się logiką odnoszącą się do środowiska 
działania oraz możliwości sił i środków zamawiającego Kill Box15.

Identyfikacja Kill Boxów

W celu efektywniejszego doboru odpowiedniego środka koordynacji do ro-
dzaju planowanej misji wyróżniono dwa rodzaje Kill Boxów: 1) Kill Box niebie-
ski (ang. Blue Kill Box – BKB); 2) Kill Box fioletowy (ang. Purple Kill Box – PKB).

Główne cechy niebieskiego KB predestynują go do zabezpieczenia ata-
ku przez lotnictwo na cele naziemne bez dodatkowej koordynacji ze stano-
wiskiem dowodzenia/dowódcą, który ustanowił ten Kill Box. Przestrzeń po-
wietrzna (lub jej część)16 w niebieskim Kill Boksie jest przeznaczona wyłącznie 
do ruchu statków powietrznych (ewentualnie BSP) – rysunek 1a.

 
Źródło: ATP-3.3.2.1, Tactics…, s. A-4.

Rys. 1. Od lewej: a) Kill Box niebieski (BKB); b) Kill Box fioletowy (PKB)

14 Zob. Multi-Service Tactics, Techniques, and Procedures for Kill Box Employment, 2009.
15 ATP-3.3.2.1, Techniques and Procedures for Close Air Support and Air Interdiction, Bruksela 2019.
16 Zob. rysunek 5. W niebieskim KB nie wszystkie bloki mają status przestrzeni „Open”.
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Kill Box fioletowy jest złożonym środkiem koordynacji, który daje możli-
wość atakowania celów naziemnych przez różne platformy do prowadzenia 
ognia z ziemi, powietrza, akwenów wodnych oraz środków przybrzeżnych 
również bez dodatkowej koordynacji ze stanowiskiem dowodzenia/dowód-
cą, który ustanowił ten Kill Box. W Kill Boksie fioletowym dokonywany jest 
podział pionowy przestrzeni powietrznej17. Pierwszy zakres wysokości (od zie-
mi do określonej wartości18) jest przeznaczony dla pocisków wystrzeliwanych 
z powierzchni ziemi, akwenów wodnych i środków nadbrzeżnych. Drugi za-
kres wysokości (odseparowany odpowiednim buforem wysokości)19 przydzie-
lany jest dla ruchu statków powietrznych i platform BSP (rys. 1b, rys. 2).

 
Źródło: na podstawie Multi-Service…, s. 101.

Rys. 2. Kill Box fioletowy z podziałem wysokości

17 ATP-3.3.2.1, Tactics…, s. A-3.
18 Wartość ta określana jest na podstawie maksymalnego zasięgu pionowego środków 
rażenia wykorzystywanych w danym Kill Boksie.
19 Zakres wysokości dla pocisków wyliczany jest na podstawie planowanej maksymal-
nej wysokości toru lotu pocisków. Powierzchnia ta jest oddzielona od powierzchni statków 
powietrznych buforem bezpieczeństwa –separacją wysokościową.
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Proces ustanawiania nowego Kill Boxu (PKB/BKB) polega na planowaniu 
go jako środka koordynującego, który może zostać użyty w czasie trwających 
działań lub w dopiero planowanych w przyszłości. Zamówiony Kill Box ak-
tywowany zostanie w określonych przedziałach czasowych, które dają sku-
teczne i elastyczne jego wykorzystanie. Skuteczne czasy używania Kill Boxów 
określają dwa odpowiednie statusy ich użycia (tab. 1). Statusy te mogą zostać 
zakłócone częściowo lub całkowicie przez inne środki koordynacji ognia – 
FSCM, lub środki koordynacji przestrzeni powietrznej – ACMs. Należy pod-
kreślić, że zarówno ograniczające środki FSCMs, jak i środki koordynacji prze-
strzeni powietrznej ACMs mają zawsze status nadrzędny w stosunku do Kill 
Boxu, w ramach którego są utworzone.

Tabela 1. Statusy określające możliwości wykorzystania Kill Boxu

STATUS PRZESTRZENI

„OPEN”
Statki powietrzne 

dozwolone 
(z koordynacją)

„CLOSED” 
Statki powietrzne 

zabronione

STATUS
OGNIA

„HOT”
Rażenie nie wymaga wcześniejszej 
koordynacji

Rażenie dozwolone
Statki powietrzne 
dozwolone 

Rażenie dozwolone 
Statki powietrzne 
zabronione

„COLD”
Rażenie wymaga wcześniejszej 
koordynacji

Rażenie wymaga 
koordynacji 
Statki powietrzne 
dozwolone

Rażenie wymaga 
koordynacji
Statki powietrzne 
zabronione

Źródło: na podstawie ATP-3.3.2.1, Tactics…, s. A-2.

W tabeli 1 zostały przedstawione dwa rodzaje statusów określających 
„dostępność” Kill Boxu w wymiarze lądowym i powietrznym – status prowa-
dzenia ognia; status przestrzeni powietrznej.

Status prowadzenia ognia odnosi się do możliwości wykonywania raże-
nia w danym KB lub jego części. Status „Hot” informuje, że można wykony-
wać działania ogniowe bez wcześniejszej koordynacji. Wprowadzenie sta-
tusu „Hot” aktywuje jednocześnie skuteczny czas działania Kill Boxu. Status 
„Cold” to stan, podczas którego nie można wykonywać zadań ogniowych bez 
dodatkowej koordynacji. Jednocześnie należy pamiętać o drugim wymiarze – 
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powietrznym. Status przestrzeni powietrznej odwołuje się do dostępności 
przestrzeni powietrznej znajdującej się w ramach Kill Boxu. Status „Open” in-
formuje o możliwości przebywania w KB statku powietrznego lub BSP, status 
„Closed” zaś zakazuje ruchu statków powietrznych/BSR. Poniżej przedstawio-
no kilka korelacji statusów w KB niebieskim i fioletowym20.

Na rysunku 3 przedstawiono Kill Boxy, w których występuje status „Hot” 
w odniesieniu do rażenia celów naziemnych oraz status „Open” określający 
otwartą przestrzeń powietrzną w granicach tego Kill Boxu. Oznacza to, że uży-
cie ognia nie musi być ściśle koordynowane, a statki powietrzne mogą znajdo-
wać się w granicach określonych dla tego Kill Boxu.

 
Źródło: na podstawie ATP-3.3.2.1, Tactics…, s. A-3.

Rys. 3. Od lewej: a) Kill Box niebieski, b) Kill Box fioletowy

W przypadku zmiany status rażenia na „Cold” i utrzymaniu statusu prze-
strzeni powietrznej w statusie „Open” statki powietrzne/BSP mogą przeby-
wać w obszarze Kill Boxu, ale nie mogą używać uzbrojenia.

Na rysunku 4 zaprezentowano sposób podziału podstawy Kill Boxu słu-
żący do elastyczniejszego użycia jego powierzchni. Wykorzystano do tego 
system referencyjny GARS (ang. Gridded Area Reference System), który okre-
śla, że podstawa całego Kill Boxu definiowana jest jako płaszczyzna 30’ x 30’  
(ok. 44 km x 44 km).

20 ATP-3.3.2.1, Tactics…, s. A-4.
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Źródło: na podstawie ATP-3.3.2.1, Tactics…, s. A-3.

Rys. 4. Od lewej: Kill Box niebieski i fioletowy z podziałem podstawy

W celu konkretyzacji każda płaszczyzna podstawy Kill Boxu może zo-
stać podzielona na mniejsze kwadraty 15’ x 15’ (ok. 22 km x 22 km)21. Każdy 
kwadrat można dodatkowo podzielić na kolejne, mniejsze bloki za pomocą 
odpowiedniego klucza literowego bądź cyfrowego „keypad-a”, co daje użyt-
kownikom możliwość wydzielania konkretnych powierzchni i udostępniania 
przestrzeni powietrznej z większą precyzją i elastycznością. Rozwiązanie to 
daje możliwość prowadzenia różnych działań (przy zachowaniu standardów 
bezpieczeństwa) w granicach KB takich, jak np.: 1) odtworzenie gotowości 
bojowej statków powietrznych; 2) prowadzenia misji poszukiwania i ratow-
nictwa (ang. Search and Rescue – SAR); 3) odzyskiwania personelu; 4) na-
głego podebrania i wycofania sił wykonujących zadanie w danym rejonie;  
5) ewakuacji rannych i poszkodowanych (ang. Medical/Casualty Evacuation –  
MEDEVAC/CASEVAC) – rysunek 5.

W Kill Boksie „November” (rys. 5) przedstawiono propozycje podziału 
podstawy Kill Boxu na kwadraty o numerach 1–4. Kwadraty o numerach 2 i 4 
podzielono za pomocą klucza literowego „keypad-a” na mniejsze bloki: A – Al-
pha, B – Bravo, C – Charlie…22. W zależności od sytuacji klucz literowy/cyfro-
wy może odnosić się do mniej lub bardziej dokładnych podziałów kwadratu 
Kill Boxu. Zaprezentowany system podziału podstawy Kill Boxu na kwadraty 

21 Ibidem.
22 Zgodnie z alfabetem fonetycznym NATO, który został opracowany przez Organiza-
cję Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Organiza-
tion – ICAO). Alfabet jest najbardziej rozpowszechnionym systemem literowania wyrazów 
w pewnych specyficznych zastosowaniach, np. w lotnictwie podczas prowadzenia komuni-
kacji radiowej, gdzie każdej literze alfabetu odpowiada ustalone słowo.
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i bloki, a także operowanie odpowiednimi statusami rażenia i przestrzeni po-
wietrznej dają kompleksowy sposób zarządzania ustanowionym Kill Boxem 
i prowadzeniem proceduralnej kontroli w jego wnętrzu. Dzięki temu zwiększa 
to możliwości wykonywania różnego rodzaju zadań (w tym ogniowych) w jed-
nym czasie, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa wojsk własnych.

 
Źródło: na podstawie ATP-3.3.2.1, Tactics…, s. A-III-2.

Rys. 5. Kill Box niebieski z podziałem podstawy

Na rysunku 6 przedstawiono Kill Box o statusie ognia „Hot” w odniesieniu 
do kwadratu pierwszego i trzeciego. W kwadracie drugim i czwartym obowią-
zuje status ognia „Cold”, co oznacza, że mogą znajdować się tam lub przemiesz-
czać wojska własne lub obiekty, których zniszczenie nie jest w gestii dowódcy 
operacyjnego. Status przestrzeni powietrznej „Open” dotyczy kwadratu 2,  
3 i 4. W kwadracie 1 przestrzeń powietrzna dla lotnictwa jest zamknięta – sta-
tus „Closed”.
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Źródło: na podstawie ATP-3.3.2.1, Tactics…, s. A-III-2.

Rys. 6. Przykładowe zastosowanie statusów ogni i przestrzeni  
w różnych kwadratach Kill Boxu

Wysokość Kill Boxu (górna granica oraz zakresy wysokości w odniesieniu 
do PKB) oraz dodatkowe środki (jeżeli potrzebne) koordynacji przestrzeni 
powietrznej ACMs wewnątrz KB ustala zwierzchnik przestrzeni powietrz-
nej ACA (ang. Airspace Control Authority) w porozumieniu z koordynatorem 
wsparcia ogniowego oraz z komórką odpowiedzialna za przestrzeń powietrz-
ną. Ustalone wartości wysokości powinny zostać ujęte w planie kontroli prze-
strzeni powietrznej (ang. Airspace Control Plan – ACP), rozkazie ACO lub in-
strukcjach specjalnych (ang. Special Instructions – SPINS)23.

Zakończenie

Architektura Kill Boxów oraz przedstawione przykłady ich użycia wskazują, 
że są one zwykle wykorzystywane do wsparcia relacji dwóch lub więcej kom-
ponentów oraz zgodnie z zamiarem działań prowadzonej operacji CONOPS 
(ang. Concept of Operation). Głównym celem projektowania Kill Boxów jest 

23 ATP-3.3.2.1, Tactics..., s. A-5.
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redukcja wymaganej koordynacji przy jednoczesnym dostarczeniu jak naj-
większej ilości różnego rodzaju wsparcia24. Działania te mają na celu elastycz-
ne użycie przestrzeni powietrznej, a także zapobieganie ognia bratobójczego. 
Zgodnie z zapisami sojuszniczych dokumentów doktrynalnych Kill Boxy są 
narzędziem wspierającym działania dowódcy sił połączonych i muszą wpisy-
wać się w ustalony plan dowódcy odnośnie do rażenia celów (zgodnie z ich 
priorytetem), manewrem wojsk oraz planowanymi efektami do osiągnięcia. 
Dowódca operacyjny ustanawia zwierzchnika odpowiadającego za podjęcie 
decyzji dotyczącej rozmiaru, lokalizacji i czasu użycia Kill Boxów na podstawie 
bieżącej sytuacji i planu operacji. Pozostałe aspekty warunkujące ustanowie-
nie Kill Boxu to rozmieszczenie wojsk własnych i przeciwnika, spodziewana 
szybkość manewru, możliwości uzbrojenia, intencja i tempo prowadzonych 
działań. Ustanowienie KB jest zazwyczaj wsparciem decyzji podjętych w pro-
cesie targetingu. W związku z powyższym środek ten jest dowiązywany do re-
jonu zainteresowania, w którym może występować cel poprzez identyfikację 
tego rejonu, w którym pożądane jest osiągnięcie planowanego efektu. Kill Box 
może stanowić uzupełnienie innych środków FSCMs takich, jak linia koordy-
nacji ognia FSCL (ang. Fire Support Coordination Line), CFL (ang. Coordination 
Fire Line)25. Ponadto daje możliwość dowódcy skupić wysiłek izolacji lotniczej 
(AI) i platform ognia pośredniego.

Znaczące różnice w definiowaniu i praktyce ustanawiania Kill Boxów ge-
nerują potrzebę dokonania głębszej analizy tych środków koordynacji oraz 
zbadania ich cech i właściwości. Jednakże niezależnie od źródła definiowania 
KB można konstatować, że używając tego środka koordynacji, należy pamię-
tać o kilku podstawowych zasadach: 1) FSCMs nie wykluczają się wzajemnie, 
dlatego Kill Boxy mogą zawierać inne rodzaje środków FSCMs w swoich gra-
nicach takich, jak: NFAs (ang. No Fire Areas), ROZ (ang. Restricted Operation 
Zone) lub ACA (ang. Airspace Coordination Areas). Należy również podkreślić, 
że ograniczające środki koordynacji wsparcia ogniowego – FSCM, oraz środ-
ki koordynacji przestrzeni powietrznej mają zawsze priorytet ważności, jeżeli 
są ustanowione w KB; 2) środki rażenia naziemnego i statki powietrzne nie-
zaangażowane w zadanie wykonywane w KB nie powinny naruszać jego gra-
nic i manewrować w nim bez koordynacji. Jeżeli wymaga tego zadanie i inne 
środki muszą operować w KB (np. rozpoznanie, operacje specjalne), który ma 

24 Ibidem.
25 AArtyP-5…, s. B-3.
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status „HOT”, to należy ustanowić w nim dodatkowe FSCM, np. NFA, żeby 
chronić wojska własne wykonujące zadanie w KB. W razie braku możliwości 
ustanowienia dodatkowych FSCM w KB jego zwierzchnik26 musi anulować go 
lub zmienić status odpowiednich kwadratów tak, żeby zapobiec ogniu brato-
bójczemu; 3) jeżeli statek powietrzny ma zaplanowane misje w KB, to należy 
sprecyzować, kto w danym KB jest koordynatorem. Koordynator danego Kill 
Boxu jest odpowiedzialny za dekonfliktację samolotu, a także określenie skut-
ków uderzenia. Jeżeli jest taka możliwość, to koordynatorem może być For-
ward Air Controller (Airbone) – FAC (A); 4) Kill Boxów nie stosuje się general-
nie do misji CAS. Jeżeli misja CAS wymaga działania w rejonie zaplanowanego 
Kill Boxu, to odpowiedzialna komórka powinna wygenerować status „Cold” 
w danym KB lub jego części. Kill Boxy nie zastępują konieczności wykonania 
końcowego naprowadzania przez JTAC-a w ramach misji CAS ani procedur mi-
sji AI w odniesieniu do wyznaczonych wcześniej celów27; 5) odpowiednia ko-
mórka w systemie dowodzenia28 musi uaktualniać informacje o KB (wysokość, 
częstotliwość, środki kontroli wewnątrz) zgodnie z przyjętym systemem pu-
blikowania i rozpowszechniania przedmiotowej informacji; 6) wszystkie załogi 
lotnicze wykonujące zadania w ramach KB zobowiązane są do przestrzegania 
zasad zgodnych z prawem użycia broni – ROE (Rules Of Engagement), prawem 
konfliktów zbrojnych – LOAC (ang. Law Of Armed Conflict) oraz instrukcjami 
specjalnymi – SPINS (ang. Specjal Instructions)29; 7) w związku z możliwością 
pojawienia się w przestrzeni operacyjnej celu, który nie był znany w czasie 
planowania, mogą zostać ustanowione Kill Boxy nieplanowane „On-order”. 
Kill Boxy tego typu są ustanawiane do wsparcia działań misji AI. Jednakże nie 
oznacza to, że pilna potrzeba powstania KB zwalnia z zasad jego planowania. 
Niemniej jednak czas tych procedur może być znacznie zmniejszony.

26 Zwierzchnik Kill Boxu jest zobowiązany do utrzymywania stałej świadomości doty-
czącej manewru wojsk własnych w KB oraz jego pobliżu.
27 ATP-3.3.2.1, Tactics…, s. A-II-2.
28 Planowana w siłach zbrojnych komórka etatowa połączonego wsparcia ogniowego 
(PWO) lub wchodząca w jej skład komórka zarządzania przestrzenią powietrzną/przestrze-
nią walki (ang. Air Space Management/Battle Space Management – ASM/BSM).
29 ATP-3.3.2.1, Tactics…, s. A-II-4.
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Kill Boxes as advanced coordination measures  
in the execution of joint fire

Abstract

The article presents the results of research carried out in order to solve the main research 
problem expressed in the form of the question: How to properly use advanced means of 
coordinating activities? Theoretical and empirical research methods such as synthesis, 
analysis, comparison and expert interview were used to solve the research problem. On 
the basis of the research results, the characteristics of advanced means of coordinating 
the activities of the so-called Kill Boxes used to execute Joint Fire (JF). Their types, 
organization and management are described in relation to the fire and airspace statuses. 
The publication mentions the method of planning and preparing Kill Boxes, which may 
be helpful in future Polish and allied military operations. The conclusions presented 
arguments classifying the Kill Box as a means of coordination dedicated to the operational 
command level, and due to the significant differences in definition and practice, the need 
for a deeper analysis of these measures and the examination of their characteristics and 
properties was proposed.

Key words: Airspace Coordination Measures (ACMs), Fire Support Coordination 
Measures (FSCMs), Airspace Control
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Introduction

The catalogue of generally applicable law includes local laws, which may include 
order regulations restricting the use of constitutional rights and liberties vested 
in individuals. Public order regulations are enacted by territorial-government 
administration (including the Provincial Governor), and local-government 
authorities. The territorial range of public order regulations are limited to the 
area of operation of the bodies which enact them, so the territorial jurisdiction 
of a body is the primary determinant in this case.

The constitutional legislator clearly provides that the sources of the 
generally applicable law of the Republic of Poland are within the sphere 
of operation of the bodies which enact them, i.e. local laws1. The notion of 
“local laws” should be understood as normative Acts which contain abstract 
and general regulations, generally applicable in a given area of the country, 
issued by local- and regional-government bodies or territorial-government 
administration bodies, in accordance with, and within the limits of, statutory 
authorisations2.

Article 94 of the Constitution of Poland states that local- and regional-
government bodies and territorial-government administration bodies, on 
the basis of and within their statutory authorisations, may pass local laws 
applicable in their areas of operation; the rules and procedures for passing 
local laws are stipulated in the Act3. The matter regulated by a normative Act 

1 Article 87 (2) of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal 
of Laws No. 78, item 483, as amended), hereinafter the Constitution of Poland. When 
interpreting the provisions of Article 87 (2) of the Constitution of Poland, referring to the 
sources of law, one should consider the rules adopted in the Polish legal system, i.e. the 
prohibition of presuming legislative powers and the prohibition of a broad interpretation of 
legislative powers. This is also related to the prohibition of introducing powers by analogy. 
In the case of any doubts as to the existence of a given power, it should be considered non-
existent. Public-administration bodies are not governed by the rule that everything which 
is not forbidden is allowed, but by the rule that only that which has a clear legal basis is 
allowed (Judgment of the Voivodeship (Province) Administrative Court of 13 April 2017,  
II SA/Gl 126/17, LEX No. 2299832).
2 Judgment of the Voivodeship (Province) Administrative Court of 13 December 2017, 
I SA/Łd 968/17, LEX No. 2415062. Local laws are intended not only to apply to the resi-
dents of a given local- or regional-government body, but to all entities staying in the area 
of operation of a given body; Judgment of the Voivodeship (Provoncional) Administrative 
Court of 21 September 2017, II SA/Lu 564/16, LEX No. 2388584.
3 The system of generally applicable law sources in the Republic of Poland also includes 
local laws. Their territorial scope depends on the area of operation of the enacting body. 
Article 94 of the Constitution of Poland is crucial for a number of reasons. It established 
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passed by such a body may result from the body’s statutory authorisation, but 
may not exceed its scope4.

It should be stated that the authorisation to enact local laws (and public 
order regulations within their framework) for the Provincial Governor (as 
a territorial-government administration entity), and local and regional- 
-government bodies, results from the Constitution of the Republic of Poland 
(which, however, does not name these authorised bodies), but introduces 
certain restrictions in this respect, stating that these laws are not autonomous.

It must be emphasised that due to the scope of influence of public order 
regulations on the status of external entities, these must be established 
solely for the protection of specified material interests. The degree of their 
onerousness for the entity concerned determines the application of such 
norms only as a last resort, in the absence of other legal measures which would 
be able to adequately secure a crucial statutory interest5.

The aim of the article is to determine the status of public order regulations 
in the system of sources of law and to present the process of their enactment 
by Voivodeship Governor and local government bodies in Poland.

The enacting of public order regulations by a provincial 
(voivodeship) governor

On the basis of, and within the authorisations contained in, Acts, the 
Voivodeship (Provincial) Governor enacts local laws applicable in the given 

a new category of local law, granting the power to enact it not only to Communes but 
also to other bodies operating in a given area, e.g. territorial-government administration 
bodies. It emphasises the concept of the official authority decentralisation adopted under 
the Constitution of Poland, and guarantees the independence of local- and regional- 
-government bodies. These laws were included in the constitutional system of the sources 
of law, and should be announced according to the rules specified in the relevant Act. As 
laws generally applicable in the area of the operation of the bodies enacting them, they are 
controlled for compliance with the laws generally applicable in the whole country by the 
administrative court. M. Haczkowska, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
red. eadem, LEX 2014.
4 Judgment of the Voivodeship Administrative Court of 19 April 2012, II SA/Ke 
484/17, LEX No. 2384014.
5 M. Karpiuk, Przepisy porządkowe jako szczególny rodzaj prawa miejscowego, „Studia 
Iuridica Lublinensia” 2015, No. 4, p. 22.
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Province (Voivodeship) or its part6. If a Province has a broad geographical 
expanse, the Provincial Governor’s order regulations may apply only to part 
of the province as a unit of the general geographical division of the country. 
The adopted solution might be justified, as there is no need for regulations 
of an interfering nature, which often create a substantial nuisance for their 
addressees, to apply to an area where there is no basis for their introduction.

Local secondary legislation is passed on the basis of, and within 
authorisations contained in, specific Acts. Thus, the general authorisation 
contained in Article 59 (1) of u.w.a.r. with regard to the local laws of a territorial-
-government administration should be deemed insufficient. This means that 
for the enactment of a specific secondary regulation, a statutory authorisation 
contained in an Act in the scope of substantive administrative law7 is required 
each time.

At the Province level, the powers to enact generally applicable public order 
regulations rest solely with Government-administration bodies. The Regional 
(Provincial) Self-Government does not have such powers8.

As stipulated in Article 60 of u.w.a.r., in the scope not regulated by 
generally applicable provisions, the Voivodeship Governor may enact order 
ordinances if they are indispensable for the protection of lives, health, or 
property, and to ensure order, peace, and public safety9. Order ordinances 
may impose fines for violations of their provisions. Order ordinances are 
immediately communicated by the Provincial Governor to the Prime Minister, 
the Province Marshal, District Governors, Mayors of cities and towns, and 

6 Article 59 (1) of the Act of 23 January 2009 on the Voivodeship Governor and the 
government administration in the Province (consolidated text, Journal of Laws of 2017, 
item 2234, as amended), hereinafter u.w.a.r.
7 M. Pacak, K. Zmorek, [in:] eidem, Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w woje-
wództwie. Komentarz, LEX 2013.
8 K. Walczuk, [in:] Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz, 
red. M. Czuryk, M. Karpiuk, M. Mazuryk, Warszawa 2012, p. 161.
9 The responsibilities of the Provincial (Voivodeship) Governor as to the performance of 
protective tasks with the purpose of ensuring safety does not exclude the performance of 
such actions by other territorial public-administration bodies at the national and local or 
regional levels. However, the Provincial Governor is equipped with a broad range of tools to 
prevent hazards in the Province and deal with their consequences, M. Karpiuk, Właściwość 
wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania 
zagrożeniu życia i zdrowia, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, No. 2, p. 227. The Voivodeship 
Governor is also responsible for ensuring health safety. More on the issue: M. Karpiuk,  
J. Kostrubiec, The Voivodeship Governor’s Role in Health Safety, „Studia Iuridica Lublinensia” 
2018, No. 2, p. 65–75.
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Heads of Communes where the ordinance is to apply. The Provincial Governor 
may enact order regulations when all the following conditions are met: in the 
province or its part the matter covered by the order ordinance is not regulated 
by any other generally applicable laws; their being passed is vital for the 
protection of lives, health, or property, and in order to ensure order, peace, 
and public safety10. The necessity to protect these values therefore justifies 
the introduction of restrictions on individual rights and liberties by way of an 
order ordinance.

In accordance with Article 31 (3) of the Constitution of Poland, restrictions 
on constitutional rights and liberties may be imposed only by statute, and only 
when necessary in a democratic State for the protection of its security11 or 
public order, or to protect the natural environment, health, or public morals, 
or the freedoms and rights of other persons. Such restrictions must not violate 
the essence of these rights and liberties. The provision does not determine 
legal interest in general, but through the system interpretation it is possible 

10 J. Kostrubiec, Status of a Voivodship Governor as an Authority Responsible for the Matters 
of Security and Public Order, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” 2018, vol. 16, No. 5, p. 37.
11 The sphere of safety is multidimensional, and thus difficult to define. This difficulty is 
further deepened by the dynamics of hazards, which form a crucial element in the definition. 
Thus, safety should be perceived in the context of circumstances which pose, or might pose, 
a threat to a specific entity or interests, M. Karpiuk, Ograniczenie wolności uzewnętrzniania 
wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa 
Wyznaniowego” 2017, vol. 9, p. 11. Safety is one of the basic human needs which should 
be met by both public and non-public entities, by the interested parties to the extent to 
which they are able to meet this need, M. Karpiuk, Ubezpieczenie społeczne rolników jako 
element bezpieczeństwa społecznego. Aspekty prawne, „Międzynarodowe Studia Społeczno- 
-Humanistyczne. Humanum” 2018, No. 2, p. 67. More on security: M. Karpiuk, Position of the 
Local Government at Commune Level in the Space of Security and Public Order, „Studia Iuridica 
Lublinensia” 2019, No. 2, p. 31; M. Czuryk, K. Dunaj, M. Karpiuk, K. Prokop, Bezpieczeństwo 
państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016, p. 17–19; M. Karpiuk, 
Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013, p. 77–89; M. Czuryk, 
K. Drabik, A. Pieczywok, Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych 
i edukacyjnych, Olsztyn 2018, p. 7; M. Karpiuk, Konstytucyjna właściwość Sejmu w zakresie 
bezpieczeństwa państwa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, No. 4, p. 10; M. Karpiuk,  
N. Szczęch, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Olsztyn 2017, p. 13–40; M. Czuryk, 
Właściwość Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów w zakresie obronności, bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, Olsztyn 2017, p. 9; M. Karpiuk, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako 
organ stojący na straży bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, No. 3, p. 389; 
M. Karpiuk, Position of County Government in the Security Space, „Internal Security” 2019, 
No. 1, p. 148; M. Bożek, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Walczuk, Zasady ustroju politycznego 
państwa, Poznań 2012, p. 67–68; M. Karpiuk, Activities of the local government units in the 
scope of telecommunications, „Cybersecurity and Law” 2019, No. 1, p. 45.
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to establish that they are within the constitutional category of “the common 
good”12. A similar claim is made by M. Czuryk, who defines safety as a domain 
of great significance to the State as a public institution, and for society and 
its individual members, so it should be considered within the category of the 
common good13.

The supervision procedure over the local order regulations of the 
Provincial Governor as specified in Article 61 u.w.a.r. also stipulates that the 
President of the Council of Ministers is the responsible body in these matters. 
The supervising body (the President of the Council of Ministers) repeals order 
regulations enacted by the Provincial Governor if they are in discord with 
Acts or regulations passed for the purpose of enforcing them, but it may also 
repeal them if they do not conform to the policy of the Council of Ministers, 
or violate the principles of accuracy and economy. In this regulation the 
legislator introduces criteria for the obligatory and optional application of the 
supervisory measure, i.e. the repealing of an order ordinance. The criterion 
of compliance with legal regulations obliges the President of the Council of 
Ministers to repeal an order ordinance if the lack of compliance with the policy 
of the Council of Ministers, or the violation of the principles of accuracy and 
economy, enable him/her to do so.

The Provincial Governor submits the order ordinance with grounds 
therefor, immediately after signing it, to the Minister in charge of public 
administration, through the responsible Minister, and, in cases when the 
regulation governs matters under the responsibility of two or more Ministers, 
through all the responsible Ministers. The responsible Minister issues an 
opinion on the compliance of the order ordinance with the generally applicable 
regulations, and submits it immediately, together with the corresponding local 
law, to the Minister in charge of public administration, who, after considering 
the said opinion, verifies the compliance of the aforementioned law with the 
generally applicable regulations and the principles of accuracy and economy. In 
the event of finding, during an inspection, irregularities justifying the repealing 
of the inspected local law, the Minister hands over the order ordinance to 
the President of the Council of Ministers with a draft supervisory order, 
and grounds therefor. The Minister in charge of public administration hands 
over the order ordinance with an opinion of the responsible Minister, and 

12 M. Karpiuk, K. Prokop, P. Sobczyk, Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka 
i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, Siedlce 2017, p. 24.
13 M. Czuryk, Bezpieczeństwo jako dobro wspólne, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, No. 3, p. 15.
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information on the results of the inspection, to the President of the Council of 
Ministers for the purpose of inspecting the compliance of the local law enacted 
by the Provincial Governor with the Council of Ministers’ policy14. Before the 
supervising body makes a decision as to the possible repealing of the order 
ordinance enacted by the Provincial Governor, it familiarises itself with the 
opinion of the responsible Minister and with the notice of the Minister in 
charge of public administration. If the responsible Minister is the Minister in 
charge of public administration, only the notice applies. The position of the 
Minister is not binding on the President of the Council of Ministers.

As stipulated in § 3 of r.t.k., before handing over the inspected order 
ordinance, with a draft supervisory order, to the President of the Council of 
Ministers, the Minister in charge of public administration may apply to the 
Provincial Governor to repeal or amend the challenged local law within his/her 
own capacity. The statement identifies and justifies the noted irregularities. 
In the event of the Provincial Governor’s not repealing or amending the 
challenged local law within 14 days of the date of receiving the statement, the 
Minister immediately submits the draft supervisory order, with the grounds, 
to the President of the Council of Ministers. The provision introduces a self-
monitoring mechanism. The body issuing a local law may in its own capacity 
repeal its order ordinance, or introduce changes thereto. Order ordinances 
passed as part of a self-monitoring mechanism are subject to supervision as 
new local laws.

In § 4 of r.t.k. the legislator also grants supervisory authority to the Minister 
in charge of public administration; however, he/she may inspect a local law 
enacted by the Provincial Governor, or request the responsible Minister to 
issue an opinion as to the compliance of this law with the generally binding 
regulations within his/her own capacity, only in justified cases. The provision 
creates space for a loose interpretation of “justified cases” which facilitate the 
commencement of supervisory activities.

The legislator provides for complaints about order regulations enacted 
by the Provincial Governor according to the procedure prescribed in Article 
63 of u.w.a.r. Everyone whose legal interest or authorisation is violated by 
a provision of a local law (including an order ordinance), enacted by the 

14 § 2 of the Regulation of the President of the Council of Ministers of 23 December 
2009 on the inspection procedure of local laws enacted by the Provincial Governor and 
non-combined government-administration bodies (Journal of Laws No. 222, item 1754), 
termed r.t.k.
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Provincial Governor, as to the scope of public administration, has the right to 
lodge a complaint against the relevant provision at the Administrative Court. 
Any complaint lodged according to the procedure provided in Article 63 of 
u.w.a.r. should pertain to local laws which have violated the legal sphere of the 
complainant, resulting in negative legal consequences for him or her which 
have already occurred, or are highly likely to occur in the future. The law, or 
its specific provision, must thus actually violate an existing legal interest of the 
complainant15. The legal basis for introducing a legal interest or authorisation 
are provisions of substantive law and litigation law. The distinction between 
substantive law and litigation law is significant depending on the subject 
matter of the regulation16.

Legal interest, contrary to factual interest, should be interpreted as 
a range of authorisations of an entity granted by way of substantive-law 
provisions which shape its legal situation. The violation of such an interest 
is when a disputed act deprives or limits a right of the complainant arising 
from substantive legal regulations, imposes a new obligation, or changes the 
current obligation17. However, this must be an individual, direct, and real 
interest18 which arises from the currently binding legal standard, which has 
been violated by a local law. It is crucial that it is proven by the complainant, 
as the complainant’s finding a violation of a legal interest or authorisation of 
forms the basis for a substantive consideration of the complaint19.

If the legal interest or authorisation of a specific entity is violated by an 
order regulation passed by a Provincial Governor, the Provincial Governor 
should be requested to desist from the violation, and if the request proves 
ineffective, a complaint should be filed with an administrative court. Contrary 
to legitimisation in administrative procedures, only the entity whose legal 
interest or authorisation has been violated is entitled to file a complaint on 
the basis of Article 63 of u.w.a.r. The legal interest or authorisation violation 

15 Judgment of the Voivodeship (Province) Administrative Court of 27 February 2019, 
II SA/Gd 522/18, LEX No. 2635468.
16 Judgment of the Supreme Administrative Court of 3 April 2012, II FSK 76/12, LEX 
No. 1252176.
17 Judgment of the Supreme Administrative Court of 19 June 2009, II FSK 205/09, LEX 
No. 561935.
18 Judgment of the Supreme Administrative Court of 23 November 2005, I OSK 715/05, 
LEX No. 192482.
19 Judgment of the Supreme Administrative Court of 18 December 2009, I OSK 
1539/09, LEX No. 582851.
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is thus a premise of the admissibility of the complaint to the administrative 
court, and is a starting point for its substantive assessment. The assessment 
refers to the nature of the violation of the legal interest or the authorisation of 
the complainant. The infringement of the legal interest or authorisation of the 
complainant occurs when it is a consequence of the violation of an objective 
legal arrangement (a substantive- or litigation-law standard)20.

The enacting of public order regulations by a Commune 
government

Public order regulations may also be enacted by local-government bodies, 
including by the basic local-government entity, the Commune. According 
to the legal definition, a Commune is a local-government community 
created, by virtue of law, by its residents, and occupying a certain territory21. 
Therefore, a Commune is a legal entity separate from the State, and a form of 
decentralisation, which is composed ex lege of the residents of a specific area, 
an entity with its own property, constituting a substantial basis for performing 
public tasks entrusted to it by the State, with the administrative power 
and granted independence guaranteed in the Constitution and judicially 
protected22.

As stipulated in Article 40 (3-4) of u.s.g., in a scope not regulated in 
separate Acts or other generally binding regulations, the Commune Council 
may enact order regulations if this is necessary for the protection of the lives 
or health of the citizens, and to ensure order, peace, and public safety. Order 
regulations may provide for fines for their violation23. Legal protection ensured 
by Commune order regulations covers the following assets: life, health, order, 
peace, and public safety. It must be stated that, according to the legislator, the 
protection of lives or health relates to citizens, so it would seem that the lives 
and health of people who are not Polish citizens are not protected by local 

20 Judgment of the Province Administrative Court of 19 April 2012, II SA/Ke 1276/18, 
LEX No. 2627758.
21 Article 1 of the Act of 8 March 1990 on commune government (consolidated text, 
Journal of Laws of 2019, item 506), hereinafter u.s.g.
22 M. Karpiuk, Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorzą-
dem gminnym, Lublin 2008, p. 58.
23 See also: M. Czuryk, J. Kostrubiec, The legal status of local self-government in the field of 
public security, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2019, No. 1, p. 39–41.
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order regulations, which would be absurd, and contrary to the principles of 
a democratic state ruled by law. Thus, it should be assumed that the Commune 
Council may enact order regulations if they are necessary for the protection 
of the lives and health of everyone residing in the Commune area, not just the 
citizens.

The enactment of public order regulations in a Commune is possible 
when two of the following conditions are met: 1) objective, which requires 
an assessment of the current legal status, and stating that the matters 
under regulation have not been regulated in Acts of other generally binding 
regulations; 2) subjective, which is a result of the assessment by the body 
enacting the order regulations, leading to the conclusion that the assets 
enumerated in the Act were or can be violated, and require protection24.

Basing the key elements of the construal of local order regulations on vague 
criteria allows their broad application, as the above-mentioned conditions do 
not have clear boundaries. The use of vague notions can result in considerable 
practical difficulties in their enactment, each time forcing the local legislator 
to assess to what extent an issue is not being regulated in generally binding 
regulations. Due to the complexity of local order-regulation mechanisms, 
determining the admissibility and rules of enacting them must always relate 
to the rationality and common sense of local legislators, requiring insight and 
prudence in using the authority granted by the lawmakers25.

In Article 40 section 3 of u.s.g., the legislator, when defining the 
responsibilities of the Commune Council with regard to issuing order 
regulations, clearly states that these regulations may be issued if they are 
necessary to protect the assets listed in this provision. The norms included 
in Article 40 (3) of u.s.g. are not subject to a broad interpretation, because 
order regulations may be enacted only in exceptional, clearly identified, 
circumstances26.

Public order regulations enacted solely on the basis of general statutory 
authorisations contained in systemic legislation involve separate types of 
local laws. They have a special nature and objective, as a means of preventing 
sudden threats to assets subject to legal protection. Local order regulations, 
unlike secondary legislation, are not passed for the detailed implementation of 

24 B. Dolnicki, [in:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. idem, LEX 2018.
25 D. Dąbek, [in:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, LEX 2013.
26 Judgment of the Supreme Administrative Court of 13 February 2018, II OSK 994/16, 
LEX No. 2473610.
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specific systemic substantive law regulations, but in order to regulate a specific 
aspect of social relations not accounted for by the legislator, whose boundaries 
are set only by the subject matter of the regulation (the protection of lives and 
health, safety, order, etc.). The goal us thus to regulate specific local situations 
of an extraordinary nature which are not covered by national regulations27.

An analysis of Article 40 (3) of u.s.g. shows that in order to introduce 
specific norms in the form of order regulations, two conditions must be met 
simultaneously. According to the first, the matter subject to regulation must 
not be regulated in other generally binding regulations. According to the 
second, the introduction of specific norms must be justified with the protection 
of assets referred to in Article 40 (3) of u.s.g.28.

The rules introduced by Article 41 (1) of u.s.g. states that local laws are 
passed by Commune Councils by way of resolutions. However, the rule is 
not absolute, as in Article 41 (2) of u.s.g., the legislator decided that in urgent 
cases public order regulations may be passed by the Head of a Commune  
(the Mayor of a Town/City) in the form of an ordinance. As stipulated in 
Article 41 (3) of u.s.g., an order ordinance is subject to approval at the 
nearest Commune Council session. It becomes invalid when the approval is 
not granted, or a motion for approval is not submitted at the next Commune 
Council session29.

In Article 41 (2) of u.s.g., the legislator legitimises a monocratic body in the 
ambit of performing the legislative function (in the sphere of enacting generally 

27 Judgment of the Voivodeship (Province) Administrative Court of 19 April 2012,  
II SA/Ke 588/17, LEX No. 2411571.
28 Judgment of the Voivodeship (Province) Administrative Court of 18 October 2011,  
II SA/Wr 501/11, LEX No. 1103075.
29 Article 41 (3) provides for the legal obligation of the Head of the Commune (Mayor of 
the Town/City) to present an enacted ordinance at the Commune Council session in a time 
enabling it to be assessed during the next session of the Council. The presented ordinance 
is subject to assessment with regard to its compliance with the law, and its adequacy for the 
factual status, forming the basis for passing the ordinance, existing at the time of enacting 
and proceeding with the approval of the ordinance. The Commune Council’s assessment 
of the ordinance passed by the executive body of the basic local- and regional-government 
unit, the objective truth principle should be taken into consideration, expressed in the 
obligation to consider all essential circumstances of the case, which is associated with  
the continuing validity of the enacted ordinance. Disregarding these circumstances 
determines the degree of the defectiveness of the Act approving the ordinance. Discretionary 
authorisations are thus highly restricted for the Commune Council. In the event of 
a failure to present the ordinance, it is obligatorily invalidated within a time limit set at the 
discretion of the Commune Council. P. Dobosz, [in:] Ustawa o samorządzie gminnym..., red.  
P. Chmielnicki.
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binding regulations) to pass order regulations in the form of ordinances. These 
authorisations are of a unique nature, because, as a rule, local laws, including 
order regulations, are passed by the Commune Council as the legislative body, 
and not by the Head of the Commune (the Mayor of a Town/City)30.

In the event of a failure to present for approval, or a refusal to approve, an 
order ordinance, the Commune Council specifies the time limit for its losing 
its binding force, on the basis of Article 41 (4) of u.s.g. The lack of approval 
of an order ordinance should be considered the equivalent to a refusal to 
approve it, which leads to such legal consequences as a refusal to approve, 
or not presenting the ordinance for approval, at the next Commune Council 
session31.

Pursuant to Article 41 (5) of u.w.a.r., the executive body of the Commune was 
imposed with a disclosure obligation, under which the Head of the Commune 
(the Mayor of a Town/City) sends, on the day after enacting them, a carbon 
copy of the order regulations to the Heads of neighbouring Communes (the 
Mayors of neighbouring Towns/Cities) and the Governor of the District in 
which the Commune is located. The said disclosure obligation refers to order 
regulations passed by the Commune Council and the disclosing body32.

Public order regulations may be complained against to the administrative 
court, pursuant to Article 101 of u.s.g., in accordance to which everyone whose 
legal interest or authorisation is violated by the given resolution, or by an 
ordinance passed by a Commune body in a public-administration matter, may 
lodge a complaint against the resolution or ordinance to the administrative 
court. Such a complaint may be lodged in one’s own name, or as a representative 
of a group of Commune residents who agree therefor in writing. A local order 
regulation of a Commune government may be thus complained against only by 
the entity which demonstrates a violation of its legal interest or authorisation, 
rather than only the existence of a legal interest or authorisation. This makes 
the right to lodge a complaint highly restricted.

30 Ibidem.
31 Decision of the Supreme Administrative Court of 12 July 2011, II OSK 1336/11, ON-
SAiWSA 2012, No. 2, item 26.
32 M. Karpiuk, Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego, [in:] idem,  
J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora, Legislacja administracyjna, Warszawa 
2013, p. 119.
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The enacting of public order regulations by a District 
government

The second level of local self-government with the authority to enact public 
order regulations is the District government. It may be used only when the 
conditions (threats) constituting the basis for enacting such regulations occur 
in more than one Commune.

Similar to the case of the Provincial Governor and Commune government, 
in Districts, in matters not regulated in separate Acts or in other generally 
applicable regulations, in particularly justified cases, the District Council may 
pass District order regulations if they are vital for the protection of the lives, 
health, or property of citizens and the natural environment, or to ensure order, 
peace, and public safety, and if the said conditions occur in more than one 
Commune. District order regulations may provide for fines for their violation33.

The District legislative body may enact public order regulations only in 
particularly justified cases, if the matter is not regulated in generally applicable 
regulations, and, among other things, there is a need to ensure safety34. The 
assets listed in Article 41 (1) of u.s.p. are protected if the circumstances, in 
fact, point to a particularly justified case, and thus the threat occurring in 
a District is of a qualified nature, and there is no regulation on the matter in 
other generally binding regulations.

The specific characteristic of public order regulations is the possibility of 
establishing sanctions for their non-observance, in the form of fines, which can 
be fixed by the District Council in an amount stated in the respective Act, rather 
than on a discretionary basis. It should be emphasised that the determination 
of a fine in an order regulation is optional, and based on the discretion of the 
legislative body35.

District local laws are enacted by the District Council in the form of 
a resolution, unless the Act containing an authorisation to issue the law 
provides otherwise; such power is granted by way of Article 42 (1) of u.s.p.36, 

33 Article 41 of the Act of 5 June 1998 on District government (consolidated text, Jour-
nal of Laws of 2019, item 511, as amended).
34 M. Karpiuk, Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, 
Warszawa 2014, p. 50.
35 B. Dolnicki, [in:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. idem, LEX 2007.
36 As a local law, a District Council resolution is usually passed by a simple majority of 
votes in the presence of at least half the statutory members of the Council in an open vote. 
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with Article 42 (2) of u.s.p. allowing public order regulations in urgent cases to 
be passed by the District Board. Article 42 (2) of u.s.p. clearly states that the 
District Board is also authorised to execute legislative powers in the District. 
This power of the Board should be treated as an exception to the general rule 
relating to the Board as a legislative body. It should be stressed that the power 
relates only to one type of local laws – order regulations - and that it applies 
only under exceptional circumstances, when passing such laws by the District 
Board is justified with the necessity to counteract unexpected threats, i.e. in 
urgent cases. It should also be emphasised that the powers relate only to the 
District Board, and cannot be exercised by other entities, in particular by the 
District Governor37.

District order regulations passed by the District executive body are subject 
to approval at the next Council session. They are invalidated if not presented 
for approval, or in the case of a refusal to grant the approval. The time limit for 
the validity of the regulations is specified by the District Council. These rules 
are introduced by Article 42 (1a) of u.s.p. The subsidiarity of the legislative 
power of the District Board points to the necessity of the approval of public 
order regulations by the executive body of the local-government unit by the 
District Council, and the lack of such approval, regardless whether the fact 
arises from the Board’s failure to present the resolution containing the order 
regulations for approval, or from a negative assessment of such a law by the 
legislative and supervisory body after its submission results in the loss of their 
binding force.

The disclosure obligation imposed by Article 42 (4) of u.s.p. relates not to 
the executive body of the District but to the President of the body. The District 
Governor sends a carbon copy of order regulations to the executive bodies 
of Communes located in the District, and to the Governors of neighbouring 
Districts, on the day following their enactment. Given the above, the enactment 
order regulations generates an obligation for the District Governor to notify 
thereof the executive bodies of the Communes located in the District, and to 
the Governors of neighbouring Districts 38.

M. Czuryk, Przepisy porządkowe wydawane przez organy stanowiące samorządu lokalnego, 
„Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2020, No. 1, p. 72.
37 D. Dąbek, [in:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, LEX 
2005.
38 M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Rechtsstatus der territorialen Selbstverwaltung in Polen, 
Olsztyn 2017, p. 102.
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Similarly to public order regulations passed at the Province and Commune 
levels, for Districts the legislator has also provided for the possibility of 
lodging complaints about regulations pursuant to Article 87 of u.s.p. Everyone 
whose legal interest or authorisation is violated by a given resolution passed 
by a District body in a public-administration matter may lodge a complaint 
with the administrative court against the resolution. Such a complaint may be 
lodged with the administrative court in one’s own name or as a representative 
of a group of District residents who agree therefor in writing. In Article 87 
(1) of u.s.p. the legislator indicates that everyone whose legal interest or 
authorisation is violated by the given resolution passed by a District body in 
a public-administration matter may lodge a complaint against the resolution 
to the administrative court. The legal interest referred to in this provision 
consists of a connection between the entity’s legal situation and a specific legal 
norm. The connection should be current, real, and individual. The requirement 
is thus not met by only the hypothetical or historical impact of a legal norm 
on the legal situation of a given entity, or by lodging a complaint on behalf 
of an entity other than the complainant, or in the general interest. An entity 
interested in the adoption or repealing of a given law which does not have 
a direct impact on its legal sphere does not, therefore, have a legal interest in 
the matter, but only a practical interest39.

Conclusions

The sphere of public security and public order takes an important place in the 
tasks fulfilled by the voivodeship governor (wojewoda) and the bodies of local 
government units. Of the means for the implementation of tasks related to 
safety and security, the adopting of public order regulations is an important 
power. The conditions for issuing public order regulations by the voivodeship 
governor and local government bodies are similar. The justification for the 
issuance of public order regulations differs, in the case of the voivodeship 

39 Judgment of the Supreme Administrative Court of 19 June 2018, II OSK 3147/17, LEX 
No. 2524307. Contrary to the legitimisation of an administrative procedure as specified 
in k.p.a. (Code of Administrative Procedure), in which everyone with a legal interest or 
authorisation pertaining to the procedure may be a party thereto, only the entity whose 
legal interest or authorisation has been violated is entitled to lodge a complaint pursuant to 
Article 87 (1) of u.s.p., Judgment of the Province Administrative Court of 3 October 2017,  
II SA/Ol 707/17, LEX No. 2375355.
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governor being not an expression of the principle of autonomy, but 
a form of fulfilling the obligation to ensure security and safety by government 
administration bodies and the necessity to supplement the relevant legislation. 
The differences also concern the criteria and entities subject to audit and 
supervision, which is obvious in the light of the constitutional principle of self-
government autonomy. 

The powers of local self-government in the area of adopting public order 
regulations are first and foremost a manifestation of its autonomy and an 
expression of the decentralisation of state’s activity in terms of law making. On 
the other hand, they allow for the effective implementation of tasks related 
to ensuring public security and order. It is worth noting that local government 
bodies, which are closest to their inhabitants, can quickly and effectively 
identify threats occurring in their areas of responsibility. This is important, 
as the dynamics of contemporary threats is high. The voivodeship governor, 
when carrying out tasks in the field of central government administration in 
the region, is not only the executor but also the initiator of security policy. 
The voivodeship governor performs tasks related to security and safety 
either on his own or through the bodies of integrated administration in the 
region. However, the powers to enact public order regulations as part of the 
integrated central government administration is vested exclusively in the 
voivodeship governor. 

The powers of the voivodeship governor and the municipal and district 
(powiat) government bodies regarding the enacting of enforcement regulations 
is an expression of the necessary deconcentration40 (voivodeship governor) 
and decentralisation (local government) of the law-making activity of public 
administration. This is the way they form a complementary and, at the same time, 
particularly important element of the local public security and order system. 
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Przepisy porządkowe jako szczególna kategoria aktów prawa 
miejscowego stanowionych przez wojewodę  
i organy samorządu terytorialnego w Polsce 

Streszczenie

W artykule podjęto problematykę dotyczącą stanowienia szczególnej kategorii aktów 
prawa miejscowego, jaką są przepisy porządkowe. Celem artykułu jest określenie statusu 
przepisów porządkowych w polskim systemie źródeł prawa oraz przedstawienie procesu 
ich stanowienia przez wojewodę i organy samorządu terytorialnego w Polsce. Przepisy 
porządkowe jako źródło prawa powszechnie obowiązującego mogą wydawać organy 
administracji rządowej – wojewoda oraz administracja niezespolona, a także organy sa-
morządu lokalnego, samorząd województwa nie posiada takich kompetencji. Zasięg prze-
strzenny takich przepisów ograniczony jest do obszaru właściwości organu, który je usta-
nowił. Za pośrednictwem porządkowych aktów prawa miejscowego chronione są takie 
wartości, jak: życie, zdrowie, mienie obywateli, środowisko naturalne, porządek, spokój, 
bezpieczeństwo publiczne. Ze względu na stopień ingerencyjności takich przepisów mogą 
być one wydawane wyłącznie w przypadku braku regulacji normowanej materii w innych 
przepisach powszechnie obowiązujących i wyłącznie wówczas, gdy jest to konieczne do 
zagwarantowania ochrony wyżej wskazanych wartości. Ingerencja w swobody obywatel-
skie za pośrednictwem przepisów porządkowych nie może być nadmierna, a adekwatna 
do celu, jaki ma być za ich pośrednictwem zrealizowany.

Słowa kluczowe: przepisy porządkowe, wojewoda, gmina, powiat
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Wstęp

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 23 stycznia 2020 roku wydała ko-
munikat dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji 
w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej1, a następnie w związku 
z wybuchem pandemii COVID-19 dokonał zmian w określonych w nim termi-
nów2. Zastąpił on wcześniejszy komunikat z 23 października 2017 roku doty-
czący korzystania przez podmioty nadzorowane z usług przetwarzania danych 
w chmurze obliczeniowej3.

W komunikacie z 2017 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) 
stał na stanowisku, „[...] że usługa przetwarzania danych w chmurze oblicze-
niowej […] ma charakter – powierzenia wykonywania czynności – i tym samym 
podlega właściwym dla danego sektora usług finansowych przepisom prawa 
w tym zakresie. Przedstawione poniżej stanowisko stanowi uszczegółowienie 
wybranych dobrych praktyk i zaleceń zawartych w Rekomendacji D dotyczą-
cej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środo-
wiska teleinformatycznego w bankach (dalej: Rekomendacja D), Rekomen-
dacji D-SKOK dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej 
i bezpieczeństwa środowiska w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kre-
dytowych oraz Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii 
informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach 
ubezpieczeń i zakładach reasekuracji, powszechnych towarzystwach emery-
talnych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, podmiotach infrastruktury 
rynku kapitałowego, firmach inwestycyjnych w zakresie outsourcingu, w od-
niesieniu do specyfiki usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej”4.

1 Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący przetwarzania przez podmioty 
nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej, https://www.knf.
gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_Chmura_Obliczeniowa_68669.pdf.
2 Zmiany postanowień zawartych w Komunikatu [Komunikacie – P.P.] UKNF z 23 stycznia 
2020 r. dotyczącym przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze oblicze-
niowej publicznej lub hybrydowej, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Zmiany_
postanowien_zawartych_w_Komunikatu_UKNF_z_23_stycznia_2020.pdf.
3 Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący korzystania przez podmioty 
nadzorowane z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej, https://www.knf.gov.pl/
knf/pl/komponenty/img/Komunikat_dot_korzystania_przez_podmioty_nadzorowane_z_
uslug_przetwarzania_danych_w_chmurze_obliczeniowej_59626.pdf.
4 Ibidem, s. 1.
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Charakter prawny „komunikatu chmurowego”

Komunikat chmurowy z 2020 roku „[...] jest podejściem krajowym do outso-
urcingu przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej dla sektora finan-
sowego (model referencyjny)”5. W związku z tym do zagadnień w nim okre-
ślonych nie mają zastosowania „[...] wytyczne, zalecenia lub inne dokumenty 
prezentujące stanowisko Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Euro-
pejskiego Urzędu Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programa-
mi Emerytalnymi bądź Europejskiego Urzędu Nadzoru nad Rynkami i Papiera-
mi Wartościowymi, które odnoszą się do przetwarzania informacji w chmurze 
obliczeniowej publicznej lub hybrydowej”6.

Komisja Nadzoru Finansowego stoi na stanowisku, że także jej komunikat 
z 2020 roku „[...] jest uzupełnieniem i uszczegółowieniem wybranych zale-
ceń w zakresie outsourcingu opisanych w: 1) rekomendacji D dotyczącej za-
rządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska 
teleinformatycznego w bankach; 2) rekomendacji D-SKOK dotyczącej zarzą-
dzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska te-
leinformatycznego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych; 
3) wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej 
i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w powszechnych towa-
rzystwach emerytalnych; 4) wytycznych dotyczących zarządzania obszarami 
technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego 
w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji; 5) wytycznych dotyczą-
cych zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa śro-
dowiska teleinformatycznego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych; 6) 
wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej 
i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w podmiotach infrastruk-
tury rynku kapitałowego; 7) wytycznych dotyczących zarządzania obszarami 
technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego 
w firmach inwestycyjnych7”.

Ani w komunikacie z 2017, ani w komunikacie z 2020 roku nie wskazano 
podstawy prawnej ich wydania. W konsekwencji pojawia się istotny problem 
charakteru prawnego tych komunikatów, a zwłaszcza komunikatu z 2020 roku.  

5 Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący przetwarzania przez podmioty 
nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej..., s. 6.
6 Ibidem, s. 6.
7 Ibidem, s. 5–6.
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O ile w stosunku do niektórych podmiotów nadzorowanych KNF może wyda-
wać rekomendacje lub wytyczne, o tyle nie dotyczy to całego rynku, a także 
zakres tych rekomendacji lub wytycznych jest określony w normach, na pod-
stawie których są one wydawane. Nie mogą jednak mieć one charakteru pra-
wotwórczego8. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP źródła prawa ograniczo-
ne są do Konstytucji, ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz 
rozporządzeń. Artykuł 93 Konstytucji RP przewiduje źródła prawa wewnętrz-
nie obowiązującego, które obowiązują wyłącznie jednostki organizacyjnie 
podległe organowi wydającemu te akty. W świetle braku podległości organi-
zacyjnej instytucji finansowych Komisji Nadzoru Finansowego, nie może ona 
wydawać aktów prawnych i nakładać obowiązków na ich adresatów9.

W treści komunikatu z 2020 roku wskazano jedynie, że w „[...] celu zapew-
nienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności 
oraz bezpieczeństwa, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o nadzorze nad ryn-
kiem finansowym, Nadzór oczekuje od podmiotów nadzorowanych stosowa-
nia niniejszego modelu referencyjnego podczas działań związanych z przygo-
towaniem, realizacją oraz zakończeniem przetwarzania informacji w chmurze 
obliczeniowej, traktując go jako sprecyzowanie istniejących wymagań praw-
nych oraz bez uszczerbku dla tych wymagań”10. W art. 4 ust. 1 ustawy z 21 lip-
ca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j., Dz.U. 2020, poz. 180) 
określono zadania KNF. Do zadań tych należy: 1) sprawowanie nadzoru nad 
rynkiem finansowym określonym w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad ryn-
kiem finansowym; 2) podejmowanie działań służących prawidłowemu funk-

8 Więcej zob.: P. Pelc, Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad spółdzielczymi kasami 
oszczędnościowo-kredytowymi i Kasą Krajową oraz instrumenty nadzorcze Komisji w stosunku 
do kas i Kasy Krajowej, [w:] Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, red. 
A. Herbet, J. Misztal-Konecka, P. Zakrzewski, Lublin 2017, s. 255–260; Z. Ofiarski, Rola Soft 
Law w regulacji rynku finansowego na przykładzie rekomendacji i wytycznych Komisji Nadzoru 
Finansowego, [w:] Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, red. A. Jurkowka- 
-Zeidler, M. Olszak, Warszawa 2016, s. 137–160; M. Olszak. Wydawanie przez Komisję Nad-
zoru Finansowego wytycznych dotyczących sektora ubezpieczeniowego jako przykład zintegro-
wanego podejścia do wykonywania nadzoru nad rynkiem finansowym, [w:] ibidem, s. 161–175; 
A. Jakubiak. Rekomendacja nadzorcza w kontekście regulacji polskich i europejskich, [w:] Polityka 
i praktyka regulacji rynków finansowych, red. W. Rogowski, Kraków–Warszawa 2015, s. 23–27;  
W. Oziębła. Współczesne tendencje kształtowania się modelu nadzoru bankowego. Nadzór ma-
kro- i mikroostrożnościowy. Warszawa 2020; P. Daniel, F. Geburczyk, Akt informacyjny jako 
forma działania administracji publicznej, Warszawa 2019.
9 T. Czech, Charakter prawny rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, „Przegląd Prawa 
Publicznego” 2009, nr 11, s. 63–80.
10 Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący przetwarzania przez podmio-
ty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej..., s. 7.
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cjonowaniu rynku finansowego; 3) podejmowanie działań mających na celu 
rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności; 4) podejmowanie działań 
mających na celu wspieranie rozwoju innowacyjności rynku finansowego; 5) 
podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjono-
wania rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim funkcjonu-
jących w celu ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finanso-
wego, w szczególności poprzez nieodpłatne publikowanie – w formie i czasie 
przez siebie określonym – ostrzeżeń i komunikatów w publicznym radiu i tele-
wizji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii 
i telewizji; 6) udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakre-
sie nadzoru nad rynkiem finansowym; 7) stwarzanie możliwości polubownego 
i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finanso-
wego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między 
podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczo-
nych przez te podmioty; 8) współpraca z Polską Agencją Nadzoru Audyto-
wego, w tym udzielanie informacji, wyjaśnień i przekazywanie dokumentów, 
w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z monitorowaniem 
rynku w zakresie, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegó-
łowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych 
jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE; 
9) wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Urząd w treści komunikatu nie wskazał konkretnego punktu z regulacji za-
wartej w art. 4 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, który byłby 
podstawą do oczekiwania od podmiotów nadzorowanych stosowania określo-
nego przez Komisję Nadzoru Finansowego modelu referencyjnego zawartego 
w komunikacie. Wynika to z tego, że art. 4 ust. 1 ustawy o nadzorze nad ryn-
kiem finansowym nie daje Komisji takich uprawnień11. Należy zatem przyjąć, 
że nie przysługuje jej uprawnienie do „[...] sprecyzowania istniejących wyma-
gań prawnych”, które prowadziłoby do nałożenia na podmioty nadzorowane 
nowych obowiązków wykraczających poza „istniejące wymagania prawne”. 
Nie znaczy to, że KNF nie dysponuje narzędziami prawnymi do wymuszenia 

11 Na gruncie podstaw do wydania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowa-
nych, kwestię braku podstaw do oparcia ich na art. 4 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem 
finansowym – A. Hajos-Iwańska, „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” 
KNF – krok w kierunku budowy zunifikowanych zasad corporate governance sektora finansowego 
czy zbędne superfluum?, [w:] Polityka i praktyka regulacji rynków..., s. 283–294.
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stosowania się instytucji finansowych do wydanego przez siebie komunika-
tu, tak, jak to miało miejsce w przypadku wcześniej wydanych przez nią bez 
podstawy prawnej zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych12. 
Służyć temu mogą w szczególności kontrole na miejscu i zalecenia pokontrol-
ne, kontrola zza biurka i zalecenia, upomnienia i inne środki nadzorcze (w tym 
kary)13 oraz w stosunku do części rynku także oceny BION. W ramach tych 
działań Komisja Nadzoru Finansowego może stać na stanowisku, że instytucja 
nadzorowana, która nie stosuje komunikatu, tak naprawdę nie stosuje wiążą-
cych ją przepisów prawnych tak, jak je rozumie KNF, nawet jeżeli z przepisów 
tych, przy zastosowaniu powszechnie używanych zasad interpretacji, nie da 
się wywieść norm nakładających takie obowiązki i zachowania, jakich oczeku-
je Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie. Sam komunikat, od strony 
formalnej, nie może być podstawą do zastosowania przez KNF przysługują-
cych jej środków nadzorczych, gdyż nie może być uznany za źródło powstania 
obowiązku po stronie podmiotu nadzorowanego.

Zakres podmiotowy

Komunikat ma mieć zastosowanie do podmiotów nadzorowanych rozumia-
nych jako podmioty podlegające nadzorowi nad rynkiem finansowym na pod-
stawie art. 1 ust. 2 pkt 1–814, czyli podmioty podlegające nadzorom: banko-
wemu, emerytalnemu, ubezpieczeniowemu, nad rynkiem kapitałowym, nad 
instytucjami płatniczymi, nad agencjami ratingowymi, uzupełniającemu nad-
zorowi nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz nad 
pośrednikami kredytu hipotecznego.

Przy takim określeniu zakresu podmiotowego komunikat powinien mieć 
zastosowanie do banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagra-
nicznych, oddziałów i przedstawicielstw instytucji kredytowych15, funduszy 
emerytalnych (otwartych, dobrowolnych i pracowniczych) oraz towarzystw  

12 Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, https://www.knf.gov.pl/knf/
pl/komponenty/img/knf_140904_Zasady_ladu_korporacyjnego_22072014_38575.pdf.
13 Por. w odniesieniu do rynku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,  
P. Pelc, Nadzór…, s. 238–243.
14 Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący przetwarzania przez podmio-
ty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej..., s. 1.
15 Por. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, t.j., Dz.U. 2019, poz. 2357, 
art. 131, ust. 1.
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emerytalnych (powszechnych i pracowniczych), zakładów ubezpieczeń, zakła-
dów reasekuracji i pośredników ubezpieczeniowych16, firm inwestycyjnych, 
agentów firm inwestycyjnych, banków powierniczych, spółek prowadzących 
rynek regulowany, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, spółek 
prowadzących izbę rozliczeniową, spółek prowadzących izbę rozrachunkową, 
spółki, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wyko-
nywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 lub 
ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, centralnego depozytu pa-
pierów wartościowych, emitentów dokonujących oferty publicznej papierów 
wartościowych lub emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone 
do obrotu na rynku regulowanym lub które są wprowadzone do alternatyw-
nego systemu obrotu, a także emitentów, którzy ubiegają się o dopuszczenie 
lub wprowadzenie ich papierów wartościowych do takiego obrotu, funduszy 
inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzających al-
ternatywnymi systemami obrotu, innych podmiotów prowadzących obsługę 
funduszy inwestycyjnych lub alternatywnych funduszy inwestycyjnych, w tym 
podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie obowiązków towa-
rzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzającego ASI, spółek prowadzą-
cych giełdy towarowe, towarowych domów maklerskich, zagranicznych osób 
prawnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność 
maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi, przedsiębiorstw energe-
tycznych prowadzących na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finanso-
wego rachunki lub rejestry towarów giełdowych, giełdowych izb rozrachun-
kowych, CCP, kontrahentów finansowych, finansowych spółek holdingowych 
mających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, finansowych 
spółek holdingowych o działalności mieszanej mających siedzibę na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, spółek holdingowych o działalności mieszanej 
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uczestników ryn-
ku uprawnień do emisji, podmiotów świadczących usługi w zakresie udostęp-
niania informacji o transakcjach, administratorów w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 6 rozporządzenia 2016/101117, instytucji płatniczych, małych instytucji 
płatniczych, dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informa-
cji o rachunku, biur usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, 

16 Por. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym,  
t.j., ibidem, poz. 207, art. 2, ust. 2.
17 Por. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, t.j., ibidem 
2020, poz. 1400, art. 5.
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oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego18, agencji ratin-
gowych19, instytucji kredytowych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reaseku-
racji i firm inwestycyjnych wchodzących w skład konglomeratu finansowego20, 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowe i Krajowej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej21 oraz pośredników kredytu hipotecznego i ich 
agentów22. Z zestawienia tego wynika, że nie wszystkie podmioty nadzorowane 
w rozumieniu komunikatu są instytucjami finansowymi, dotyczy on także m.in. 
emitentów dokonujących oferty publicznej papierów wartościowych, emiten-
tów, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulo-
wanym lub które są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, a także 
emitentów ubiegających się o dopuszczenie lub wprowadzenie ich papierów 
wartościowych do takiego obrotu. Wydaje się, że w stosunku do tej kategorii 
podmiotów brak jest podstaw do stosowania komunikatu chmurowego i powin-
no mieć do nich zastosowanie wyłączenie analogiczne, jak w przypadku zasad 
ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych23. Komunikat ma zastosowa-
nie także do małych podmiotów będących insourcerami lub agentami instytucji 
finansowych, których skala działania może być ograniczona.

Zasada proporcjonalności

Komisja Nadzoru Finansowego w swoim działaniu kieruje się zasadą propor-
cjonalności, która ma na celu uwzględnienie skali działalności i poziomu ryzyka 
podejmowanego przez poszczególne instytucje finansowe. W przypadku ko-
munikatu postanowiono także zastosować tę zasadę, Komisja Nadzoru Finan-
sowego jednak rozumie ją w sposób szczególny: „Zasada proporcjonalności 
powinna znaleźć swoją konkretyzację na etapie szacowania ryzyka związane-
go z planowaniem czynności przetwarzania oraz adekwatnością stosowanych 

18 Por. ibidem, art. 1, ust. 2, pkt 5 w związku z art. 99, 117d, 129, 132 ustawy z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j., ibidem 2020, poz. 794).
19 Por. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym..., art. 1,  
ust. 2, pkt 5a.
20 Por. ibidem, art. 1, ust. 2, pkt 6.
21 Por. ibidem, art. 1, ust. 2, pkt 7.
22 Por. ibidem.
23 Zasad określonych w „Zasadach ładu korporacyjnego” nie stosuje się również do emi-
tentów dokonujących ofert publicznych lub których papiery wartościowe są dopuszczone 
do obrotu na rynku regulowanym. Zob. Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowa-
nych..., s. 5.
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zabezpieczeń przetwarzanych informacji. Urząd KNF podkreśla, że zasada 
proporcjonalności nie powinna być interpretowana jako przyzwolenie na za-
stosowanie przez mniejsze podmioty nadzorowane mniej efektywnych zabez-
pieczeń przetwarzanych informacji niż opisane w niniejszym komunikacie”24. 
Oznacza to de facto, że bez względu na skalę prowadzonej działalności i po-
ziom ryzyka podejmowanego przez podmioty nadzorowane instrumenty sto-
sowane do zabezpieczenia przetwarzanych informacji muszą być na tym sa-
mym poziomie i mniejsze podmioty nie mogą ich ograniczyć. W efekcie należy 
uznać, że w tym przypadku zasada proporcjonalności będzie w praktyce iluzo-
ryczna, gdyż za jej zastosowanie uznane będzie przy szacowaniu ryzyka zwią-
zanego z planowaniem czynności przetwarzania uwzględnienie skali działania 
podmiotu i związanego z tym ryzyka w jego działalności. W efekcie mniejsze 
podmioty mogą mieć, ze względu na ograniczone zasoby kadrowe i finansowe, 
znacząco utrudnione korzystanie w swojej działalności z chmury obliczenio-
wej publicznej lub hybrydowej.

Zakres przedmiotowy

Przedmiotem komunikatu jest przetwarzanie informacji w chmurze oblicze-
niowej publicznej lub hybrydowej, jeżeli przetwarzane informacje należą do 
informacji prawnie chronionych (czyli informacja związana z tajemnicami sek-
tora finansowego wymienionymi w ustawach sektorowych, tj. prawie banko-
wym; ustawie o obrocie instrumentami finansowymi; ustawie o funduszach 
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 
ustawie o giełdach towarowych; ustawie o działalności ubezpieczeniowej i re-
asekuracyjnej; ustawie o dystrybucji ubezpieczeń; ustawie o organizacji i funk-
cjonowaniu funduszy emerytalnych; ustawie o pracowniczych planach kapi-
tałowych; ustawie o usługach płatniczych; ustawie o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych25) lub przetwarzanie informacji ma charakter 
outsourcingu szczególnego chmury obliczeniowej. Ponadto w przypadku prze-
twarzania informacji innych niż prawnie chronione Komisja Nadzoru Finanso-
wego dopuszcza stosowanie komunikatu26. Komisja Nadzoru Finansowego 

24 Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący przetwarzania przez podmio-
ty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej..., s. 7.
25 Ibidem, s. 1.
26 Ibidem, s. 8.
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przez chmurę obliczeniową rozumie pulę współdzielonych, dostępnych „na żą-
danie” przez sieci teleinformatyczne, konfigurowalnych zasobów obliczenio-
wych (np. sieci, serwerów, pamięci masowych, aplikacji, usług), które mogą być 
dynamicznie dostarczane lub zwalniane przy minimalnych nakładach pracy 
zarządczej i minimalnym udziale ich dostawcy. Chmura obliczeniowa publicz-
na – według KNF – to chmura obliczeniowa dostępna do użytku publiczne-
go, będąca w posiadaniu lub bezpośrednio zarządzana przez dostawcę usług 
chmury obliczeniowej, chmura obliczeniowa hybrydowa – chmura obliczenio-
wa składająca się z połączenia dwóch lub więcej osobnych chmur obliczenio-
wych (publicznej, prywatnej, społecznościowej), która poprzez standaryza-
cję użycia lub odpowiednią technologię pozwala na przenoszenie czynności 
przetwarzania informacji pomiędzy chmurami obliczeniowymi, które ją two-
rzą. Według Komisji Nadzoru Finansowego, outsourcing szczególny chmury 
obliczeniowej oznacza outsourcing chmury obliczeniowej, w ramach którego 
podmiot nadzorowany powierza dostawcy usług chmury obliczeniowej wyko-
nanie za pomocą usługi chmury obliczeniowej czynności lub funkcji podmiotu 
nadzorowanego, których brak lub przerwa w realizacji spowodowana awarią 
lub naruszeniem zasad bezpieczeństwa usługi chmury obliczeniowej, w oce-
nie podmiotu nadzorowanego: 1) wpływałaby w sposób istotny na ciągłość 
wypełniania przez podmiot nadzorowany warunków stanowiących podstawę 
uprawnienia prowadzenia działalności nadzorowanej lub jej wykonywania, lub 
2) zagrażałaby w sposób istotny wynikom finansowym podmiotu nadzorowa-
nego, niezawodności lub ciągłości wykonywania działalności nadzorowanej27.

Outsourcing

Matryca stosowania 
komunikatu

Outsourcing chmury obliczeniowej

inny niż szczególny szczególny

Informacje inne niż praw-
nie chronione

Komunikat może być stoso-
wany

Komunikat powinien być 
stosowany

prawnie chro-
nione

Komunikat powinien być 
stosowany

27 Ibidem, s. 1–3.
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Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego ocenia przetwarzanie przez 
podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub 
hybrydowej w kontekście outsourcingu. Poszczególne regulacje sektorowe 
dopuszczają w różnym zakresie i na zróżnicowanych zasadach powierzenie 
wykonywania części czynności faktycznych związanych ze świadczeniem 
usług finansowych przez poszczególne instytucje finansowe podmiotom ze-
wnętrznym, przy czym zakres i charakter dopuszczalnego outsourcingu, po-
ziom szczegółowości regulacji, wymagania dotyczące rozwiązań umownych, 
charakteru insourcera, jego odpowiedzialności, dopuszczalności podoutsour-
cingu i zakresu ingerencji nadzorczej w ten proces jest zróżnicowany. Wydaje 
się, że najbardziej restrykcyjne są regulacje dotyczące sektorów bankowego 
i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a znacznie łagodniejsze 
dotyczą rynku kapitałowego czy sektora ubezpieczeniowego. W stosunku do 
części podmiotów objętych komunikatem brak jest w ogóle ograniczeń w tym 
zakresie. W komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego rozpatruje usługę 
chmury obliczeniowej właśnie przez pryzmat outsourcingu chmury oblicze-
niowej i łańcucha outsourcingowego. W tym kontekście praktyczne stosowa-
nie komunikatu przez poszczególne instytucje finansowe musi się odbywać 
przy uwzględnieniu przez nie sektorowej regulacji dotyczącej outsourcingu 
mającej do nich zastosowanie. Może to w istotnym stopniu ograniczać stoso-
wanie części rozwiązań przez podmioty, których ustawy sektorowe zakazują 
podoutsourcingu lub outsourcingu łańcuchowego.

Kwestie cyberbezpieczeństwa

Funkcjonowanie instytucji finansowych jest istotne dla krajowego systemu cy-
berbezpieczeństwa. Część z nich stanowi element infrastruktury krytycznej. 
Ponadto znaczna część przetwarzanych przez nie informacji stanowi infor-
macje prawnie chronione, w tym objęte poszczególnymi odmianami tajemni-
cy zawodowej28. W komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego wskazała, że 
„Nadzór uznaje ochronę przetwarzania informacji istotnych dla procesów lub 
działalności podmiotu nadzorowanego lub stanowiących informacje prawnie 

28 Więcej zob. P. Pelc, Tajemnica zawodowa w instytucjach rynku finansowego w kontekście pol-
skich regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 2, s. 151–164.
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chronione za zagadnienie o charakterze priorytetowym”29. Komisja wskazuje 
m.in. na ryzyko koncentracji przetwarzania informacji prawnie chronionych 
znacznej części sektora finansowego fizycznie w tych samych obiektach, a tak-
że ryzyka związane z ochroną przetwarzanych informacji. W ocenie Komisji 
Nadzoru Finansowego „Nadrzędnym zadaniem podmiotu nadzorowanego 
podczas przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej jest zapewnienie 
bezpieczeństwa przetwarzanych informacji oraz zgodności sposobu i zakresu 
tego przetwarzania z prawem”30. Na podstawie tak zidentyfikowanego ryzyka 
Komisja Nadzoru Finansowego zawarła w komunikacie wytyczne do szacowa-
nia ryzyka, które ma być prowadzone w sposób ciągły. W ramach tego procesu 
podmioty nadzorowane powinny oceniać m.in. podatność interfejsów, awarie 
mechanizmów izolacji zasobów, a także kwestię podziału odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo przetwarzanych informacji między dostawcę usług chmu-
ry obliczeniowej a podmiot nadzorowany, mechanizmy uwierzytelniania oraz 
ich słabości, możliwości korzystania z usług w sposób niezgodny z intencjami 
podmiotu nadzorowanego, a także wartość przetwarzanych informacji dla 
podmiotu nadzorowanego oraz skutki bezpośrednie i pośrednie utraty kon-
troli nad ich przetwarzaniem. Oceniając kwestie szyfrowania, KNF wskazała, 
że brak jest gwarancji do uznania danego algorytmu szyfrowania za „całkowi-
cie bezpieczny”. W komunikacie Komisja wskazuje, że „Podmiot nadzorowany 
w procesie szacowania ryzyka powinien uwzględnić potencjalną możliwość:   
1) korzystania ze zweryfikowanych, aktualizowanych źródeł informacji o za-
grożeniach specyficznych dla stosowania usług chmury obliczeniowej, w tym 
również w odniesieniu do konkretnych (nazwanych) usług; 2) korzystania 
z pomocy ze strony podmiotów lub osób o specjalistycznych kompetencjach 
zarówno w obszarze cyberbezpieczeństwa, jak i usług chmury obliczeniowej, 
szczególnie w sytuacji braku takich kompetencji wewnątrz własnej organizacji 
podmiotu nadzorowanego; 3) przeanalizowania dostępnych wyników audytów 
zewnętrznych dostawców usług chmury obliczeniowej w odniesieniu do usług 
chmury obliczeniowej oraz procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
poszerzając zakres analizy o dostępne certyfikaty wystawione dostawcy usług 
chmury obliczeniowej potwierdzające spełnienie wymagań; 4) uprzedniego te-
stowania usług chmury obliczeniowej, także przy wykorzystaniu scenariuszy 

29 Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący przetwarzania przez podmioty 
nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej..., s. 5.
30 Ibidem, s. 7.
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warunków skrajnych, zarówno w zakresie sposobu działania usługi jak i jej 
konfiguracji”31.

Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że podmiot nadzorowany za-
pewni, że informacje przetwarzane w chmurze obliczeniowej będą szyfro-
wane zgodnie z zasadami określonymi w wydanym przez nią komunikacie, 
a także, że będzie on zbierał i zabezpieczał logi związane z przetwarzaniem 
informacji w chmurze obliczeniowej. Podmiot nadzorowany powinien także 
posiadać dokumentację zawierającą m.in. „[...] organizację pracowników lub 
współpracowników odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, w tym sta-
nowisk lub funkcji związanych z monitorowaniem, analizowaniem i raporto-
waniem incydentów związanych z informacjami przetwarzanymi w chmurze 
obliczeniowej, wraz z opisanymi wymaganymi kompetencjami, uprawnieniami 
i odpowiedzialnościami”32 oraz procesy, procedury lub instrukcje dotyczące 
m.in. zarządzania incydentami bezpieczeństwa i przeprowadzania audytów 
wewnętrznych bezpieczeństwa teleinformatycznego z uwzględnieniem spe-
cyfiki chmury obliczeniowej.

Zawarte w komunikacie zapisy związane z cyberbezpieczeństwem są sze-
rokie i niewątpliwie znacząco wykraczają poza obowiązujące regulacje praw-
ne dotyczące poszczególnych podmiotów nadzorowanych. Jednakże nie wy-
łącza to przydatności zaproponowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego 
rozwiązań w działalności podmiotów nadzorowanych.

Zakończenie

Komunikat chmurowy Komisji Nadzoru Finansowego dotyczy istotnej sfery 
funkcjonowania instytucji finansowych. Wydany został bez podstawy praw-
nej, co jednak nie wyklucza w praktyce możliwości przymuszenia podmiotów 
nadzorowanych do jego stosowania przy zastosowaniu narzędzi nadzorczych 
pozostających w gestii Komisji Nadzoru Finansowego i uznawania przez nią 
rozwiązań zawartych w komunikacie jako interpretacji obowiązujących prze-
pisów w zakresie outsourcingu czy zarządzania ryzykiem. Wydaje się, że za-
kres podmiotowy komunikatu jest zbyt szeroki, gdyż obejmuje także podmio-
ty, które nie są instytucjami finansowymi, a nawet nie przetwarzają informacji 

31 Ibidem, s. 12.
32 Ibidem, s. 20.
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chronionych tajemnicą zawodową, a także podmioty o bardzo ograniczonej 
skali działalności, wobec których Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje 
zapewnienia takiego samego poziomu ochrony informacji, jak od podmiotów 
większych i o większym zakresie działania. Komisja Nadzoru Finansowego 
ocenia kwestie przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej publicznej 
lub hybrydowej pod kątem regulacji dotyczących outsourcingu. Ich sektoro-
we zróżnicowanie będzie w istotny sposób wpływać na możliwość stosowa-
nia rozwiązań przyjętych w komunikacie przez poszczególne typy podmiotów 
nadzorowanych. Komunikat zawiera wiele rozwiązań nakierowanych na kwe-
stie cyberbezpieczeństwa, co jest szczególnie istotne ze względu na system 
bezpieczeństwa cybernetycznego państwa oraz zaliczanie części podmiotów 
nadzorowanych do infrastruktury krytycznej. Informacje będące w posiada-
niu instytucji finansowych są szczególnie ważne dla prawidłowego funkcjono-
wania państwa, a korzystanie z chmury pozbawia te instytucje bezpośredniej 
kontroli nad danymi przetwarzanymi w chmurze, zapewnienie zatem odpo-
wiednych mechanizmów i procedur ich zabezpieczenia jest szczególne istotne, 
zwłaszcza w razie zakłócenia prawidłowego działania chmury obliczeniowej.
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‘Cloud Communication’ of Polish Financial Supervisory 
Authority

Abstract

On January 23, 2020, the Polish Financial Supervisory Authority issued a new „cloud 
communication” addressed to regulated entities. It was issued without an appropriate 
legal basis, but the Polish Financial Supervisory Authority, based on the thesis that it is 
a detailed specification of obligations under applicable sectoral regulations, in practice has 
supervisory tools to enforce its application. The subject of the analysis is the objective and 
subjective scope of the communication, its relationship with the outsourcing regulation 
and the scope of including cybersecurity issues in the communication.
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E-administration, cybersecurity 
and municipalities – the challenges 

of cybersecurity issues for the 
municipalities in Hungary

Abstract

Today, the digital revolution has also caught up with the administration. The digitalisation 
of the (public) administration has strong links to the security issues. Digitalisation could 
be interpreted as one of the tools for the good governance and it has several challenges, 
as well. In this article the situation and the challenges on the cybersecurity issues of 
e-administration services and practice of Hungarian municipalities will be analysed. The 
challenges and risks are significant, because of the fragmented Hungarian municipal 
system by which the economic power of the Hungarian municipalities is relatively 
limited. If we look at the regulation it was focused on the development a horizontally 
integrated e-administration. Although the acts on this system have been passed in 
the last years, and the former restrictions of the electronic administration have been 
eliminated, but the practice of the Hungarian e-administration is partly different. The 
new, enhanced e-administration resulted new challenges, which was partly solved by the 
radical nationalisation and centralisation of the former municipally performed tasks. The 
municipal e-administration systems have been built mainly by the largest municipalities, 
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but their operation could be further developed, and thus the municipal cybersecurity is 
a developing part of the Hungarian public administration tasks, as well.

Key words: digitalization, e-administration, cybersecurity, Hungary, digitalization of 
municipal authorities, municipal administration

Introduction 

Today, the digital revolution has also caught up with the administration. 
E-governance has many advantages. For example, clients are not tied to office 
hours, do not have to meet with officers, they can access information more easily, 
and many tools are available to help them make decisions1. The e-government 
is an umbrella term: in the literature it covers the government innovation and 
the government information and services. The aim of e-government is often 
referred as the paperless office, which means that electronic administration 
converts paper processes into electronic processes. E-government creates 
a lot of ways that in governments and citizens can communicate with each 
other. As a result, clients become the actors of the administrative system2.

The e-administration and e-government has not only benefit, but it has several 
risks. During the e-administration sensitive data are used and stored by the 
administrative bodies, and the sensitive data of the administrative decision-making 
can be used for these activities. Therefore, it became a major issue to defend the 
data and information on the citizens of a given administrative unit and the defence 
of the data and information on the given administrative body. Cybersecurity became 
an important element of the digitalisation of the public administrations3.

As we have mentioned, this research focuses on the challenges of the 
municipal administration in the field of the cybersecurity, especially the role 
of the municipalities as authorities. The central elements of the review are the 
analysis of the legal regulation on (municipal) e-Government e-Administration 
and cybersecurity and secondly the review of the digitalisation of the 
Hungarian municipalities and especially their responsibilities in the field of the 
defence against cyber-attacks.

1 A. O’M. Bowman, R.C. Kearney, State and Local Government, Boston 2016, p. 223.
2 T.E. Wohlers, Local E-Government Sophistication in the United States, [in:] E-Government: 
Information, Technology and Transformation, ed. H.J. Scholl, London 2010, pp. 89–90.
3 G. González Fuster, L. Jasmontaite, Cybersecurity Regulation in the European Union: 
The Digital, the Critical and Fundamental Rights, [in:] The Ethics of Cybersecurity, eds.  
M. Christensen, B. Gordijn, M. Loi, Cham 2020, p. 107.
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Methods

First of all, the analysis is based on the methods of the jurisprudence. Therefore, 
firstly the concept and the legal regulation on the digitalisation of the administrative 
services will be reviewed, especially the services provided by Hungarian 
municipalities. As part of this analysis the basic elements of the concept of the 
e-administrative services will be shortly shown. After that I would like to analyse 
the framework of the regulation on cybersecurity in the Hungarian municipalities.

The expectations – the legal regulation – and the reality could be compared. Not 
only the legal regulation has been analysed but we tried to show the framework 
of the Hungarian challenges, the recent situation of the Hungarian municipal 
administration and the link between this situation and the cybersecurity challenges.

The analysis of the regulation on the e-Government  
and its cybersecurity issues in Hungary

Firstly, we would like to examine the analysis of the regulation on e-Government, 
especially on the e-tools of the authorities in Hungary. After this analysis we 
would like to review the actual situation of the e-administration in the large 
Hungarian municipalities. But as a preliminary issue, we would like to analyse 
the interpretation of the e-services, especially the e-services of the Hungarian 
municipal administration.

The e-services are different, and the different stages of e-administration is 
distinguished. Four main stages of the e-government development are distinguished. 
This classification is based on the integration of the different services and on the 
complexity of the structures and technology. The first stage is the catalogue, in which 
the online presence of the government is provided, the main tasks are catalogued, 
and the several forms could be downloaded. The second stage is the transaction, in 
which the services and forms are online, and the online transactions are supported 
by several working databases. The third stage is the vertical integration, in which the 
local systems are linked to higher systems (within similar functionalities). The fourth 
stage is the horizontal integration, in which the systems with different functions are 
integrated and a real one-stop-shop is provided4.

It is highlighted by the literature, that significant investments are required 
to fulfil these aims, and the costs of these investments are partly related to 

4 K. Layne, J. Lee, Developing fully functional E-government: A four-stage model, „Government 
Information Quaterly” 2001, No. 2, pp. 124–125.
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the cybersecurity issues5. But the e-government technologies have several 
prerequisites. After Layne and Lee three vital condition should be fulfilled 
to implement a successful e-government reform: universal access to the 
e-government tools, the defence of privacy and confidentiality and – last but 
not least – the citizen focus in government management6.

The Hungarian public administrative system was a highly decentralised 
one before the reforms of 2011/2013. After the Democratic Transition a very 
fragmented and very autonomous municipal system evolved.

Table 1. Population of the Hungarian municipalities (1990–2010)
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Figure 1. Population of the Hungarian municipalities (1990–2010)

5 R. Heeks, Implementing and Managing E-Government, London 2006, p. 107; I. Légárd, Te is 
célpont vagy! – A közszolgálat felkészítése a kiberfenyegetésekre, „Hadmérnök” 2020, nr 1, p. 92.
6 K. Layne, J. Lee, Developing…, p. 134. 
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The majority of the tasks of the local authorities belonged to the 
competences of the local bodies especially as delegated administrative tasks 
of the officers of the Hungarian municipalities. Therefore, the general first 
instance body of the Hungarian public administration was the municipal 
clerk before 20107. Therefore the e-Government issue of the Hungarian local 
government system became a significant element of the Hungarian strategies 
and service provision.

In Hungary the development of the municipal e-administration was partly 
a ‘from bottom to top’ initiatives, especially in the large municipalities, but 
it is highlighted, that primarily the local e-administration was a top-bottom 
initiative8. Now a unified government portal has been organised and the local 
(municipal) systems are integrated in it.

The evolvement of the municipal e-Government system begun at the 
end of the 20th century. Several problems have been occurred: firstly, the 
general administrative knowledge of the citizens and the accessibility to the 
e-tools were limited. Therefore – and because of the limited form a bottom 
to the top approach – the online presence of the larger municipalities were 
provided in the early 21st century. As it will be reviewed later, the Act XC of 
2005 on the freedom of electronic information was a turning point. New 
platforms were developed in this time, firstly in several sectors (for example 
in the municipal finances, later in the field of construction administration). An 
integrated national system has been developed after the Millennia, the www.
magyarorszag.hu site and the Government Portal and its Client Gate. Originally 
the municipalities were not fully integrated, but the tendency of integration 
has been strengthened. After the reforms of 2010 the integration of the local 
and central was an important reforms issue9. A new model of the municipal 
e-administration was evolved after the amendment of the administrative and 
tax procedural acts, because the municipalities should provide fully electronic 
administrative platform in the field of local taxes.

After 2010 the recentralisation and the concentration of the public 
administration can be observed in Hungary. Till 2013 the municipal clerks 
were the major 1st tier authorities in the Hungarian system of the public 
authorities, but it changed by the establishment of the district offices of the 

7 A. Fábián, I. Hoffman, Local self-governments, [in:] Hungarian Public Administration and 
Administrative Law, eds. A. Patyi, Á. Rixer, Passau 2014, p. 330.
8 B.B. Budai, I. Tózsa, E-közigazgatás, Debrecen 2007, pp. 52–55.
9 B.B. Budai, Az e-közigazgatás elmélete, Budapest 2013, p. 134. 
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county government offices and by the transfer of the competences to the 
district and county offices from these municipal officers (who performed 
state administration). However, the municipal clerks perform significant 
competences, but it should be highlighted, that the majority of the municipal 
decisions belongs to the delegated state-tasks (which are actually central 
tasks, but because of the grassroot administration they are performed by local 
– municipal – bodies).
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Figure 2. Decisions of municipal bodies in Hungary

Therefore, the fragmented local administrative structure has been 
a challenge to the Hungarian public administration system. As we have 
mentioned, one answer was the centralisation of the competences to the 
district and county government offices. Now, the major 1st instance authorities 
are these bodies, as it can be seen at the Figure 3.
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Figure 3. 1st instance cases of the district and county government offices

The second answer of the administrative reforms to the fragmentation 
of the municipal system was the concentration of the competences. The new 
Act on the Local Self-Government of Hungary (Act CLXXXIX of 2011) stated, 
that joint municipal offices shall be established by the small municipalities 
(municipalities which have less than 2000 inhabitants). Thus, the main form of 
the rural local administration became the joint municipal offices (see Table 2).

Table 2. Joint municipal offices and independent municipal offices in Hungary (2019)

Number 
of municipalities 

in Hungary

Independent 
municipal offices 

joint municipal offices
Number 

of participant 
municipalities 

3 153 521 749 2632

Source: Hungarian Central Statistical Office, www.ksh.hu.

These transformations impacted the municipal e-services and the 
cybersecurity issues of them.

It is a main strategic goal for Hungary to modernize its public administration. 
The goal is to increase the use of modern information and communication 
technologies in the communication between state institutions themselves and 
between state institutions and citizens. During the last few years, considerable 
measures have been taken by the Hungarian government to reform the public 
administration of the country. The most important results of these reforms 
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include the reduction of administrative burdens and the simplification of 
administrative procedures.

From October of 2009 (with Act CXI of 2008) the general administrative 
procedure rules were amended. Electronic communication between clients 
and authority became available through the use of an online citizen portal 
dedicated to this end, called Client Gateway.

In April 2012, with the amendment of the Act CXL of 2004 on the General 
Rules of Administrative Procedures and Services by the Act CLXXIV of 2011, 
and the introduction of the so-called regulated electronic administration 
services, the legal preconditions for e-Government services were established10. 
In addition to this, in July 2015 a new law on the Hungarian e-ID card has been 
adopted.

As the scope of the Hungarian e-Government developments continuously 
grew, the need for a separate e-Government law appeared. Act CCXXII of 
2015 on the General Rules for Trust Services and Electronic Transactions 
(hereinafter referred to as ET Act) kept the achievements of the 2012 reform 
and further extended the possibilities of electronization of processes. 

As of January 2018, a new act regulating administrative procedure entered 
into force (Act CL of 2016 on the Code of General Administrative Procedure). 
In Section 26, the new act also regulates the communication of the authorities 
with clients and utilise the electronic communication means provided by 
the ET Act as a form of written communication. (It is also allowing electronic 
communication not in accordance with the ET Act, but that is regarded as oral 
communication.) The new Procedure Act, according to its general concept, is 
not containing detailed rules of this form of communication but rely entirely 
on the ET Act. There is also an option to deliver the decision by the ET Act, in 
place of an official document, regulated in Subsection 3 of Section 8511.

According to the ET Act, it is mandatory for municipal governments to 
provide the option for electronic communication for clients. To be precise, it is 
mandatory for almost all governmental bodies to provide this option. There are 
only few exception to this rule: when an act or government decree adopted in 
a vested legislative capacity creates an obligation for the physical presence of 
the client, or for the submission of documents that may not be obtained in any 

10 B. Baranyi, A kapcsolattartás általános szabályai, [in:] Nagykommentár a közigazgatási 
eljárási törvényhez, eds. G. Barabás, B. Baranyi, A.G. Kovács, Budapest 2013, pp. 222–225.
11 B. Baranyi, Az elektronikus ügyintézés szabályai, [in:] Közigazgatási jog. Általános rész III, 
ed. M. Fazekas, Budapest 2017, pp. 317–319.
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other way; where it is not applicable; when it contains classified information 
or when it is excluded by an international treaty or a directly applicable 
Community legislation that is binding in its entirety12.

Clients shall have the option to make statements, take procedural steps and 
fulfil other obligations either through a single, personalized communication 
interface or through e-governance services platform if it is provided13.

The ET Act contains the general rules of the electronic connection between 
the body providing e-governance services and the client, as well as the 
provisions on the IT cooperation between the body providing e-governance 
services and other bodies. An important provision for local authorities is 
provided in ET Act. According to Section 1 17. b), local authorities are bodies 
providing e-governance services which are obliged to ensure electronic 
administration services as specified in the ET Act from 1 January 2018. ET Act 
Section 9 (1) paragraph a) and b) also states that electronic communication is 
mandatory for economic operators acting as clients and for the legal counsels 
of clients from 1 January 2018. There is an obligation to maintain electronic 
communication, then any statement not in compliance with this regulation 
shall be deemed invalid. The only exception under this regulation is when the 
client can’t maintain electronic communication due to a failure of the system 
on behalf of the authority, when the electronic administration service cannot 
be accessed or when the required forms can’t be reached because of it wasn’t 
provided.

For clients, ET Act does not make electronic communication mandatory 
but it gives them the opportunity to use this form of communication.

In general, it can be said that in any type of cases local authorities provide 
the electronic administration services for their clients via electronic form 
services on their websites or in other cases through e-Paper services. In cases 
in which it is not possible to use electronic forms, clients are required to use 
the e-Paper services. In most cases, the electronic form services can be used 
through Client Gateway, which is the most widely used and most essential 
e-Government application in Hungary.

E-Paper is a general purpose electronic application form, a free, 
authenticated messaging application that connects clients electronically with 
the institutions and bodies connected to the service via the Internet. The 

12 See the section 8 of ET Act.
13 See ibidem.
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purpose of the e-Paper service is to enable the client to submit a complaint to 
the authority electronically for those procedures or simple matters which are 
not supported by a system of expertise for their frequency or other reasons. 
The e-Paper service is available through Central Identification Agent, at 
https://epapir.gov.hu.

As we have mentioned earlier, this process requires significant human and 
financial resources. The digitalisation and the e-Government investments 
and reforms in Hungary– as an element of the economic and regional 
development – is co-funded by the European Union. The support of the digital 
and e-administration is an important objective of the operational programme 
supporting the development of the Hungarian public administration and 
public services (Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív 
Program – KÖFOP). The municipal e-administration projects are funded by 
this programme, as well. 

There is also an online system, called The Local Government Office Portal 
(hereafter referred to as Portal) which is the location of the e-government 
administration in the local ASP system. The Portal provides municipalities with 
a local government ASP system for both natural persons and legal entities, 
providing the opportunity to use electronically available services for specialist 
applications. 

Through the Portal, the clients can query for a local tax balance, the status 
of local government affairs electronically initiated by the Portal. They can also 
initiate an administrative action using it. At present, the local government’s 
tax, industrial, commercial, estate inventory, estate protection, birth and social 
affairs are supported by system development through the local ASP system. 
The application provides customers with the opportunity to track the process 
of their administrative procedures over the Internet. The Portal is mostly used 
by smaller municipalities, bigger cities both with and without county rights 
(which are the scope of this paper) normally use their own websites. 

Cybersecurity issues and municipalities in Hungary

Cybersecurity became an important issue of the municipal administration 
after the Millennials, especially after 2010, when the e-Government and the 
municipal e-services begun to evolve rapidly. Thus, cybersecurity became 
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part of the public order and safety policies of the Hungarian administrative 
system14.

After the challenges of the new era, especially to ensure a better defence 
of the administrative cyberspace, a new regulatory approach has been 
evolved after 2010. A general act on the cybersecurity of the central and 
local government bodies was passed in 2013. This framework act, the Act L 
of 2013 on the cybersecurity of state and municipal bodies (hereinafter: CSA) 
follows the major principle of cybersecurity regulations. It is based on the ‘CIA’ 
principle; thus confidentiality, integrity and availability shall be secured by the 
cybersecurity activities. Security classes and measures are defined by the Act; 
however, the detailed regulation can be found in an implementing ministerial 
decree. Following the general approach, the tiers of cybersecurity defence 
are defined and regulated by the CSA. The Act follows the general regulation, 
and especially, because its scope is a very wide one, and even the Hungarian 
military forces are affected, it follows the NATO regulations as well, not only 
the EU rules (because of the Hungarian NATO-membership).

A centrally supervised system has been regulated: the major body 
responsible for cybersecurity issues is in Hungary the Ministry of Interior, 
because cybersecurity is interpreted in Hungary as mainly a public order and 
security issue, the military elements are important, but a general regulation 
has been established. The central body of the cybersecurity issues is one of the 
national security agencies (which are supervised by the Minister of Interior), 
by the Special Service for National Security15.

The Hungarian regulation – including the CSA – fit the strict and detailed 
European and NATO requirements. Thus, the major challenges of the municipal 
cybersecurity are linked to these requirements. As we have mentioned earlier, 
in Hungary there are more than 3000 municipalities (for a population which 
is less than 10 million inhabitants) and there are 1270 independent municipal 
offices, whose majority are relatively small offices (typically they have less than 
20 civil servants). These offices have often lack of resources and lack of human 
capacities, especially in the field of cybersecurity. Because of the existence of 

14 This transformation has been similar to the changes of other Visegrád Countries. See 
for example: M. Karpiuk, Position of the Local Government of Commune Level in the Space 
of Security and Public Order, „Studia Iuridica Lublinensia” 2019, No. 2, p. 30; M. Czuryk,  
J. Kostrubiec, The legal status of local self-government in the feld of public security, „Studia nad 
Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2019, No. 1, pp. 34–36.
15 Z. Juhász, G. Virányi, T. Hegedűs, T. Visztra, A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hatósági 
feladatai, „Nemzetbiztonsági Szemle” 2020, nr 1, pp. 136–138.
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delegated state tasks, these municipalities have links to the central systems, 
especially to the registrations of the population and their addresses. Therefore 
these small offices can be an Achilles heel of the Hungarian system, because 
they are more vulnerable than the national (ised) systems.

Conclusions

The digitalisation and the e-administration are important issues of the public 
administration reforms of the last decades. The challenges of the new, digital 
ages resulted the transformation of the traditional administration. As we 
reviewed, the Hungarian regulation on e-Government and on the digitalisation 
of the public administration transformed significantly. The regulation was 
focused on the development a horizontally integrated e-administration. The 
practice of the Hungarian e-administration is partly different. The municipal 
e-administration systems have been built by the municipalities (especially 
by the larger municipalities), but their operation could be developed. The 
fragmented municipal system and their links to the national systems could 
be a vulnerable element of the Hungarian cybersecurity system, however, 
the regulation and the supervision activities are detailed regulated and have 
evolved quickly during the last years.
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E-administracja, cyberbezpieczeństwo a gminy na Węgrzech

Streszczenie

Obecna rewolucja cyfrowa dotarła również do administracji. Z cyfryzacją administracji 
(publicznej) silnie wiążą się kwestie bezpieczeństwa. Proces ten można postrzegać jako 
jedno z narzędzi dobrego zarządzania, choć jego realizacja wymaga stawienia czoła kilku 
wyzwaniom. W niniejszym artykule dokonano analizy stanu cyfryzacji w usługach e-ad-
ministracji i praktyce węgierskich gmin oraz wiążących się z nią wyzwań i zagrożeń. Są 
one istotne i wynikają z rozproszonego systemu gmin na Węgrzech i dlatego mają one 
względnie ograniczone możliwości finansowe. Regulacje w tym zakresie skupiały się 
na rozwoju integracji poziomej systemu e-administracji. Wprawdzie w ostatnich latach 
uchwalono przepisy dotyczące tego systemu oraz wyeliminowania funkcjonujących wcze-
śniej ograniczeń dla administracji elektronicznej, lecz w praktyce zmiany w węgierskiej 
e-administracji okazały się częściowo mijać z założeniami. Nowy, udoskonalony system 
e-administracji doprowadził do powstania kolejnych wyzwań, z którymi poradzono sobie 
częściowo poprzez radykalną nacjonalizację i centralizację zadań realizowanych wcze-
śniej przez gminy. System e-administracji budują głównie największe gminy. Jego obsługa 
wymaga dalszego rozwoju i w związku z tym cyberbezpieczeństwo na poziomie gminnym 
staje się coraz ważniejszym elementem zadań administracji publicznej na Węgrzech.

Słowa kluczowe: cyfryzacja, e-administracja, cyberbezpieczeństwo, Węgry, cyfryzacja 
samorządów gminnych, administracja gminna




