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Szanowni Państwo,

Kolejny numer „Cybersecurity and Law” ukazuje się w trakcie trwających działań zbrojnych na Ukrainie. Niesprowokowany atak Federacji Rosyjskiej na
Ukrainę przypomina z jednej strony jak ważna jest współpraca w dziedzinie
obronności z naszymi partnerami z NATO, w tym ze Stanami Zjednoczonymi
Ameryki, ale też wskazuje jak istotne jest zrozumienie działań Federacji Rosyjskiej w kontekście jej polityki bezpieczeństwa i stosowania narzędzi wojny informacyjnej. Tematów tych nie zabraknie w tym numerze, który zawiera także
teksty dotyczące cyberbezpieczeństwa, admistracji publicznej, sił zbrojnych
oraz innych aktualnych zagadnień.
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz analizuje kwestie komercjalizacji
wyników badań nad cyberbezpieczeństwem. Mirosław Karpiuk omawia odpowiedzialność ministra właściwego dla spraw informatyzacji za cyberbezpieczeństwo. Jarosław Kostrubiec prezentuje rolę CSIRT-ów w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
Piotr Szreniawski zapoznaje Czytelnika z pojęciem państwa jako organizacji uczącej się w kontekście cyberbezpieczeństwa. Anna Makuch zwraca uwagę na rosnące poczucie i świadomość zagrożeń cyberbezpieczeństwa.
Elżbieta Hodyr omawia cyberbezpieczeństwo sił powietrznych, a Mirosław Karpiuk i Miroslav Kelemen porównują cyberbezpieczeństwo lotnictwa
cywilnego w Polsce i na Słowacji.
Przedmiotem rozważań Pawła Romaniuka są prawne aspekty związane
z przygotowaniem mechanizmów zarządzania ryzykiem w administracji publicznej. Paweł Pelc opisuje rolę Komisji Nadzoru Finansowego w polskim systemie administracyjnym.
Kwestii wynagrodzeń poświęcony jest tekst Małgorzaty Czuryk. Autorka
opisuje specjalne zasady wynagradzania osób wykonujących zadania na rzecz
cyberbezpiezeństwa. Mariusza Domżalski analizuje podstawy prawne uposażenia żołnierzy zawodowych.
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Artykuł Konrada Walczuk i Martina Bożka dotyczy kontroli operacyjnej.
Filip Radoniewicz przestawia kwestie związane z przeszukaniem systemów
informatycznych oraz informatycznych nośników danych w kodeksie postępowania karnego, a Łukasz Krupa – związki między praniem pieniędzy a cyberprzestępczością. Przedmiotem rozważań Karola Kościńskiego jest problematyka nakazów blokujących przeciwko pośrednikom internetowym. Elżbieta
Żywucka-Kozłowska i Robert Dziembowski analizują prawne aspekty bezpieczeństwa osadzonych w jednostkach penitencjarnych.
Jarosław Stelmach zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa antyterrorystycznego obiektów użyteczności publicznej w Polsce, a Monika Dorota
Adamczyk i Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk obecnością osób starszych i ich
bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.
Zbigniew Nowak i Kamil Laszkiewicz poświęcają swoją uwagę aspektom
prawnym porozumienia między rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów
Zjednoczonych dotyczącego rozszerzenia współpracy obronnej. Agnieszka
Brzostek analizuje cyfrową suwerenność państwa jako cel niemieckiej strategii cyberbezpieczeństwa z 2021 roku. Andrzej Wawrzusiszyn przedstawia
neoimperializm w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, a Paulina
Krawczyk i Jarosław Wiśnicki omawiają narzędzia i techniki wojny informacyjnej stosowane przez Federację Rosyjską w trakcie wojny na Ukrainie. Krzysztof Kaczmarek opisuje wyzwania stojące przed rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Laponii.
Redakcja

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz*1

The commercialisation of research
and development results
for cybersecurity

Abstract
Under current legislation, an institution of higher education may only form single-person
companies (special purpose vehicles) for the purpose of indirect commercialisation, consisting in subscribing to or acquiring shares in companies or subscribing to subscription
warrants entitling them to acquire shares in companies to implement or prepare for the
application of the results of scientific research or the related know-how. The results of
scientific research may contribute to improving cybersecurity.
Key words: commercialisation, intellectual property, scientific research
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The dual nature of cybertechnology, as well as securing civilian products and
services, is crucial for the military sector and contributes to improved cybersecurity. In the EU’s capability development priorities, it is stressed that situational awareness in cyberspace and cyber defence technologies are of paramount importance in countering security threats. Authorising the Cyberspace
Defence Forces to perform logical operations in ICT networks allows them to
develop, acquire, store and use the so-called hacking tools, i.e. software subbed as „malware” (malicious software), including viruses, worms, rootkits, spyware, etc.1 AI solutions and BIG DATA technologies are likely to gain importance as well. To ensure cyberspace security, it is necessary to develop a uniform
policy for the protection of intellectual property (copyright, industrial property protection, database protection) to guarantee the reliability of solutions for
the implementation of tasks, to ensure the development of own know-how,
as well as provide support for R&D works with an explicit assignment of industrial property rights and copyright for the development of the competencies
of the Cyberspace Defence Forces. The project assumes the development of
a policy for the protection of intellectual property in cyberspace in the military domain. Technological innovation is mainly driven by private enterprises.
Hence, cooperation with the private sector and civilian stakeholders, including
industries and entities involved in critical infrastructure management, civil society, organisations and academia, is crucial. To make it possible, a cooperation policy in the area of development, financing and use of dual-use items is
needed. Promoting collaboration with academia to support R&D programmes
in the field of cybersecurity to develop new common technologies, tools and
skills applicable to both the civilian and defence sectors is an absolute requirement.
One of the main issues related to the development of intellectual
property policy for cybersecurity is the management of industrial property
and the establishment of rules for the commercialisation of R&D results at
higher education institutions2. The legal basis for the introduction of the
aforementioned rules and procedures is Art. 149 of the Higher Education and

1 One of the best pieces of hacking software, enabling network operations ranging from
port scanning, transmission, interception or network disruption, is Carnivore developed for
the FBI.
2 On the issues of commercialisation of R&D results see A. Niewęgłowski, Wyniki prac
badawczych w obrocie cywilnoprawnym, Warszawa 2010.
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Science Law (HESL)3. Under the provisions of the aforementioned law, the
obligation of higher education institutions to develop and adopt rules for the
management of intellectual property rights, as well as the commercialisation
of the results of R&D works, along with organisational solutions for the
management of intellectual property and commercialisation of research
results, will contribute to increasing the practical use of the research potential
of institutions of higher education in the economy. When discussing the
commercialisation process, we should first mention the most important
definitions related to the reform enabling the development of industrial
property. Commercialisation is understood as the organisation of scientific,
artistic, literary and other activities based on commercial terms4. The primary
objective of the commercialisation process is to market protected R&D results.
One can distinguish between direct commercialisation, on the one hand, which
is a process of granting the right to market an item protected by intellectual
property rights by way of a licence (based on a licence agreement specifying in
detail the scope of such use) granted to the entity that introduces the object of
protection to the market, and on the other hand, indirect commercialisation,
which consists in the establishment by the institution of higher education of
an economic entity (spin-off company), the purpose of which is to introduce an
object of protection to the market.
As regards indirect commercialisation, the company commercialising R&D
results is an entity generating profit from the trading of the rights thereto.
However, in the first stage, it is necessary to contribute a specific amount
of capital, to make certain investments on the part of the higher education
institution, and to select appropriate managerial staff and attract investors. The
activity of such a company is based on market demand, subject to the rules of
market competition. An SPV may be established by several public or non-public
institutions of higher education. A public institution of higher education may join
a special purpose vehicle established by another public institution of this kind,
while a non-public institution of higher education may join a special purpose
vehicle established by another non-public institution. Only higher education
institutions may be partners or shareholders in such special purpose vehicle.
The rules concerning internal IP policy are based on a long-term strategy
of action that allows, first and foremost, the fulfilment of the public mission

3 Act of 20 July 2018 – Higher Education and Science Law (consolidated text, Journal of
Laws 2022, item 574, as amended).
4 Encyklopedia Gazety Wyborczej, vol. 8, Warszawa 2005, p. 396.
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of the institution and the dissemination of new ideas with potential economic
value, as well as the establishment of ownership of research results. The
commercialisation of R&D results allows the maximisation of socio-economic
benefits. To promote the use of publicly funded research results and maximise
their socio-economic impact, it is necessary to consider all possible types of
knowledge exploitation mechanisms (such as licensing or the creation of spinoffs) and to select possible partners in this respect (such as spin-offs or existing
companies, other public research organisations, investors or innovation
support services or agencies). An active commercialisation policy can generate
additional revenue for public research organisations. To make better use of
the intellectual and technical potential of higher education institutions, as well
as to transfer research results to the economy, such institutions can operate
academic business incubators and technology transfer centres.
Direct commercialisation is the task of a technology transfer centre or it may
be carried out by a special purpose vehicle (the form of operation is chosen at
the discretion of the higher education institution, which may entrust, for a fee
or free of charge, a special purpose vehicle with the management of intellectual
property rights for direct commercialisation). Indirect commercialisation can
only be carried out by special purpose vehicles. Academic business incubators
are established to support the economic activity of employees, undergraduates,
graduates and PhD students of institutions of higher education. It may be
established: 1) in the form of an institution-wide unit, operating based on
regulations approved by the Senate of the higher education institution; 2) in
the form of a company, operating based on its constitutional documents.
Technology transfer centres are established for the purpose of direct
commercialisation. A technology transfer centre established in the form of an
institution-wide unit operates based on regulations approved by the Senate of
the higher education institution or, in the case of a non-public higher education
institution, by the body indicated in its Statutes.
The commercialisation procedure, as defined in the Higher Education Law,
also establishes rules for cooperation with employees of higher education
institutions. Employees provide an institution with information on the
results of scientific activity and related know-how. If an employee submits a
declaration of will concerning the assignment of the rights to these results
and the related know-how, the higher education institution decides on their
commercialisation within three months of its receipt. In the event where a
public higher education institution decides against the commercialisation, or
if the deadline referred to above expires, it is obliged to make an offer to such
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employees within 30 days to conclude an unconditional agreement for the
assignment against payment of the rights to the results of scientific activity
and the related know-how, including information and works along with
the title of ownership to the media on which such works are recorded, and
technical findings. The remuneration, due to the higher education institution,
for the assignment of such rights may not be higher than 5% of the average
remuneration in the national economy of the previous year, as announced
by the President of Statistics Poland (GUS). Should the employee reject the
offer referred to above, the rights to the results of the scientific activity and
the related know-how, including information and work, along with the title
of ownership to the media on which these works are recorded, and technical
findings shall be vested in the public institution of higher education.
This procedure does not apply in situations where the R&D works were
conducted: 1) under an agreement with a party financing or co-financing
such R&D works, obliging the researcher to assign the rights to the results of
R&D works to that party or an entity other than a party to the agreement (in
the event of commissioned research or development works); 2) with the use
of financial resources, the rules for the allocation or use of which stipulate
a different method of use of the results of R&D works and the related knowhow other than the one arising from the Act.
The HESL imposes the following obligations on employees of higher
education institutions: 1) maintaining the confidentiality of the results of
R&D works and the related know-how; 2) assignment to the public institution
of higher education of all information in the possession of the employee, as
well as works along with the title of ownership to the media on which such
works are recorded, and technical findings necessary for commercialisation;
3) refraining from any activities aimed at the commercial implementation of
the results; 4) cooperation in the commercialisation process, including in terms
of obtaining exclusive rights – for a maximum period equal to the duration of
the rights held by the public higher education institution.
Article 155 of the HESL lays down the rules for the distribution of funds
obtained by higher education institutions in the case of the commercialisation
of R&D results. Higher education institutions are obliged to offer their
employees no less than 1) 50% of the value of the funds obtained by the
higher education institution from direct commercialisation, reduced by, at the
most, 25% of the costs directly related to the commercialisation that were
incurred by the institution or the special purpose vehicle; 2) 50% of the value
of the funds obtained by the special purpose vehicle following any indirect
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commercialisation, reduced by, at the most, 25% of the costs directly related
to the commercialisation that were incurred by the institution or the special
purpose vehicle.
In the case of commercialisation by an employee, a public higher education
institution is entitled to 25% of the value of the funds obtained by that
employee therefrom, reduced by, at the most, 25% of the costs directly related
to the commercialisation which were incurred by the employee.
The costs directly related to commercialisation are understood as external
costs, including, in particular, the costs of legal representation, expert opinions,
valuation of the object of commercialisation and administrative fees.
Relevant provisions determine the rules for the distribution of funds
obtained from the commercialisation process of R&D results concerning
the amount of remuneration and the share in the funds obtained from
commercialisation, to which the employees forming part of the research team
and the public higher education institution are entitled.
The employees forming part of the research team have the right to claim,
from the public higher education institution, a share in the funds obtained
from the commercialisation process and are responsible to that institution for
their obligations related to their participation in the research team up to the
amount of their share in the joint ownership of R&D results and the related
know-how.
Upon receipt of information from an employee about the results of R&D
works and the related know-how, the public higher education institution and
the employee in question may specify, by way of an agreement, the rights to
such results or the manner and mode of commercialisation thereof, otherwise
than provided for in the Act.
The current regulations provide that an employee of a public higher
education institution is guaranteed intellectual property rights to the results
of scientific research (including inventions, utility models, industrial designs or
layout designs of integrated circuits, bred or discovered plant varieties, etc.),
development works or artistic activity created as part of the duties under the
employment relationship with that institution, similar to the provisions of the
previous Higher Education Law5.

5 On the permitted use of research work results see E. Nowińska, M. du Vall, Dozwolony
użytek cudzych utworów w pracach naukowo-badawczych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego” 2004, no. 28.
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In the case of commercialisation involving the sale of intellectual property
rights, a public higher education institution has the right of first offer, whereas
in the case of other types of commercialisation or making intellectual property
rights available free of charge, a public higher education institution or a research
institute has the right of first refusal. It should be emphasised that employees
are obliged to immediately notify the public higher education institution of a
legal transaction involving commercialisation within one month of the date on
which the legal transaction was made.
The Senate, or in the case of a non-public higher education institution,
the body indicated in the statutes, adopt regulations for the management
of copyright and related rights, industrial property rights and rules for
commercialisation of the results of R&D works, as well as the regulations for
the use of research infrastructure of the institution.
In the case of indirect commercialisation, a higher education institution may
establish special purpose vehicles (single-person companies) to implement or
prepare for the implementation of the results of R&D works or the related
know-how. In order to cover the share capital of such a special purpose
vehicle in whole or in part, a higher education institution may make an in-kind
contribution in the form of the results of scientific activity and related knowhow. Special purpose vehicles are established by the rector with the consent
of the Senate.
They are a convenient organisational unit for higher education institutions
to operate under the conditions of risk involved in business activity, especially
in the area of commercialisation, given that, as a public entity, they should
refrain from assuming such risks. Such companies operate based on the unity
between the partners/shareholders and the company, whereby only higher
education institutions may be the partners/shareholders. Several public higher
education institutions or several non-public higher education institutions may
also establish joint special purpose vehicles, as well as join a special purpose
vehicle established by another public/non-public higher education institution.
Only higher education institutions may be partners or shareholders in such
collective special purpose vehicles6.
By way of an agreement, a higher education institution may entrust
a special purpose vehicle with 1) management of the rights to the results

6 T. Jędrzejewski, [in:] Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, ed. J. Woźnicki,
Warszawa 2019, Art. 149.
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of R&D works or the related know-how for direct commercialisation;
2) management of the research infrastructure.
Dividends of special purpose vehicles are used by higher education
institutions for the execution of their tasks. Special purpose vehicles may
also carry out an additional business activity, separate in organisational and
financial terms.
An SPV may be established by several public or non-public institutions of
higher education. A public institution of higher education may join a special
purpose vehicle established by another public institution of this kind, while
a non-public institution of higher education may join a special purpose
vehicle established by another non-public institution. Only higher education
institutions may be partners or shareholders in the special purpose vehicle.
In such a case, such a special purpose vehicle may be entrusted with the
management of intellectual property rights for direct commercialisation.
The above-mentioned solutions apply to ownership rights to the results
of R&D works that are an invention, a utility model, an industrial design or
a layout design of an integrated circuit, a bred or discovered plant variety, and
a work or information related thereto (including, in particular, know-how).
In addition, to implement or manage research infrastructure projects,
higher education institutions may establish companies or join companies
established by other higher education institutions, research institutes,
institutes of the Polish Academy of Sciences, Łukasiewicz Centre, Łukasiewicz
Research Network institutes or other entities.
The solutions adopted in the HESL aim to improve technology transfer from
higher education institutions to business practice, in particular by motivating
scientists and researchers to actively participate in commercialisation
processes, thus increasing the innovativeness of Polish enterprises.
One of the main problems highlighted by academia and entrepreneurs
is the fact that only an insignificant part of patents are used for commercial
purposes (a significant part of applications are made to obtain additional points
for the parametric evaluation, with the resulting patents used only to a limited
extent commercially). The amendments under the previous Act concerning
granting rights to R&D results to scientists were aimed at overcoming these
problems and promoting the implementation of scientific research results.
Such solutions involving vesting economic intellectual property rights with
employees of higher education institutions as creators are already in force in
several other countries.
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One of the arguments in favour of granting such rights in Poland is the fact
that they would provide a significant financial stimulus for scientists and the
motivation for active involvement in the commercialisation of R&D results,
especially in cases when higher education institutions are not interested. It
can be assumed that revenues from the commercialisation of R&D results will
constitute a significant share of the total income of scientists, or correspond to
a multiple of the annual income they obtain as natural persons. The mentioned
solutions also make it possible to increase the efficiency of support services for
the commercialisation process, as creators will be interested in cooperation with
such entities (including technology transfer centres, innovation brokers, etc.).
To conclude, it can be stated that the purpose of commercialisation
processes of R&D results is to identify their commercial potential, including
the degree of market and social demand for them, potential target groups,
direct recipients, etc. Well-organised cooperation between the market and
academic organisations should enable the direct exploitation of R&D results
in practical terms. Such results can also contribute to improving the security
of cyberspace7, including information security8.
The idea behind the establishment of spin-off companies by higher
education institutions is related to the indirect commercialisation of R&D
results. The purpose of such companies is mainly to acquire shares in other
companies or to create such companies to implement the results of scientific
research and development works. Higher education institutions transfer the
results of R&D works, in particular industrial property rights, to such a special
purpose vehicle in the form of an in-kind contribution. The objective of the
commercialisation of the results of R&D works conducted within the higher
education system is to introduce them to the market and adapt them to the

7 For cybersecurity, please see: K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, The
legal status of public entities in the field of cybersecurity in Poland, Maribor 2021; M. Karpiuk,
Position of the Local Government of Commune Level in the Space of Security and Public Order,
„Studia Iuridica Lublinensia” 2019, no. 2; K. Chałubińska-Jentkiewicz, Cyberbezpieczeństwo
– zagadnienia definicyjne, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 2; M. Karpiuk, Activities of local
government units in the scope of telecommunication, ibidem, no. 1.
8 For information security, please see: K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, Prawo
nowych technologii. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2015; M. Karpiuk, K. ChałubińskaJentkiewicz, Prawo bezpieczeństwa informacyjnego, Warszawa 2015; M. Czuryk, Informacja
w administracji publicznej. Zarys problematyki, Warszawa 2015; K. Chałubińska-Jentkiewicz,
M. Karpiuk, Informacja i informatyzacja w administracji publicznej, Warszawa 2015.
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needs of potential recipients. It also reflects the idea of the entrepreneurial
university assumed in current legislation9.
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Komercjalizacja wyników badań naukowych
i prac rozwojowych na rzecz cyberbezpieczeństwa
Streszczenie
Ustawodawca wskazuje, że uczelnia w celu komercjalizacji pośredniej polegającej na obejmowaniu lub nabywaniu udziałów lub akcji w spółkach lub obejmowaniu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach w celu wdrożenia lub
przygotowania do wdrożenia wyników działalności naukowej lub know-how związanego z
tymi wynikami może tworzyć wyłącznie jednoosobowe spółki kapitałowe (spółki celowe).
Wyniki działalności naukowej mogą służyć m.in. poprawie cyberbezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: komercjalizacja, własność intelektualna, badania naukowe

9 H. Izdebski, J.M. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa
2019, art. 149.
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The legislator has awarded the status of being the authority competent for ensuring cybersecurity to the minister competent for computerisation in respect of digital service
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The office of the minister competent for computerisation plays an important
role in the sphere of cybersecurity. The minister runs the computerisation
department, which includes such matters as: 1) the computerisation of public
administration and entities performing public tasks; 2) communication and
information systems, and networks of public administration, 3) the support
for investment in computerisation; 4) the fulfilment of the international
obligations of the Republic of Poland in the sphere of computerisation and
telecommunications; 5) participation in the shaping of European Union’s
computerisation policy; 6) the development of an information society and the
counteracting of digital exclusion; 7) the development of services provided
by electronic means; 8) the shaping of state policy in respect of personal data
protection; 9) telecommunications; 10) cyberspace security in the civilian
dimension; and 11) electronic identification1. Cyberspace security in the
civilian dimension belongs to the scope of operations pursued by the minister
competent for computerisation, while in peacetime the Minister of National
Defence performs tasks related to the sphere of cyberspace security in the
military dimension. However, not all matters related to the sphere will belong
to the competence of that minister. The Prime Minister may entrust the
performance of tasks in the sphere of public sector computerisation, digital
innovation, information society development and the counteracting of digital
exclusion to entities obligated to transfer and provide access to public sector
information which is to be used for further purposes2. This entrustment is to
facilitate the development of a digital society and to shape citizens’ digital
awareness, including making them more sensitised to cyberthreats, favouring
the dissemination of information about the need to run such activities with the
use of information and communication systems so as to respect cybersecurity
principles.
Cybersecurity is currently a sphere which should be principally protected,
which is directly related to the universal presence and development of services rendered by electronic means, via information and information systems.
Threats which negatively affect the systems and disrupt their operation must
not only be promptly eliminated, but should also be predicted and blocked.
Protective measures, preventing or neutralising cyber-attacks, must constitu-

1 Art. 12a of the Act of 4 September 1997 on Government Administration Departments
(consolidated text, Journal of Laws 2021, item 1893, as amended).
2 Art. 10c(1) of the Act of 8 August 1996 on the Council of Ministers (consolidated text,
Journal of Laws of 2021, item 178, as amended).
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te a priority in public administration policies, in particular in the era of a digital
society.
The legislator defined cybersecurity as „the ability of information systems
(information and communications systems with electronic data stored therein)
to resist action that compromises the availability, authenticity, integrity and
confidentiality of processed data or the related services offered by those
information systems”3. The minister competent for computerisation deals with
cybersecurity in the civilian dimension, within the meaning indicated above.
In line with Art. 45 of the NCSA, the minister competent for computerisation
is responsible for: 1) monitoring the implementation of the Cybersecurity
Strategy of the Republic of Poland and implementing action plans for strategy
implementation, 2) recommending areas for cooperation within the private
sector to strengthen the cybersecurity of the Republic of Poland; 3) preparing
annual reports on: a) major incidents reported by operators of essential
services, affecting the continuity of the services they render in the Republic
of Poland, and the continuity of essential services provided in European Union
Member States; b) material incidents reported by digital service providers,
including incidents affecting two or more European Union Member States,
4) conducting informational activities concerning good practices, educational
programmes, campaigns and training to extend the knowledge and to raise
awareness of cybersecurity, including safe use of the internet by various types
of users; 5) collecting information about major incidents which affect or have
been forwarded by another European Union Member State; and 6) providing
access to information and good practices related to reporting major incidents
by operators of essential services and material incidents by digital service
providers, obtained from the Cooperation Group, including: a) the rules of

3 Art. 2(4) of the National Cybersecurity System Act of 5 July 2018 (consolidated text,
Journal of Laws 2020, item 1369, as amended), further referred to as the NCSA. For
additional information about cybersecurity, refer to: M. Karpiuk, The obligations of public
entities within the national cybersecurity system, „Cybersecurity and Law” 2020, no. 2; M.
Czuryk, Supporting the development of telecommunications services and networks through local
and regional government bodies and cybersecurity, ibidem 2019, no. 2; M. Karpiuk, Activities
of local government units in the scope of telecommunication, ibidem, no. 1; K. ChałubińskaJentkiewicz, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, The legal status of public entities in the field of
cybersecurity in Poland, Maribor 2021; M. Czuryk, Cybersecurity as a premise to introduce a state
of exception, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 2; I. Hoffman, K.B. Cseh, E-administration,
cybersecurity and municipalities – the challenges of cybersecurity no.s for the municipalities in
Hungary, ibidem 2020, no. 2; I. Hoffman, M. Karpiuk, The local self-government’s place in the
cybersecurity domain. Examples of Poland and Hungary, ibidem 2022, no. 1; M. Karpiuk, Tasks
of the Minister of National Defense in the area of cybersecurity, ibidem.
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procedure for incident handling, b) the rules of procedure for risk management,
c) the classification of information, risk factors and incidents. Under Art. 45
of the NCSA, the legislator has placed upon the minister competent for
computerisation a set of organisational and reporting obligations4.
One of the minister’s tasks is to monitor the implementation of the
Cybersecurity Strategy of the Republic of Poland. As laid down in Art. 68
of the NCSA, the strategy is adopted by the Council of Ministers by way of
a resolution. Therefore, it is not a source of generally applicable law, but an
internal legal regulation. Given the above, the strategy does not have any
external implications, and cannot constitute any grounds for imposing specified
obligations on entities outside the organisational structure of the authority
which has no.d such a legal act. Accordingly, the Cybersecurity Strategy of the
Republic of Poland has a limited legal effect.
Resolutions no.d by the Council of Ministers are internal regulations. They
must be observed only by organisational units subordinate to the authority
which no.s such legal acts5. Unlike the system being the source of generally
applicable laws, internal legal acts form an open-ended system6.
The main objectives of the strategy are to improve the levels of resilience
to cyber threats, to increase the level of information protection in the public,
military and private sectors, and to promote knowledge and good practices
helping citizens to better protect their information. Specific objectives include:
1) developing the national cybersecurity system, 2) increasing the level of
resilience of information systems operated by both the public administration
and the private sector, and providing the capability to effectively prevent, and
respond to, incidents; 5) boosting national potential in the sphere of security
in cyberspace; 4) raising awareness and social competences in the sphere of
cybersecurity; 5) building a strong international position of the Republic of
Poland in the sphere of cybersecurity.
The draft strategy is prepared by the minister competent for computerisation
in cooperation with the Government Plenipotentiary for Cybersecurity along
with other ministers and other relevant senior officers of central agencies. The

4 K. Chałubińska-Jentkiewicz, Komentarz do art. 45 [in:] Ustawa o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa. Komentarz, eds. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz,
Warszawa 2019, p. 281.
5 Art. 93(1) of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws
1997, no. 78, item 483, as amended).
6 Judgement of the Supreme Administrative Court of 10 August 2005, OSK 1826/04,
LEX no. 1574295.
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representative of the President of the Republic of Poland may also take part in
the works on preparing the draft. The above powers have been set out in Art.
70 of the NCSA. The cooperation is to facilitate the preparation of the draft
strategy, corresponding to the threats which are emerging, or which might
occur, in the future in cyberspace.
The Government Plenipotentiary for Cybersecurity is responsible for
coordinating actions and for the implementation of Government policies for
assuring cybersecurity of the Republic of Poland, thus the engagement of this
official in the development of the strategy seems necessary. The participation
of ministers and relevant senior officers of central agencies might in turn
be justified by their diverse roles and tasks, the performance of which is
necessary to develop and effectively implement the strategy. Furthermore,
the participation of these entities in the development of the strategy is
indispensable due to the need to ensure the security and protection against
cybersecurity threats to information systems operated not only by entities
classified as operators of essential services, but also the information systems
of public entities (who are not operators of essential services) performing
public tasks via the systems, in order to prevent incidents which may result in
reduced quality or disrupt the performance of a public task7.
The minister competent for computerisation provides relevant information
obtained from the Cooperation Group, which has been established to support
and facilitate strategic cooperation and the exchange of information between
Member States, as well as to increase trust and confidence, with a view to
reaching a high common level of security of networks and information systems
in the European Union8. The position of the Chair of the Cooperation Group is
filled by a representative of the Member State holding the Presidency of the
Council of the European Union. In the performance of his or her tasks, the Chair
is supported by the representative of a Member State which held the previous
presidency of the Council of the European Union, and the representative of
a state which will hold the next presidency9.

7 I. Szulc, Komentarz do art. 70 [in:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
Komentarz, ed. A. Besiekierska, Warszawa 2019.
8 Art. 11(1) of 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 (Official Journal of the European Union 2016, L 194, p. 1).
9 Art. 2(1) of Commission Implementing Decision (EU) 2017/179 of 1 February 2017
laying down procedural arrangements necessary for the functioning of the Cooperation
Group pursuant to Art. 11(5) of the Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament
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As laid down in Art. 46 of the NCSA, the minister competent for
computerisation is obligated to ensure the development and maintenance of
an information and communication system10 supporting: 1) the cooperation
between entities forming part of the national cybersecurity system; 2) generating
and handing over recommendations about activities aimed at increasing the
level of cybersecurity; 3) reporting and handling incidents; 4) performing risk
assessments at the national level, and 5) warning about cybersecurity threats.
CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV, sectoral cybersecurity teams, and the
President of the Office of Electronic Communications may use the information
and communication system on the basis of an agreement with the minister
competent for computerisation, under which the scope and conditions for
using the system are defined. The information and communication system
referred to in Article 46 of the NCSA is very important from the perspective of
cybersecurity, and it plays a vital role in this sphere. For instance, it facilitates
cooperation between the entities forming part of the national cybersecurity
system, and provides warnings against cyberthreats.
The minister competent for computerisation not only ensures the
development or the maintenance of the communication and information
system through which the national cybersecurity system is supported, but is
also obliged to have such a system established.
The group of entities authorised to use the information and communication
system referred to in Art. 46 of the NCSA includes Computer Security Incident
Response Teams operating at the national level, and managed by the Head of
the Internal Security Agency, the Minister of National Defence or the Research
and Academic Computer Network – National Research Institute (NASK),
as well as sectoral cybersecurity teams and the President of the Office of
Electronic Communications.
It should be stressed that CSIRT MON, CSIRT NASK and CSIRT GOV
teams cooperate with the minister competent for computerisation, ensuring
a coherent and complete risk management system at the national level,
performing tasks aimed at counteracting supra-sectoral and cross-border

and of the Council concerning measures for a high common level of security of network and
information systems across the Union (Official Journal of the European Union 2017, L 28, p. 73).
10 An information and communication system is a set of cooperating IT hardware and
software, providing the possibility to process and store, as well as send and receive, data via
ICT networks with the use of a terminal device suitable for a given network type ‒ Art. 3(3)
of the Act on the Computerisation of the Operations of the Entities Performing Public Tasks
(consolidated text, Journal of Laws 2021, item 2070, as amended).
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cybersecurity threats, and facilitating the coordination of incident handling,
once they are notified. The above sphere of cooperation has been set out in
Art. 26 of the NCSA.
Sectoral cybersecurity teams are primarily responsible for: 1) receiving
notifications of major incidents and supporting incident-handling activities;
2) supporting operators of essential services in the performance of specified
obligations, 3) analysing major incidents, searching for links between incidents
and preparing conclusions to be derived from incident handling actions, and 5)
cooperating with relevant CSIRT MON, CSIRT NASK and CSIRT GOV teams
in the scope of coordinating actions aimed at handling major incidents. These
powers are specified in Article 44 of the NCSA.
Telecommunications operators are obliged to immediately inform
the President of the Office of Electronic Communications about any
breaches of security or the integrity of networks or services which have had
a significant impact on the functioning of such networks or services, and about
preventive and corrective actions. The President of the Office of Electronic
Communications forwards the information to a CSIRT with jurisdiction over
the notifying telecommunications operator if it refers to events which can be
categorised as incidents11.
Pursuant to Art. 48 of the NCSA, the minister competent for
computerisation manages the single point of contact whose tasks include:
1) receiving notifications of major incidents or material incidents affecting
two or more European Union Member States from single points of contact
designated in other European Union Member States, and forwarding the
notifications to CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV or sectoral cybersecurity
teams, 2) forwarding, at the request of a competent CSIRT MON, CSIRT NASK
or CSIRT GOV, notifications of major or material incidents affecting two or
more European Union Member States to single points of contact designated
in other European Union Member States; 3) ensuring the representation of
the Republic of Poland in the Cooperation Group; 4) ensuring cooperation
with the European Commission in the sphere of cybersecurity; 5) coordinating

11 Art. 175a of the Act of 6 July 2004 – Telecommunications Law (consolidated text,
Journal of Laws 2021, item 576, as amended). The provision imposes a burdensome
obligation on telecommunications operators, as they must notify the President of the Office
of Electronic Communications each time they identify a breach which has had a significant
impact on the functioning of networks or services, A. Krasuski, Komentarz do art. 175a [in:]
A. Krasuski, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2015.
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collaboration between competent authorities for cybersecurity and public
authorities in the Republic of Poland and the respective authorities of other
European Union Member States; and 6) ensuring the exchange of information
for the purpose of the Cooperation Group and the CSIRTs Network12.
As laid down in Art. 47 of the NCSA, the minister competent for
computerisation may perform tasks in the sphere of cybersecurity through
competent units which are subordinate to, or supervised by, the said ministry.
The tasks entrusted to these units are financed in the form of a specialpurpose subsidy from state budget funds to be distributed by the minister
competent for computerisation. In other words, the minister competent for
computerisation finances the entrusted tasks in the sphere of cybersecurity
by way of special-purpose subsidies.
Subsidies are funds from the state budget, local government budgets or
state special-purpose funds, subject to special settlement rules, allocated for
the financing or co-financing of the performance of public tasks under the Act,
other Acts, or international agreements13. Special-purpose subsidies are in
particular allocated for under Art. 127(1) of the Public Finance Act: 1) financing

12 The European Union legislator has established a network of national CSIRTs to
contribute to the development of confidence and trust between Member States and
to promote swift and effective operational cooperation. The CSIRTs Network is composed of
representatives of the Member States’ CSIRTs and CERT-EU. The Commission participates
in the CSIRTs Network as an observer. ENISA provides the secretariat and actively
supports the cooperation among the CSIRTs. The CSIRTs Network has the following tasks:
1) exchanging information on CSIRTs’ services, operations and cooperation capabilities;
2) at the request of a representative of a CSIRT from a Member State potentially affected
by an incident, exchanging and discussing non-commercially sensitive information
related to that incident and associated risks. However, any Member State’s CSIRT may
refuse to contribute to that discussion if there is a risk of prejudice to the investigation
of the incident; 3) exchanging and making available on a voluntary basis non-confidential
information concerning individual incidents; 4) at the request of a representative of
a Member State’s CSIRT, discussing, and where possible, identifying a coordinated response
to an incident that has been identified within the jurisdiction of that same Member State;
5) providing Member States with support in addressing cross-border incidents on the basis
of their voluntary mutual assistance; 6) discussing, exploring and identifying further forms of
operational cooperation; 7) informing the Cooperation Group of its activities; 8) discussing
lessons learnt from exercises relating to the security of network and information systems;
9) at the request of an individual CSIRT, discussing the capabilities and preparedness of
that CSIRT; and 10) issuing guidelines – Art. 12 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 (Official Journal of the
European Union 2016, L 194, p. 1)
13 Article 126 of the Public Finance Act of 27 August 2009 (consolidated text, Journal of
Laws 2021, item 305, as amended), further referred to as the PFA.
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or co-financing: a) public administration tasks and other tasks commissioned
to local government entities by law, b) statutory tasks, including tasks in the
sphere of state patronage over culture, performed by entities other than
local government entities, c) ongoing tasks of local government entities,
d) the tasks of executive agencies, e) tasks commissioned to non-governmental
organisations, f) the costs of investment project implementation; and
2) subsidies to bank loan interests. As regards entrusted tasks in the sphere of
cybersecurity, financed via special-purpose subsidies from the part of the state
budget which is distributed by the minister competent for computerisation,
we are dealing with statutory tasks referred to in Art. 127(1)(b) of the Public
Finance Act. Special-purpose subsidies are widely applicable. However, they
are always awarded for specified purposes related to the performance of
public tasks. Special-purpose subsidies cover not only the financing of ongoing
tasks, but also investment projects and the implementation of programmes
and projects financed from European Funds14.
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Zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji
w zakresie cyberbezpieczeństwa
Streszczenie
Ustawodawca przyznał ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji status organu
właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do dostawców usług cyfrowych. Kieruje on działem administracji rządowej informatyzacja, w którym mieści się też
bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w wymiarze cywilnym. Do jego zadań należy m.in.: monitorowanie, działalność informacyjna, sprawozdawczość. Jako organ właściwy do spraw
cyberbezpieczeństwa wydaje też decyzje o uznaniu podmiotu z sektora infrastruktury
cyfrowej za operatora usługi kluczowej.
Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, minister właściwy do spraw informatyzacji, systemy teleinformatyczne
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The position of the Computer Security
Incidents Response Teams
in the national cybersecurity system

Abstract
The purpose of the Computer Security Incident Response Teams is to ensure a coherent
and complete system of risk management at the national level and, therefore, they have
been obliged to perform tasks to counter cybersecurity threats of cross-sectoral and
cross-border nature, as well as to ensure coordination of handling of reported incidents,
i.e. events that have or may harm cybersecurity.
Key words: cybersecurity, incident, risk management

* Assoc. Prof. Jarosław Kostrubiec, PhD, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin,
Faculty of Law and Administration, e-mail: jaroslaw.kostrubiec@mail.umcs.pl, ORCID:
0000-0003-1379-9846.

28

Jarosław Kostrubiec

Introduction
Security of networks and information systems (cybersecurity), in Art. 4 item
2 of the NIS Directive1, is understood to mean the resilience of networks
and information systems, with a given level of confidence, to any action that
compromises the availability, authenticity, integrity or confidentiality of stored
or transmitted or processed data or related services offered or accessible
through those networks and information systems. Cybersecurity is a specific,
specialized branch of security that includes the protection of information
systems from threats2.
In terms of entities, the national cybersecurity system is primarily made
up of public entities, including some units of the public finance sector3, and
therefore also includes the Computer Security Incident Response Teams
(CSIRTs). The legislator has included in this system those entities which,
according to them, play an important role within the cybersecurity system, and
which are also important from the point of view of the strategic interests of the
state, including in the field of telecommunications4. An important place in the
sphere of responsibilities of public entities is occupied by incident handling,
which should be understood as activities that enable detecting, recording,
analyzing, classifying, prioritizing, taking corrective actions, and reducing the
effects of an incident5.
Cybersecurity is one of the tasks of both government administration and
local government, as well as other entities entrusted with the competence in

1 Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July
2016 on measures for a high common level of security of network and information systems
across the Union (Official Journal of the European Union 2016, L 194, p. 1).
2 M. Czuryk, Supporting the development of telecommunications services and networks
through local and regional government bodies, and cybersecurity, „Cybersecurity and Law”
2019, no. 2, p. 42.
3 Public finance sector entities that make up the national cybersecurity system include the
local government. It is a decentralized entity acting for the benefit of the local (or regional)
community, equipped with legal personality as well as material, financial and personal
resources to meet the needs of residents. More on the position of the local government in
the (cyber)security space: M. Karpiuk, Position of the Local Government of Commune Level in
the Space of Security and Public Order, „Studia Iuridica Lublinensia” 2019, no. 2; M. Karpiuk,
Activities of the local government units in the scope of telecommunication, „Cybersecurity and
Law” 2019, no. 1.
4 M. Karpiuk, The Organisation of the National System of Cybersecurity: Selected Issues,
„Studia Iuridica Lublinensia” 2021, no. 2, p. 237.
5 M. Karpiuk, The obligations of public entities within the national cybersecurity system,
„Cybersecurity and Law” 2020, no. 2, p. 57.
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this area. The legislator understands cybersecurity to mean the resilience of
information systems to actions that compromise the confidentiality, integrity,
availability, and authenticity of the data being processed or the related
services offered by those systems. This definition arises under Art. 2 item 4
of the Act on the National Cybersecurity System6. National cybersecurity
system entities have been required to protect against cybersecurity threats,
therefore, against potential and actual causes of an incident perceived as
an event that has or may harm cybersecurity7. It is important to emphasize
that cybersecurity while having several characteristics that individualize it,
constitutes an element of state security8.

Competences of the Computer Security Incident Response
Teams
The legislator defines the various CSIRTs in Art. 2 items 1–3 of the Act on the
National Cybersecurity System. CSIRT GOV is a computer security incident
response team operating at the national level and led by the Head of the
Internal Security Agency; CSIRT MON, in turn, is a computer security incident
response team operating at the national level and led by the Minister of
National Defense, and CSIRT NASK is a computer security incident response
team operating at the national level and led by the Research and Academic
Computer Network (NASK) – National Research Institute.
Within the national cybersecurity system, special attention should be
paid to the tasks of individual CSIRTs. According to Art. 26 sec. 1–2 of the

6 Act dated 5 July 2018 on the National Cybersecurity System (consolidated text, Journal
of Laws 2020, item 1369, as amended).
7 K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, The legal status of public entities in
the field of cybersecurity in Poland, Maribor 2021, p. 1.
8 Security is one of the basic human needs, which can be satisfied by both public and nonpublic entities, as well as by the interested parties themselves, to the extent that they are
able to satisfy it. M. Karpiuk, Ubezpieczenie społeczne rolników jako element bezpieczeństwa
społecznego. Aspekty prawne, „Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne.
Humanum” 2018, no. 2, p. 67. Security is the domain which is very important for the state as
a public institution, as well as for society or its individual members, and therefore should be
considered in the category of common good. M. Czuryk, Bezpieczeństwo jako dobro wspólne,
„Zeszyty Naukowe KUL” 2018, no. 3, p. 15. More on the state security: M. Karpiuk, Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej jako organ stojący na straży bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty
Naukowe AON” 2009, no. 3; M. Czuryk, Podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego
w stanie kryzysu i wojny, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, no. 3.
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Act on the National Cybersecurity System, CSIRT MON, CSIRT NASK, and
CSIRT GOV teams cooperate with each other, with the authorities responsible
for cybersecurity, the minister in charge of computerization, and the
Plenipotentiary, ensuring a coherent and complete risk management system
at the national level, performing tasks to counter cybersecurity threats of
cross-sectoral and cross-border nature, as well as ensuring coordination
of handling of the reported incidents. When reasonably requested by
critical service operators, digital service providers, public entities, sectoral
cybersecurity teams, or the owners, owner-like possessors, or dependent
possessors of facilities, installations, equipment, or services that are part of
critical infrastructure9, they may provide support in incident handling. Thus,
the purpose of CSIRTs is, among others, to ensure the coordination of the
handling of reported incidents, which means incidents that have or may have
an adverse impact on cybersecurity.
The supportive role of CSIRTs during incident handling should be
emphasized. The team does not directly step in to handle an incident at a specific
entity, except in exceptional situations. Incident handling is the responsibility of
the key service operator, the CSIRT has a supporting role. Handling an incident
in a particular system requires in-depth knowledge of how the system works,
how it is structured, what changes it has undergone, and what its weaknesses
are. This is often internal knowledge that people outside the organization do
not have. Therefore, the role of the CSIRT relies on analytical and investigative
capabilities as well as the ability to share information with other entities that
may already have a solution to the problem10.
To avoid competence disputes, the legislator has defined the competences
of the CSIRTs in Art. 26 of the Act on the National Cybersecurity System.
Their tasks take into account the responsibilities assigned to each CSIRT to
manage the state’s cybersecurity. A directory of supported entities making

9 The Director of the Government Center for Security shall draw up, based on detailed
criteria, in cooperation with the relevant ministries responsible for the systems, a uniform
list of facilities, installations, equipment and services constituting critical infrastructure
divided by systems. The list also distinguishes European critical infrastructure located on
the territory of the Republic of Poland and European critical infrastructure located on the
territory of other Member States of the European Union that may have a significant impact
on the Republic of Poland. The list is classified, Art. 5b sec. 7 item 1 of the Act of 26 April
2007 on the Crisis Management (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1856, as
amended).
10 J. Dysarz, Komentarz do art. 26 [in:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
Komentarz, ed. A. Besiekierska, Warszawa 2019.
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up the national cybersecurity system has also been established11. The tasks
of CSIRT MON, CSIRT NASK and CSIRT GOV teams, in accordance with
their respective competences, include (Art. 26 sec. 3–7 of the Act on the
National Cybersecurity System): 1) monitoring cybersecurity threats and
incidents at the national level; 2) estimating risks associated with disclosed
cybersecurity threats and incidents, including conducting dynamic risk
analysis; 3) communicating information on incidents and risks to national
cybersecurity system entities; 4) issuing messages on identified cybersecurity
threats; 5) responding to reported incidents; 6) classifying incidents, including
major incidents and significant incidents, as critical incidents and coordinating
the handling of critical incidents; 7) reclassifying major incidents and
significant incidents; 8) submitting to the relevant team (CSIRT MON, CSIRT
NASK or CSIRT GOV) technical information pertaining to the incident, the
coordination of which requires cooperation of the CSIRT; 9) examining, in
justified cases, the IT device or software to identify vulnerabilities, the use of
which may threaten, in particular, the integrity, confidentiality, accountability,
authenticity or availability of the processed data, which may have an impact
on public security or a significant interest of state security, and submitting
proposals on recommendations for the entities of the national cybersecurity
system regarding the use of IT devices or software, in particular, with regard
to the impact on public security or a significant interest of state security;
10) cooperating with sectoral cybersecurity teams in coordinating handling
of major incidents, including those involving two or more European Union
Member States, and critical incidents and in sharing information to counter
cybersecurity threats; 11) forwarding to and receiving from other states,
including European Union Member States, information on major incidents
and critical incidents involving two or more European Union Member States,
as well as forwarding to the Single Point of Contact notification of major
and critical incidents involving two or more European Union Member States
12) submitting to the Single Point of Contact, by 30 May each year, a list of
serious incidents reported in the previous calendar year by operators of
key services, affecting the continuity of providing key services by them in
the Republic of Poland and continuity of providing key services by them in the
Member States of the European Union, as well as a list of significant incidents

11 M. Nowikowska, Komentarz do art. 26 [in:] Ustawa o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa. Komentarz, eds. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz,
Warszawa 2019, p. 199–200.
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reported in the previous calendar year by digital service providers, including
those concerning two or more Member States of the European Union;
13) jointly developing and submitting to the minister in charge of
computerization of the cybersecurity part of the report on threats to national
security; 14) providing analytical as well as research and development
facilities, which in particular: a) conduct advanced malware and vulnerability
analyses, b) monitor cybersecurity threat indicators, c) develop tools and
methods to detect and combat cybersecurity threats, d) conduct analyses
and develop cybersecurity standards, recommendations, and good practices,
e) support entities of the national cybersecurity system in building
cybersecurity capabilities and capacities, f) conduct cybersecurity awareness
building activities, g) collaborate on cybersecurity education solutions;
15) ensuring the possibility of making reports and providing information,
as well as providing and operating means of communication allowing for
making such reports; 16) participating in the CSIRT Network consisting of
representatives of the competent CSIRT of the European Union Member
States, the CSIRT competent for the institutions of the European Union, the
European Commission and the European Union Agency for Cybersecurity
(ENISA). The CSIRT MON, CSIRT NASK, and CSIRT GOV teams shall jointly
develop the main elements of procedures for dealing with an incident, the
handling coordination of which requires cooperation with the CSIRT and
shall determine, in cooperation with the sectoral cybersecurity teams how
to interact with those teams, including how to coordinate the handling of the
incident. At the same time, the tasks of the CSIRT MON include coordination
of handling incidents reported by: 1) entities subordinate to the Minister of
National Defense or supervised by them, including entities whose information
and communication systems or networks are covered by the uniform
list of objects, installations, devices, and services included in the critical
infrastructure; 2) enterprises of special economic and defense importance,
in relation to which the organizing and supervising body for the execution of
tasks for national defense is the Minister of National Defense. The tasks of the
NASK CSIRT include: 1) coordinating the handling of incidents reported by:
a) specified units of the public finance sector, b) units subordinate to government
administration bodies or supervised by them, c) research institutes, d) Office of
Technical Inspection, e) Polish Air Navigation Services Agency, f) Polish Centre
for Accreditation, g) National Fund for Environmental Protection and Water
Management and provincial funds for environmental protection and water
management, h) commercial law companies performing public utility tasks,
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i) digital service providers, j) key service operators, k) individuals; 2) creating
and providing tools for voluntary cooperation and exchange of information on
cybersecurity threats and incidents; 3) providing a telephone line or Internet
service conducting activities in the field of reporting and analysis of cases of
distribution, dissemination or transmission of child pornography through
information and communication technologies. The tasks of CSIRT GOV
include coordinating the handling of incidents reported by: 1) specified units
of the public finance sector; 2) units subordinated to the Prime Minister or
supervised by them; 3) the National Bank of Poland; 4) Bank Gospodarstwa
Krajowego; 5) other entities whose information and communication systems
or networks are covered by the uniform list of facilities, installations, devices
and services constituting critical infrastructure. Importantly, the CSIRT MON,
CSIRT NASK, or CSIRT GOV team that has received an incident report, and
is not competent to coordinate its handling, shall immediately forward that
report to the appropriate CSIRT along with the received information12.
At the national level, in the operational and technical domain, the Act on the
National Cybersecurity System decided to adopt a deconcentrated approach,
according to which three equivalent CSIRTs operate within the national
cybersecurity system. CSIRT teams are the technical level of incident handling
coordination. The adoption of a deconcentrated solution for the operational
and technical level is justified by the benefits that arise from the possibility of
using experience, before the entry into force of the law13.
According to Article 27 of the Act on the National Cybersecurity System,
the CSIRT GOV team is competent with regard to incidents related to terrorist
incidents, which should be understood as a situation suspected to have arisen
as a result of a terrorist crime14 or a threat of such a crime occurring, and the

12 See also: K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, op. cit., p. 41–43.
13 K. Prusak-Górniak, K. Silicki, Komentarz do art. 26 [in:] Ustawa o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa. Komentarz, eds. K. Czaplicki, A. Gryszczyńska, G. Szpor, Warszawa
2019.
14 A crime of a terrorist nature is an offense, punishable by imprisonment with
a maximum of at least 5 years, committed towards: 1) serious intimidation of many people;
2) forcing a public authority of the Republic of Poland or another state or an authority
of an international organization to take or refrain from taking certain actions; 3) causing
serious disturbances in the system or economy of the Republic of Poland, another state or
an international organization – as well as threats to commit such an act, Art. 115 § 20 of
the Act of 6 June 1997 – Penal Code (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1444,
as amended).
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CSIRT MON team is competent with regard to incidents related to terrorist
incidents detrimental to the security of the national defense potential, the
Polish Armed Forces and organizational units of the Ministry of Defense.

Conclusion
Cybersecurity is a common good that must be protected by law; therefore,
it has special contemporary importance, it is very important for the normal
functioning of the state, as well as the information society15. The common
good is a fundamental element of public order and the system of a democratic
state under the rule of law; thus it is the goal of public authorities’ pursuit, and
therefore public entities are responsible for it16.
As part of the protection of cybersecurity (as a common good), individual
CSIRTs are to ensure coordination of the handling of reported incidents,
including their classification, indication of whether we are dealing with
a critical incident, which is defined in Art. 2 sec. 6 of the Act on the National
Cybersecurity System as an incident resulting in significant damage to public
security or order, international interests, economic interests, operation of
public institutions, civil rights and freedoms, or human life and health, classified
by the relevant CSIRT MON, CSIRT NASK or CSIRT GOV team.
CSIRTs have the expertise to handle incidents, so they have a supporting
role. Nevertheless, their position in the national cybersecurity system is
significant, because the analytical activities they undertake and their ability to
share information significantly support the protection of cybersecurity.
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Miejsce zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa
komputerowego w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Streszczenie
Celem działania zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego
jest zapewnienie spójnego oraz kompletnego systemu zarządzania ryzykiem na poziomie
krajowym. W związku z powyższym zostały one zobowiązane do realizacji zadań na rzecz
przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa o charakterze ponadsektorowym
i transgranicznym, a także w zakresie zapewnienia koordynacji obsługi zgłoszonych incydentów, czyli zdarzeń, które mają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo.
Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, incydent, zarządzanie ryzykiem
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Abstract
In a contemporary state, cybersecurity is becoming an increasingly important issue.
In order for a state to adequately respond to changing threats, it must be a learning
organization. Learning about cybersecurity should include specialist knowledge, but
also knowledge about cybersecurity shaping the behaviours of the general public and
policy makers. Legal regulations are an important instrument of shaping cybersecurity in
a learning state.
Key words: cybersecurity, state, learning
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If we look at the state as at a situation in which there is power, the learning
process will be based on changing the situations. Learning is usually defined
as a permanent change of behaviour, therefore, for state learning to occur,
the transformation of a series of situations must show a certain continuity or
regularity. The assumption of the existence and of observation of regularities
is similarity, just as similarity is the primary principle of the existence of law in
general. Similarity is something other than difference or no similarity. In this
context, we can notice the connection between the learning processes and
changes in the behaviour of authorities, or changes in the relations between
authorities and individuals subject to the state power. By learning, the state
changes the norms of behaviour, including, above all, the legal norms, but
also the actual behaviour of those in power. Cybersecurity is associated with
constant change. The state participates in the cybersecurity race by competing
with other states or organizations threatening cybersecurity. This process of
change can be seen as learning.
Knowledge is one of the resources essential in the competitive struggle, both
in terms of competition on the market between private entities and in the area
of the public sphere, including in relation to competition between states. The
state is a specific type of organization related to power, covering the territory,
and permanently influencing the population. Analyzes of state learning should
be undertaken while taking into account issues such as organizational learning,
learning organizations and knowledge management. Public administration
deals with a number of threats in the field of cybersecurity, not only solving
problems concerning citizens or entrepreneurs, but being itself the target of
various – more or less professionally prepared – attacks. The human factor in
taking care of security is one of the extremely important issues1, so not only
antivirus programs or the readiness of infrastructure to attack is important
here, but also the caution of officials and their training2.
Lawyers operating in public administration are also exposed to cyber
attacks, including attacks related to attempts of obtaining information by
unauthorized persons. The use of computers and smartphones in the work of
a lawyer is common today, and the processing of personal data or confidential

1 T.T. Nguyen, V.J. Reddi, Deep Reinforcement Learning for Cyber Security, „IEEE Transactions
on Neural Networks and Learning Systems” (Early Access) 2021, s. 3.
2 W. Dziomdziora, Jak przygotować urząd na cyberatak – aspekty organizacyjno-prawne
[in:] Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego, ed. D. Myrcha, Warszawa
2018, s. 15.
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data, including those relating to the office, but also administration clients,
should be associated with the observance of security rules. Activities in
this area are often undertaken by local governments of legal professions,
including the self government of legal advisers – which is of great importance
for public administration due to the employment of legal advisers in public
administration3.
The personification of organizations, including state organizations, may be
associated with assigning organizations such features as intelligence, memory
or emotions4. Intelligent state behaviour includes rules-compliant actions and
opportunities, but also environmental adaptation related to learning processes.
Obtaining the synergy effect within the state apparatus also requires learning
how to cooperate with other persons and entities operating within the state
apparatus. At the micro level, decisive for the synergy effect is the appropriate
selection of people participating in the work of the organizational unit of the
office, including appropriate communication. In the field of cybersecurity,
communication matters are of key importance, such as the need to exchange
information or develop an appropriate control culture related to openness
and striving to ensure high quality, and not to punish or hide imperfections.
Learning by the state administration, both at the micro, meso and macro
level, requires balancing trust and readiness to respond to errors, but also
appropriate assessment of policy issues, including organizational policy.
The political sphere, which can be understood as related to the achievement
of goals, is also connected with the rivalry of factions or individuals.
Friendships and dislikes, and at a higher level, alliances and conflicts between
organizations, can not only fuel action and increase alertness, but also reduce
agility and prevent the entire organization from achieving its goals. A state in
which public administration is internally conflicted cannot be sure whether
emerging cyber attacks should be disclosed – due to the risk of information
about cyber attacks being used by political competition, nor can it even be sure
whether they are not the work of rival groups. On the other hand, the complete
absence of disagreements limits ingenuity and discourages authenticity,
forcing individuals and groups to conform to the views that are deemed to be
the only right one. Hence, a great role – also in the field of cybersecurity – is
played by internal and external control, including judicial or media control.

3 W. Dziomdziora, Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym: praktyczny
przewodnik, Warszawa 2021, p. 109.
4 J.M. Moczydłowska, Organizacja inteligentna generacyjnie, Warszawa 2018, p. 77.
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Long-term development programs in the field of talent management may
include organizing and appropriate selection of training, or assessing the
possibility of using employees’ talents at selected positions in the organization5.
However, from the perspective of the state, talent management covers
the entire education system, both at the level of counseling and managing the
career of individuals and groups of people, as well as at the level of shaping the
education model, including cybersecurity education. The education system
must include in this respect both specialist knowledge, combining security
issues and broadly understood computer science, but also the transfer of
knowledge in the field of cybersecurity to the general public6.
The state, as a learning organization, relies on using the talents of its
inhabitants, which talents are wasted when security issues make it impossible
to deal with substantive matters related to the work of individual people.
Moreover, attention should be paid to the cybersecurity aspects of the
functioning of education. Not only false alarms and threats sent via e-mail, but
also data leaks or disrupting the activities of schools – including during exams
– in the field of cybersecurity, can reduce the quality of education. On the other
hand, the visibility of cybersecurity problems may sensitize both the school
administration and students to the importance of the issue of appropriate
behaviour in the face of threats. Continuous training, sharing information on
threats and counteracting threats must be part of today’s primary, secondary
and higher education. Of course, undertaking research must also take into
account cybersecurity issues.
The issue of state learning should be seen in an international context.
Cybersecurity threats occur in many countries, and experience in counteracting
threats can also be gained from foreign sources. Moreover, learning about
threats originating from abroad is clearly an example that combines the issues
of state learning and cybersecurity. Information warfare is a constant element
of the functioning of the state in the international arena. The infosphere
is a combat environment, and the availability of reliable information is an
important good that enables the rational operation of the state and society7.

5 J. Tabor-Błażewicz, Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie kreatywnym [in:] Organizacja
kreatywna – teoria i praktyka, eds. P. Wachowiak, S. Gregorczyk, Warszawa 2018, p. 135–136.
6 B. Czerniachowicz, Koncepcje organizacji uczącej się i inteligentnej w jednostce samorządu
terytorialnego, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, no. 77, p. 70.
7 T.R. Aleksandrowicz, Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu
systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze, Warszawa 2021,
p. 32–33.
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It is essential for political leaders to make good decisions, to embed them in
reality, not to distance themselves from those willing to criticize wrongdoing.
It should be noted that even people perceived as lonely political leaders must
cooperate with their immediate environment, otherwise the risk of making
wrong strategic decisions increases. When co-creating a strategy, it is crucial
to take into account many different factors that are important for the results of
long-term activities. Usually the security perspective is present in all activities
of a strategic nature8. It should be noted here that also communication within
the framework of close leadership – be it political or military – nowadays is
associated with the constant existence of threats in the field of information
flow and the use of technology.
One of the ways in which a public institution focuses on learning is to
prepare selected employees to take on the role of internal trainers9. Such
practices may be formalized or may be part of management processes. In
each case, they should include the creation of training programs, conducting
these trainings and their evaluation, but also participation in communication
between employees and staff deciding on the direction of the institution’s
development. In public administration – and in a broader sense, in the state
apparatus – elements known from the learning of business organizations,
such as coaching or individual training trips, can also be used to some extent.
It should be noted that an inseparable element of the functioning of public
administration is its link with political factors, which often focus on shaping the
image and selection of personnel, rather than on education. In this context, an
indispensable, even obvious element of a coherent learning process of the state
is not only to educate staff during their work in administration, but above all to
create a solid basis for acquiring practical knowledge by broadening horizons
and teaching theoretical foundations during education at the level of primary
and secondary schools. secondary and higher education. It is worth noting that
apart from the knowledge and skills useful for work in the state apparatus,
including office work, it is extremely important to develop the habits of good
time organization, accuracy and effectiveness, as well as learning habits.
Learning during studies, as well as during the earlier stages of education,
should be considered broadly, so issues such as activity in student and student
organizations, or shaping social attitudes and healthy habits during sports

8 P.M. Senge i in., Piąta dyscyplina – materiały dla praktyka, Kraków 2002, p. 505 et seg.
9 M. Capiga, Trenerzy wewnętrzni [in:] Jak wzmacniać organizacyjne uczenie się w administracji
rządowej, eds. B. Ledzion, K. Olejniczak, J. Rok, Warszawa 2014, p. 203.
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activities or developing creativity during artistic activities are important here.
The self-knowledge of individual administration employees enables them
to use their talents, but the ability to compose teams appropriately is also
necessary to build the organization of an effective learning state.
In a broader context, an element of state learning is also learning history.
Building identity, caring for the continuity of the state or identifying with
features related to tradition should be adapted to contemporary phenomena,
for example related to cybersecurity. Information activities on the Internet,
as well as the use of available tools, do not undermine the achievements of
generations related to caring for the common good or not disclosing valuable
information to unauthorized persons. The creation of new knowledge by the
state apparatus concerns, inter alia, getting to know the state apparatus itself,
operating in new circumstances10. Of course, also specialized public entities,
related to research development, information processing or intelligence, are
also closely related to the learning processes of the state.
An element of organizational learning is changes in the organizational
culture. The state must react particularly to issues related to security,
including shaping its organizational culture. The preparation of appropriate
training, case studies as well as communication using feedback is useful for
the appropriate transformation of the organizational culture. Analyzes of
the existing organizational culture in public administration and the state
apparatus as a whole should be carried out reliably, as far as possible without
adopting party criteria, and focusing more on the national perspective, taking
into account the criteria of efficiency and security11.
Additionally, for the appropriate shaping of organizational culture in the
entire state apparatus, it is necessary to coordinate activities – not only in
the field of training, but e.g. in the field of responding to incidents related to
cybersecurity12. The law is an extremely important element coordinating not
only the structure, forms and scope of the state’s activity, but also influencing
the organizational culture. Law, being an instrument that comprehensively

10 A. Domaradzka et al., Co powinniśmy mierzyć, czyli elementy mechanizmu uczenia się
[w:] Jak diagnozować mechanizm uczenia się w organizacjach rządowych, eds. K. Olejniczak,
P. Śliwowski, Warszawa 2014, p. 20.
11 B. Czerniachowicz, Wybrane problemy budowania organizacji uczącej się [in:] Organizacja
inteligentna – perspektywa zasobów ludzkich, eds. C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska,
Warszawa 2016, p. 24.
12 C. Banasiński, Prawne i pozaprawne źródła wymagań dla systemów cyberbezpieczeństwa
[in:] Cyberbezpieczeństwo, eds. C. Banasiński, M. Rojszczak, Warszawa 2020, p. 19.
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influences the modern state, is an element of self-regulation, including
self-limitation of this state. One of the dimensions of limiting the freedom
of action of administrative entities is the security dimension, which also
includes cybersecurity. In this context, learning by the state also consists in
getting to know the content of new regulations, but also in standardizing
the jurisprudence or in taking into account the realities – even economic – in
which public administration operates, dealing with specific matters. Of course,
it is also necessary to take into account the security dimension when assessing
the realities of operations, including, for example, learning about the methods
of operation of terrorist organizations in the network13.
For cybersecurity in the context of perceiving the state as a learning
organization, it is essential to learn not only selected parts of the state
organization that specialize in counteracting threats in the field of cybersecurity,
although it is as important as education in the field of cybersecurity of broad
social groups. However, education in the field of cybersecurity of people
making decisions in the state, i.e. primarily political leaders, is of great
importance. Permanent implantation of an element of cyber security in the
state organization is an important task of shaping the political elite and public
discourse in general. The role of cybersecurity specialists is therefore not
limited to improving their own knowledge, but also includes tasks in the field of
educating people working in the state apparatus, including people occupying
the highest state positions14.
It should be noted that the growing importance of cybersecurity in the
modern world should be combined with the perception of this element during
legislative work. Both the creation of norms of systemic and procedural law,
as well as taking into account the cybersecurity dimension in substantive
law are important both in terms of the organization of uniformed services
and civil administration. For the efficiency of operation, as well as for the
effectiveness of public administration, it is necessary to constantly follow, and
even anticipate, trends in emerging threats15.

13 J. Absi, Cyberbezpieczeństwo we współczesnych konfliktach na Bliskim Wschodzie, Poznań
2019, p. 33.
14 M. Musser, A. Garriott, Machine Learning and Cybersecurity, Georgetown 2021, p. 36.
15 K. Olejniczak, J. Rok, A. Płoszaj, Organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą – przegląd
koncepcji [in:] Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, ed. K. Olejniczak,
Warszawa 2012, s. 102.
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Państwo jako organizacja ucząca się a cyberbezpieczeństwo
Streszczenie
We współczesnym państwie cyberbezpieczeństwo staje się coraz ważniejszym zagadnieniem. Żeby państwo odpowiednio reagowało na zmieniające się zagrożenia, musi być
organizacją uczącą się. Uczenie się cyberbezpieczeństwa powinno obejmować wiedzę
specjalistyczną, a także wiedzę o cyberbezpieczeństwie kształtującą zachowania ogółu
społeczeństwa i decydentów politycznych. Ważnym instrumentem kształtowania cyberbezpieczeństwa w państwie uczącym się są przepisy prawa.
Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, państwo, uczenie się
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Abstract
Modern cybersecurity efforts require the identification ofthe risks and threats
associated with the cyberenvironment by consistently increasing public awareness of
the dual nature of cyberspace and its use for the purposes of cooperation, and for the
purposes of warfare and crime. Raising awareness today means involving both public and
private users in cooperationfor the sake of both the common good and common interests
involving standards for the use of virtual space.
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Introduction
This paper is concerned with the identification ofthe opportunities, and the
assessment of the scale of challenges, related to raisingthe internet user
awareness of cybersecurity threats. The user group being analysed herein
is limited to the national dimension, although the independent context of
individual security and the global context will remain present as they are
related to state security. The national scope covers users of Polish nationality
who are residing within the physical boundaries of the country, and users
residing outside its borders, holding Polish citizenship and identifying
themselves through Polish culture and the Polish state.
The main objective will be achieved by using the analytical-critical method
for key concepts, phenomena and categories, which will be functionally
conceptualised. The resulting picture will serve as a guide to outline directions,
methods and techniques for raising awareness in a current and future
perspective among domestic users of cyberspace.
The importance of digitised space over the years and, as a consequence
of current socio-political developments in the international environment, (the
acceleration of the digitalisation of many areas as a result of pandemics, the
Russian invasion, ultra-fast innovations, etc.) has been steadily increasing,
giving cybersecurity strategic importance in documents of the state and
alliances as well as in international law. The growth of this importance results
from the practice and the use of the digital environment not only for peaceful
purposes, but also on an ontological level – for the purposes of warfare („proxy
war”1) and crime at every level (individual, group, regional, as part of hybrid
warfare). Hence, historians and war theorists attempt to conceptualise new
wars, noting key transformations (asymmetry, light weapons, the absence of
the stage of declaring war, etc.), and as a result it is considered that today we are
dealing with peace and war processes lasting for yearsoften at the same time
and at variable intensities (low intensity war)2. In these processes, cyberspace
plays an offensive and defensive role, in terms of data and information
operations3. The dilemma regarding the cyberspace security paradigm is
among some of the particularly significant strategic challenges of states.

1 Cf. R. Mucchielli, La Subversion, Paris 1976.
2 H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004, p. 36.
3 Cf. V. Volkoff, Krótka historia dezinformacji. Od konia trojańskiego do Internetu, Wrocław
2022.
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The systematisation of the main concepts and categories
The category of awareness is one of the concepts that is quite vague and
poses great definitional difficulties. Descartes associated awareness with
self-awareness4; according to John Locke, human beingsare based not only
on substantiality, but also on deeper introspection and a transition from
a primary level to a reflective one, i.e. enriched by self-analysis on the timeline
and in the spatial dimension („For since consciousness always accompanies
thinking, and ’tis that, that makes every one to be, what he calls self; and
thereby distinguishes himself from all other thinking things, in this alone
consists personal identity, i.e. the sameness of a rational being: And as far as
this consciousness can be extended backwards to any past Action or Thought,
so far reaches the Identity of that Person”5). Awareness, therefore, implies
the processual recognition6 of the features of the object of attention, the
operationalisation of the principles of functioning and the determination of
the directions of development, taking into account the environment in the
whole complex system of interdependencies.
Hence, raising awareness of the threats posed by cyber environment
requires, first of all, the identifying of the features of the digitised space and
outlining the directions of development, taking into account the implications
of new tools or functions in the context of individual, group, state and global
security as directly interconnected levels. Second, it requires recognising the
human situation in the new digital environment, which has had a revolutionary
impact on all planes of human functioning, from the economic through to
social and political aspects, to cultural ones. This recognition should take into
account the key determinants, including the technological aspect and the
exact sciences, as well as the social aspects with disciplines that shape the
information environment, such as social psychology, social communication,
international relations and cultural foundations of security7. Only by outlining
the perspective in this way is there some chance of developing a broad spectrum
of strategies and tactics of raising the awareness of threats in cyberspace.

4
5
6
7

R. Descartes, Rozprawa o metodzie, Warszawa 1970, p. 39.
J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, vol. 1, Warszawa 1955, p. 472.
Cf. R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1987, p. 77.
Cf. J. Czaja, Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków 2008.
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Cyberspace is a modern globalised nervous system8 devoid of clear
boundaries and based on the principle of the free exchange of data, which is not
only a dynamic space for interaction, but is, as shown in practice, fraught with
the risk of increasing threats in terms of interference in the free circulation and
the exchange of information9 and the protection of data10. Cyberspace – „the
space for processing and exchanging information created by communication
and information systems”11 – has introduced humans into the third stage of
social communication (after direct communication i.e. based on personal
communication and traditional media communication i.e. based on one-way
sender-receiver communication) – the partnership communication on social
media, in which the recipient has the opportunity to contact the sender
through instant messaging as well as in real time of a programme, broadcast,
podcast (comments, chat, Twitter – hashtags, etc.). The characteristics of the
modern era of communication are: new media, the personalisation of channels,
contact between audience and sender, the hybrid nature of media, and time
and space convergence. According to Jan van Dijk, binary code, integration
and interactivity define the modern model of the cybernetic contact formula12.
The metaphors created by scholars of various disciplines similarly map
the structure and nature of cyberspace, symbolically signalling a shift from
a cultural paradigm based on paper sources to a paradigm of external cache
memory13. Gilles Deleuze and Felix Guattari, for example, put forward the
rhizome theory – a non-linear and discontinuous narrative whose boundaries
are the physical object of the book and where each plateau constitutes an
independent coherent whole. „A book has neither object nor subject; it is
made of variously formed matters, and very different dates and speeds”14
Contemporary fragmentary forms of creativity with a rhizomatic structure,

8 Cf.: J.van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010, p. 35–63; M. Castells,
Władza komunikacji, Warszawa 2013.
9 Cf.: K. Chałubińska-Jentkiewicz, Dezinformacja jako akt agresji w cyberprzestrzeni,
„Cybersecurity and Law” 2021, no. 1, p. 9–24; P. Dela, Teoria walki w cyberprzestrzeni,
Warszawa 2020.
10 Cf. F. Radoniewicz, Przestępstwa komputerowe w polskim Kodeksie Karnym,
„Cybersecurity and Law” 2019, no. 1, p. 193–212.
11 Cyberprzestrzeń [in:] Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, eds. J. Pawłowski,
B. Zdrodowski, M. Kuliczkowski, Toruń 2020, p. 38.
12 J. van Dijk, op. cit., p. 16–17.
13 Cf. J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość
w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2015.
14 G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau, Warszawa 2015, p. 5.
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those without beginning and end, correspond to the nomadic character of
cyberspace, essentially sovereign over reality, which means that, considering
cyberspace in terms of mimesis, the reproduction of layout and character of
the real world is a fundamentally incorrect formula for capturing the essence
of the digitised world. This is because it is an extrapolation of consciousness
and the needs of humans, who do not need another real world, but a space for
the realisation of economic, social or professional needs that transcend the
barriers of time, space, cultural and linguistic differences through the platform
being a metamedium – the internet. The leading objective of the internet is
liberalisation, understood as the facilitation of a number of functions (the
simplification of shopping procedures, personalisation of content – algorithms
that suggest products, services or accounts to subscribe to or follow).
Contemporary models of creativity and the paradigm of the internetconnectivity culture have moved markedly away from the model whose graphic
representation is a tree; the seed is the beginning, whose continuation is the
trunk, branches and leaves. In this view, Plato is the seed of a philosophical
school whose branches are disciples and continuators. And the forest would
be a figure of the accumulated stock of human knowledge. Realising (nomen
omen) the model of modern network culture in opposition to tree culture leads
naturally to an attempt to frame the human situation in the new environment
in terms of security. The postmodern paradigm of pluralistic attitudes
has developed into post-postmodern relativism, making distinction in the
information environment much more difficult. A return to the positivistic
paradigm, according to which one believed in objective reality15, is now
clearly unrealistic. As can easily be seen, a communication space constructed
and functioning in this way lacks the causal sequences characteristic of the
development of science based on the dialogue of traditional cultural memory
and the methodological apparatus that allows for substantive dialogue based
on sources. The order of cyberspace discourse is random in nature and the
constitution of binding truth does not depend on the will of Truth, but on the
will and persuasive power of the sender16. Thus, the construction of cyberspace
has become an ally of the „new wars” based not so much on traditional black
propaganda as on shaping perceptions through manipulative techniques17.

15 Cf. E. Babbie, The Practice of Social Reseach, Wadsworth 2010, p. 31–61.
16 Cf. M. Foucault, Porządek dyskursu, Gdańsk 2002, p. 15–21.
17 Cf. A. Huxley, Nowy wspaniały świat 30 lat później. Raport rozbieżności, Warszawa 2018.
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The objectives and means of raising awareness of threats in
cyberspace
An informed attitude in the new environment of cyberspace not only means
raising the stock of knowledge and the ability to qualify events as threatening
or affecting security, but also involves restoring a sense of accountability,
which in effect, as philosophers point out, always has a social dimension18.
Accountability is not limited to the individual and shows a far broader
resonance of the effect of a decision or even an attitude, for an attitude will
sooner or later find expression in interaction19. The paradoxical atrophy
of accountability in the age of democratisation demands, in the opinion of
critics, the restoration of the moral principle of accountability in place of the
„formal-empty” one criticised by one of the most prominent experts on the
subject, Hans Jonas20, whose direction was supported by Leo Strauss21. The
seemingly anonymous digital environment is conducive to freeing users from
a sense of accountability for the export and resonance of content – facilitated by
today’s infotainment-based „fast-paced communication” formula. Developing
awareness of digital work and entertainment tools will foster caution and
accountability among users for the sake of personal safety and to avoid the use
of exported content for commercial, ideological or criminal purposes. From
a state security perspective, user prudence translates into less obvious
profiling of the user base and socially or culturally sensitive topics based on
unclassified sources available to unfriendly actors.
The processuality of raising awareness and accountability corresponds
to the processual nature of cyberspace and the analysis of situations in light
of possible consequences. In view of the impossibility of creating a closed
catalogue of cyberspace characteristics (it is still developing though), and,
consequently, a closed catalogue of threats to data storage and transmission

18 Cf. J. Kozielecki, Koniec wieku nieodpowiedzialności. Eseje humanistyczne, Warszawa
1995, p. 64.
19 Andrew Heywood points out three meanings of accountability: 1) for oneself or society,
2) to somebody (strictly political variety, refers to controlling authority, 3) as an ethical
action regardless of the circumstances – A. Heywood, Klucz do politologii. Najważniejsze
ideologie, systemy, postaci, Warszawa 2008, p. 127.
20 H. Jonas, Teoria odpowiedzialności: podstawowe rozróżnienia [in:] idem, Filozofia
odpowiedzialności XX wieku, ed. T. Filek, Kraków 2004, p. 208.
21 Cf. L. Strauss, Wykształcenie liberalne i odpowiedzialność [in:] idem, Sokratejskie pytania,
Warszawa 1998, p. 258.
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and the export and management of information, raising awareness of threats
cannot be limited to the classification and knowledge of current techniques
and tools, but should equip users with the ability to recognise new risks based
on accumulated resourcesalong with theoretical and practical knowledge,
becoming the basis for raising social resilience to cyber threats.
Hence, raising awareness is a „process of reasoning”22, a total or „holistic”
view of assessing capabilities and about making measured choices; it is also the
realisation of the suggestions of both Sun Zi and Beaufry, according to whom
the preparation stage and pre-emptive action show a significant advantage over
a reactive strategy23 because of the efficiency and cost of the action. Increasing
awareness is not restricted to the technological aspect, just as „No artist has
ever painted a picture by following a complete set of theoretical rules”24. It is
a complex process that requires architects to take a multidisciplinary
approach, imposing an obligation to combine the technological aspects with
the humanistic and social aspects. The practice of a plan outlined this way,
i.e. the application of the strategy requires measures that simplify but also
preserve the multidimensional nature of cyber threats.
Raising user awareness can be organised by the criterion of the
objectives to be achieved: 1) the objective to systematise, i.e. to organise
the accumulated knowledge in a nomothetic and idiographic arrangement,
accumulating experience and knowledge into a resource that takes into account
the leading trends of development and threats, but also individual cases. Given
the transnational challenges to the collective security formula, systematics
should address the experience of similar actors in other legal and political
systems. Given the criterion of data, one can take the level of protection of data
and the level of protection of the freedom of communication space and realise
thatpublic and non-public entities conducting systematisation activities in
the indicated areas do not create a common database, a portal collecting data
specifications and links to individual activities and entities. It seems that an
attempt to organise the resources and the participation of the widest possible
circle of participants would have a positive impact on the public perception
of the content and the growth of public trust, which will be discussed more
broadly hereunder; 2) the objective to normalise and create norms – i.e.
to influence the production of the mechanisms of cooperation, action and

22 A. Beaufre, Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia, Warszawa 1968, p. 25.
23 Ibidem, p. 51.
24 Ibidem, p. 52.
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response procedures of all participants in accordance with national security
interests and in the interests of all users of cyberspace within the framework of
the state and international regulatory systems25; 3) the objective to dynamise,
i.e. to influence the efficiency of the results obtained and to improve the
dynamics of action corresponding to the dynamics of the evolution of the digital
environment. The specificity of cyberspace, which involves Surface Web, Deep
Web and Dark Web, in terms of resources and speed of response, points to the
fundamental differences based on moral and normative standards observed
(or not). Users of, for instance, Dark Web manage a hermetic space, the use
of which is not subject to control by any norms, in which the space there is of
a freedom to act outside the international sphere of binding regulations and
rules. Given the above, the reinvigorating objective should be an equivalent
element of the project’s component objectives.
The objectives can be pursued through actions or activities involving,
in a more or less formalised way, the cooperation of public and private user
communities, the actors of the national system that are aware of how important
it is to protect cyberspace in their own interests and in the perspective of state
security. This type of the whole-of-society approach is considered to match the
level of threats and is appropriate as a starting point for building resilience and
digital competence. Public-private cooperation for cyberspace is becoming
a sine qua non, where a new type of warfare involves aggressive activity in both
state and private enterprises. Actually, in terms of the objective, the actions
to be taken should include: 1) periodic open training/webinars on the levels
of security and threats in cyberspace, i.e. the physical, technical, IT, normative
and cultural levels. The training should cover the assessment of national and
international cybersecurity strategies, defensive alliance cyberstrategies
and available documents making up programmes of entities hostile to or
threatening the security of the Republic of Poland and the collective formula of
global security, cultural determinants of security (strategic policy, assessment
of the level of social capital of trust etc.), current research results of leading
scientific and expert centres and case study analysis; 2) building long-term
partnerships through joint ventures, the exchange of knowledge, experience,
procedures, responses, strategies, tactics and techniques of operation.
Partnership relations mainly pursue the objective to normalise, which is

25 Cf. J. Sobczak, Przestępczość w cyberprzestrzeni między przepisami polskimi a
międzynarodowymi, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 1, p. 159–192.
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accompanied by the integration of partners; 3) activity in industry network
organisations of regional, national or international scope; such activity involves
participation through the implementation or planning, observation; initiating
and developing contacts, maintaining good relations. Activity has a practical,
task-based and, at the same time, relational dimension understood as building
contacts for efficient and effective cooperation and communication; 4) the
creation of competence networks to coordinate and integrate communities,
initiate and implement solutions at local and national levels, as well as at the
levels of international cooperation. Creating competence networks in a more
or less formalised manner will improve the exchange of information and
technical solutions for the creation of security systems; 5) given the inherently
threatening nature of the DarkWeb, the activity of criminal and terrorist
circles and organised disinformation campaigns, it seems reasonable to attach
importance to making the communication formula between participants
and partners more flexible through a communication platform that allows
real-time interaction of project participants and the agreement on planned
strategies and procedures for action.
The above proposals should be accompanied by a commentary that is
essential from the point of view of the project, taking into account the cultural
context of security, meaning national culture, strategic culture and political
culture. Why the need to raise this issue? Cyber operations rely not only on
technical reconnaissance of the network environment, but equally importantly
on knowledge of the adversary, its mentality and cultural code, which is the
starting point in planning, for example, disinformation operations26. Hence the
need to consider strategic culture from a philosophical perspective that takes
into account two aspects: I – the past, and II – the future. They constitute the
obverse and reverse – the past closed ontologically, open epistemologically;
the future open ontologically, closed epistemologically. The present is the
result of a creative analysis of cause and effect, which should bring about the
maximisation of security27.
Polish national culture and political culture28 are characterised by
lability, pluralism, individualism, the persistence of romantic myth and

26 Cf. V. Volkoff, Dezinformacja. Oręż wojny, Warszawa 1991.
27 J. Świniarski, Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, Warszawa 1999,
p. 126–127.
28 D. Robertson, Słownik polityki, Warszawa 2009, p. 206−209.
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noble anarchism29. The ability to manage emotions based on these enduring
topoi gives a quantifiable assessment of the effectiveness of disinformation
operations, which should be planned taking into account the possible directions
of reaction and social resonance. Polish society is deeply pluralised, the media
remain tied to political circles, and the level of social capital remains too low30.
Given the above, the success of the key objective is related to building the
broadest possible platform for cooperation between institutional and business
users, which would improve the level of trust in the content presented.

Conclusions
One of the currently applicable methodological approaches in social sciences
involvesthe still useful paradigms: conflict and Darwinism. According to the
former, conflict is a driving force for development, while according to the
latter, security and development depends on adapting to the opportunities
and constraints of the social environment in order to maximise causative
power, to influence reality in accordance with one’s own interests and values.
Darwinism points to the important determinant of the superiority of the
subject, prescribing the development of instruments to enhance influence,
that is, the active transformation of the environment, not only for survival
and the elimination of threats, but to secure development understood as the
relative freedom to choose directions of action. Given the current threats in
cyberspace and the use of cyberspace for more than peaceful coexistence, the
component of raising user awareness is among the superior objectives of the
network security project, equipping participants with „meta” skills to concretise
and develop competencies based on the fundamental systematisation of
recognition of the nature and functionality of cyberspace.

29 R.R. Ludwikowski, Polska kultura polityczna. Mity, tradycje i współczesność, Wrocław
1980, p. 18–26; J. Garlicki, Tradycje i dynamika kultury politycznej społeczeństwa polskiego [in:]
Dylematy polskiej transformacji, ed. J. Błuszkowski, Warszawa 2007, p. 163.
30 Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 r. (Notatka informacyjna na podstawie
Badania
spójności
społecznej),
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/
defaultaktualnosci/5486/21/1/1/wartosci_i_zaufanie_spoleczne_w_polsce_w_2015r_.pdf
[access: 14.07.2021].
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Raising public and private user awareness of the threats and risks related to cyberspace security

Budowanie świadomości publicznych i prywatnych
użytkowników w zakresie zagrożeń i ryzyk związanych
z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
Streszczenie
Współczesne działania w obszarze bezpieczeństwa cyberprzestrzeni wymagają rozpoznania środowiska cyber pod kątem ryzyk i zagrożeń poprzez systematyczne budowanie
świadomości społecznej dotyczącej dwoistej natury cyberprzestrzeni i jej wykorzystywania do kooperacji i celów wojenno-przestępczych. Budowanie świadomości współcześnie
oznacza zaangażowanie użytkowników publicznych i prywatnych kooperujących w imię
wspólnego dobra i wspólnych interesów dotyczących standardów użytkowania przestrzeni wirtualnej.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo państwa, cyberprzestrzeń, bezpieczeństwo danych
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Abstract
Cybersecurity of air force is new challenges topic in cyberspace. I would like to describe
that challenges in my article. I think important is influence of Warsaw Summit 2016 and
declaration, that Nato will be use in the future also Offensive Cyber Operation. I would
like to describe them. Later I would like to focus how technology changes – satellite
technologies should make an evolution in Air Force (maybe Air and Space Force should
be). I will also describe India develop in cybersecurity of Air Force. In the and I will describe
cybersecurity of Air Force objectives, gaps of cybersecurity of Air Force and try to give
recommendation what to do to strengthen cybersecurity of Air Force.
Key words: cybersecurity, Offensive Cyber Operation, Defensive Cyber Operation, satellite technologies, Air Force, Air and Space Force
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In the beginning, what is cybersecurity? Cybersecurity comprises three planes
of study:
− Operations adress the day-to day functioning of the information security
tasks. Operational issues inclued staffing, implementation of policies and
procedures, incident response, business continuity, disaster recovery, systems
management, tool acquisition and deployment, investigations and more;
− Governence function includes the development of organizational
structure and command chain that oversees, manages and handles information
and information systems. Governence include the development of policies and
procedures that drive the operational aspects, the laws and policies that set the
societal expectations of individual and organization activities. Categories of
law include crimnal law (statutes guiding actions that are deemed to threaten
harm public safety or welfare), civil law and administrative law;
− Training refers to teaching indivduals specific skills and competencies
that are usually task-or project-oriented1.
According to the US approach cyber security includes preventing
damage to, unauthorized use of, or exploitation of electronic information and
communications systems and the information contained therein to ensure
confidentiality, integrity, and availability; also includes restoring electronic
information and communications systems in the event of a terrorist attack or
natural disaster2.
How to position the air force in cybersecurity. They are one of the most
important components of the security system.
In terms of systems, most generally, air defense can be defined as separated
forces and measures organized in a specific structure aimed at ensuring
safety in the airspace. The challenge for the air defense system in question
is the implementation of tasks in the area of state air security by ensuring an
appropriate degree of reaction of the assigned forces to emerging threats. It
is important that this guarantor is the constant search for optimal solutions in
the organizational sphere, as well as technical, technological and procedural
modernization3.

1 E. Hodyr, Cybersecurity – new challenges in international law, „Journal of Polish American
– Science and Technology” 2016, vol. 10.
2 Ibidem.
3 Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej – obronność RP XXI wieku,
eds. K. Dobija, S. Maślanka, D. Żyłka, Warszawa 2018, p. 102.
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The source of threats in the air force are threats such as: air attack measures,
air terrorism, continuous increase in speed, intensity and, consequently,
air traffic density, dangerous weather phenomena, unreliability of human
activity4.
Recently, however, it should be noted that air forces, in particular,
rely heavily on cyberspace’s Computer and Information Systems CIS and
Information Technology to carry out their missions. From the strategic to the
tactical level and from Command and Control (C2) systems to mission systems,
air forces are, arguably, both more vulnerable to breaches in their defenses
and greater benefactors of successful attacks on adversaries’systems5.
The defense of its CIS/IT has always been one of NATO’s principle
responsibilities in order to protect its ability to connect the Alliance, support
projects and conduct operations and missions. The overall responsibility to
protect NATO’s CIS/IT was shared for decades among several agencies up
until 1 July 2012 when the NATO Communication and Information Agency
(NCIA) was formed from amalgamation of several agencies, principally: the
NATO Consultation Command and Control Agency NC3A, the NATO CIS
Services Agency (NCSA), the NATO Air Command and Control systems (ACCS)
Management Agency (NACMA) and the Active Layered Theatre Ballistic
Missile Defense BMD Programme office6.
At this point I would like to mention, Computer Incident Response
Capability (NCIRC) and Computer Emergency Response Team of the European
Union ( CERT-EU) – all these activities were developed within the framework
of NATO’s mission and core tasks of collective defense, crisis management and
cooperative security7.
As I wrote in the introduction, the Air Force needs technical and
technological modernization, which is why the Air and Space Power in NATO
Future Vector project is worth attention. The project was initiated in 2002.
The justification of the project stated that space and the power of cyberspace
enable the extraordinary precision of modern weapons. Cybernetic capabilities
give you a chance to neutralize your opponent without firing a shot. The ideal

4 A. Glen, Podstawy poznawcze bezpieczeństwa powietrznego państwa, Warszawa 2013, p. 43.
5 P. MacKenzie, NATO Joint Air Power and Offensive Cyber Operations, Kalcar 2017, p. 2.
6 NATO Communications and Information Agency NCIA, http://www.nato.int/cps/en/
natolive/topics_69332.htm [access: 20.04.2022].
7 North Atlantic Treaty Organization, http:/ www.nato.int/cps/en/natohq/topics_133127.
htm [access: 15.03.2022].
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of winning without extensive on-the-spot fighting and with minimal human
cost is nothing new, but recent improvements to Air, Space and Cyber Power
technology open up new avenues for using the armed forces without sending
large numbers of troops8.
Continuing, it should be mentioned that the implementation of the Air and
Space Power in Nato Future Vector project faced numerous obstacles from
the very beginning. It was not until the NATO summit in Warsaw in July 2016
that the organization’s leadership officially declared that it would also use
offensive operations in cyberspace in the future9.
As I wrote in the introduction, I would like to describe the difference
between OCO offensive operations and DCO defensive operations. DCO are
considered those actions undertaken to ensure the confidentiality, integrity and
availability of NATO systems and/or data. OCO are those activities undertaken
via digital means, to infiltrate, reconnoiter, exploit, disrupt, deny access to and/
or destroy the adversaries systems and/or data. Furthermore, since the focus
is OCO as the pertain to Joint Air Power it is necessary to understand Joint
Air Power as synergetic application of air, space and information systems from
and for all services to project military power and includes the use of military
force in air or space by or from an air platform or missile operating above the
surface of the earth10.
In accessing cyber targeting Michael N. Schmitt attest that’it is quite simply
unimaginable that a contemporary conflict would not involve some manner
of cyber operations’ even for something as complicated as bringing down the
enemy’s Integrated Air Defense Systems and it is very possible the preferred
method may turn out to be cyber means instead of conducting kinetic attacks.
Adversaries’ civilian Air Traffic Control and Airspace Management Systems
are also potential targets if employed even partially by the military11.
That’s why, with respect to incorporating OCO at the operational level,
a solutions may be found in options purposed for integrating cyberspace into
USAF Air Operations Centers (AOC)12.

8 M. Polkowska, Bezpieczeństwo w przestrzeni kosmicznej. Prawo, zarządzanie, polityka,
Warszawa 2021, p. 98.
9 Ibidem.
10 Concept for the Joint Air Power Competence Centre (JAPCC) MOD Bonn, 31 July
2003, p. 3.
11 P. MacKenzie, op. cit., p. 9–10.
12 A. Bradley, Cyber Integration within the Air Operations Center, May 2013, Graduate
Research Project, Wright-Patterson, OH 2013.
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In this model AOC provides operational level C2 of air, space and cyberspace
operations and is the focal point for planning, directing and accessing air,
space and cyberspace operations to meet JFACC (Joint Force Air Component
Commander) operational objectives and guidance13.
The AOC would be organized, trained and equipped to provide cyber
planning and operation expertise in order to coordinate and synchronize
cyberspace operations activities with other domains and would ensure all
cyber tasking are deconflicted, integrated and coordinated into the Air Tasking
Order (ATO)14.
In the next part of the article I would like to analyze the development of
technologies for cybersecurity. I think that one should therefore ask whether
the Air Force or the Air and Space Force.
On the ground-segment side of satellite control, the debut of privately
owned communication antennas for rent and a move to cloud-based operations
or mission centers will bring new requirements for cyber protection for both
Department of Defense (DOD) and commercial satellite operations alike. It
is no longer a matter of whether automation will be introduced to satellite
operations, but how quickly satellite operators can adapt to the onset of
control automation and promote cybersecurity in an increasingly competitive,
contested, and congested space domain15.
An additional operational distinction is made between satellite
automation— the self-contained system process of conducting repetitive
tasks—and satellite autonomy, which gives the satellite the ability to implement
changes with limited to no human-in-the-loop actions16.
This distinction will add a level of complexity to the cybersecurity of
satellite control. Placing tasks previously controlled by humans under the
control of a computer-executed algorithm may be the only viable way to

13 Ibidem, p. 6.
14 Ibidem, p. 14.
15 C. Poole, R. Bettinger, M. Reith, Shifting Satellite Control Paradigms.Operational
Cybersecurity in the Age of Megaconstellations, „Air and Space Power Journal – Technology”
2021, vol. 35, no. 3, p. 46.
16 J.B. Hartley, P.M. Hughes, Automation of Satellite Operations: Experiences and
Future Directions at NASA GSFC [in:] Space Mission Operations and Ground Data Systems –
SpaceOps’96, Proceedings of the Fourth International Symposium held 16–20 September 1996
in Munich, Germany, ed. T.D. Guyenne, Paris 1996, p. 1262−1269.
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manage the development of future megaconstellations and enable effective
space-traffic management17.
The control architecture for satellites has remained nearly constant since
the beginning of the Space Age in the mid-twentieth century. Starting with the
launch of the first artificial satellites, each on-orbit system has mostly featured
a unique design, function, and mode of operation. This uniqueness has led
to self-contained and independent operating procedures controlled by the
satellite owner. In the typical satellite-control structure, a satellite downlinks
information such as payload data and spacecraft state-of-health information
when it is within view of a ground based receiver. From the receiver, the
information is processed and passed to the satellite operations center (SOC),
which reviews it for faults and assesses the need for required operating
adjustments and/or new system instructions18.
In Asia, China Telecom reportedly plans to create a 10,000-satellite
megaconstellation called „China StarNet” in the next 5−10 years19. In late
2020, the European Union revealed plans to initiate a program to develop
a telecommunications megaconstellation to establish „European digital
sovereignty”20.
While automation will play a large role in handling satellite functions, the
main changes for cybersecurity will come from the evolutionary shifts made
in the ground-control segments and associated security implementation
requirements. In the 2020 Space Capstone Publication Spacepower: Doctrine
for Space Forces, the foundation for cybersecurity is defined in the cyber
operations spacepower discipline as the „knowledge to defend the global
networks upon which military space power is vitally dependent”, the „ability
to employ cybersecurity and cyber defense of critical space networks and
systems”, and the „skill to employ future offensive capabilities”21.
The goal of any satellite system is to maintain mission functionality for
the planned mission lifetime; this requires satellite survivability. Satellite

17 S.J. Butow et al., State of the Space Industrial Base 2020: A Time for Action to Sustain US
Economic & Military Leadership in Space, Washington, DC 2020.
18 C. Poole, R. Bettinger, M. Reith, op. cit., p. 47.
19 D. Swinhoe, China’s Moves into Mega Satellite Constellations Could Add to the Space Debris
Problem, April 20, 2021, https://www.datacenterdynamics.com/ [access: 20.04.2022].
20 J. O’Callaghan, Europe Wants to Build Its Own Satellite Mega Constellation to Rival SpaceX’s
Starlink, Forbes, December 23, 2020, https://www.forbes.com/ [access: 20.04.2022].
21 J.W. Raymond, Space Capstone Publication Spacepower: Doctrine for Space Forces,
Washington, DC 2020, p. 52.
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survivability is a function of three time-separated phases: susceptibility,
vulnerability, and recoverability22.
The USSF is in the crucial position to make this happen starting at the
ground level. As mentioned in the Space Capstone Publication, increased
education will add to the understanding of the „network dimension”. Optimally,
this education would result in embedding cyberoperations members at key
SOCs, in addition to having increased cybersecurity and monitoring training at
all levels of satellite operations. This approach will facilitate a highly digitally
capable satellite-operations cadre23.
Satellite systems and controls architectures are in a rapid state of change.
Satellite automation could significantly alter the current hands-on satelliteoperations mission to one of key-event monitoring, with a consolidated humanin-the-loop team present to react to and resolve issues that cannot be directly
handled by the satellite itself or by the megaconstellation. Additionally, the
introduction of a more capable and increasingly flexible mission-operations
system, one using emerging technologies such as cloud-based networks
and services like privately owned and networked ground stations, will make
it possible for true 24/7 global access to and control of satellite systems. To
ensure the continued safety and security of on-orbit satellite systems, both
the defense and commercial space sectors must adapt to the rapidly changing
digital landscape of future space operations. The introduction of the CMMC
has already demonstrated such an adaptation, along with the alignment of
emergent USSF doctrine and strategy with cyber-mindedness. The final step
will be to shape the future of the USSF and USAF space and cyberspace cadre
to be better prepared as a digital force synergistically working to remain at
the forefront of protection in the increasingly competitive, contested, and
congested domain of space24.
I think it is worth noting here that the threat of countries with cyber
attacks meant that the European members of this organization, who had so
far used the SSA system – the space situational awareness program (which did
not treat military issues as the main issue), had to turn to the American SDA
program, intended primarily for the military (which, in its assumptions, is to
combat cyber attacks25.

22
23
24
25

C. Poole, R. Bettinger, M. Reith, op. cit., p. 52.
Ibidem, p. 54.
Ibidem.
M. Polkowska, op. cit., p. 97–98.
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It should also be mentioned here that a few years ago the Panel on Concepts
and Integration of Systems of Science and Technology Organizations (STO)
was created, which supports NATO activities in space. In STO was created
Research Task Group: Collaborative Space Domain Awareness Data Collection
and Fusion Experiment for data collection and experimental activities and the
exchange of information between Member States26.
That’s why I think it must by analyze Air Force or Air and Space Force.
Although the nature of air and space as distinct domains make independent
services desirable, they remain intimately linked. Secretary of the Air Force
Frank Kendall stated, only the „Air and Space Forces have the ability to control
the high ground [...] can project power on short notice to anywhere that it is
needed [...] have the ability to confront and defeat aggression immediately,
wherever it occurs [...] [and] have the ability to come to the aid of our global
Allies and partners with little or no notice wherever aggression occurs”27.
The Air and Space Forces share a common operating border – the air domain
ends and the space domain begins at the point atmospheric effects become
negligible28.
The last time the DAF had an opportunity to change its name to embrace
space was in 1981, when Congressman Ken Kramer recognized the advancing
Soviet space threat required a new focus. Kramer introduced House Resolution
5130, the Aerospace Force Act that would have renamed the department
and service to the Department of the Aerospace Force and US Aerospace
Force and granted Title 10 authorities for space operations – something that
only recently occurred with the Space Force’s establishment. At the hearing,
Kramer testified that the suggestion of a name change is to stimulate thinking
about the fact that our Air Force ought to be involved in both air and space in
coequal roles, that too much emphasis to date has been placed on air and not
enough emphasis on space. If we had an Aerospace Force as opposed to an Air
Force, implicit in that name would be a recognition of the importance of space
as another theater29.

26 Ibidem.
27 F. Kendall, VIDEO: Kendall on the State of the Forces at AFA’s Air, Space & Cyber ’21, „Air
Force Magazine” (website), September 23, 2021, https://www.airforcemag.com/ [access:
22.04.2022].
28 Chairman of the Joint Chiefs of Staff (CJCS), Joint Air Operations, Joint Publication ( JP)
3-30, Washington, DC 2021, p. I-1; Space Operations, JP 3-14, Washington, DC 2020, p. vii.
29 K. Kramer, Hearing on H.R. 5130 Aerospace Force Act before the Investigations
Subcommittee of the Committee on Armed Services House of Representatives, 97th Cong.
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The DAF’s point of opposition in 1981 provides a benchmark to measure
the relative justification for renaming today with a simple question: is space
a coequal partner with air in the department? Fortunately, the department
itself has already provided the answer, stating in a 2020 report to Congress
that it is „one department with two coequal services and service chiefs”,
justifying a name that accurately reflects its composition and purpose30.
Renaming would affect the DAF headquarters elements, Air and
Space Forces awards and decorations, and joint Air and Space Forces field
organizations that support both services – whether they are situated within
the Air Force, Space Force, or the Office of the Secretary of the Air Force. This
is not a revolution but rather marks a singular moment in the ongoing evolution
of these organizations from air to air and space.
• Department of the Air Force (DAF) – Department of the Air and Space
Forces (DASF);
• Secretary of the Air Force (SecAF/SAF) – Secretary of the Air and Space
Forces (SecASF/SASF);
• US Air Force Academy (USAFA) – US Air and Space Forces Academy
(USASFA/ASFA;
• Air Force Reserve Officer Training Corps (ROTC) – Air and Space Forces
ROTC;
• Air Force Research Laboratory (AFRL) – Air and Space Forces Research
Laboratory (ASFRL);
• Air Force Cross – Air and Space Forces Cross;
• Airman’s Medal – Airman and Guardian’s Medal
The Air and Space Forces should also ensure aerospace and air and space
do not describe single-domain or single-service functions. For instance, the Air
Force’s 2A aerospace maintenance enlisted career fields, including aerospace
ground equipment and aerospace propulsion, deal almost exclusively with
aircraft31.
Continuing, and as it is in India. This is also where the cybersecurity of
the air force is developing. IAF chief addresses Central Air Command, urges

2nd Sess. (May 19, 1982) (9) (Statement of Congressman...), https://www.congress.gov/
bill/97th-congress/house-bill/5130/all-info?r=84&s=1 [access: 20.04.2022].
30 S. Erwin, U.S. Space Force Organizational Plan Delivered to Congress, „SpaceNews”,
February 3, 2020, https://spacenews.com [access: 20.04.2022].
31 Air Force Enlisted Classification Directory: The Official Guide to the Air Force Enlisted
Classification Codes, San Antonio, TX 2021, p. 116, 142, 144.

Cybersecurity of air force

stronger physical, cyber security. He directed the Commanders to ensure the
readiness of all platforms weapon systems and assets are kept at the highest
level. The chief appreciated the role of Central Air Command in the recent
flood relief efforts and aid to civil administration. Urging the Commanders
to continue their efforts in ensuring a safe operational flying environment,
the Air Chief Marshal stressed the need to augment the combat capability in
Indian Air Force through innovation, self – reliance and indigenisation32.
In the end, cybersecurity objectives are:
1. Organizational design should be flexible and decentralized. The
cybersecurity environment is inherently dynamic and complex. The literature
suggests that well managed organizations cope with such environments
by choosing organizational designs that favor solutions obtained through
decentralized coordination and collaboration of workers over those prescribed
by standardized and formalized controls.
2. Outcome-based feedback is more valuable than compliance-based
feedback. Organizations tend to focus on readily observable metrics, such as
compliance with policies and directives, to indicate their level of cybersecurity.
However, compliance does not, in itself, reflect the actual state of cybersecurity,
especially in complex and rapidly changing threat environments. Organizations
should instead focus on whether their policies and practices are achieving the
desired outcomes (e.g., mission assurance in the face of adaptive cyberattacks)
and should be ready to adapt as needed33.
Follow I would like to describe Air Force gabs. They reveals number of
them. The vulnerabilities are as follows:
Current policies are better suited to simple, stable, and predictable
environments than to the complex, rapidly changing, and unpredictable
reality of today’s cybersecurity environment. DoD has sought to standardize
cybersecurity by applying the National Institute of Standards and Technology’s
(NIST’s) security controls to all systems, including weapon systems. But these
controls are designed to mitigate security issues in designs that the Air Force
inherits, such as in COTS systems. Weapon systems, in contrast, present
opportunities for designers to build systems that are more inherently secure.

32 https://www.aninews.in/news/national/general-news/iaf-chief-addresses-central-aircommand-urges-stronger-physical-cyber-security20210917105036/ [access: 20.04.2022].
33 Cybersecurity of Air Force Weapon Systems. Ensuring Cyber Mission Assurance Throughout
a System’s Life Cycle. Research Brief, p. 1–2, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/
research_briefs/RB9800/RB9835/RAND_RB9835.pdf [access: 25.04.2022].
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Sound system security engineering during the early design phase of a weapon
system would be more effective than security controls that are applied as
overlays to designs created without cybersecurity as an integral priority.
Implementation of cybersecurity is not continuously vigilant throughout
the life cycle of a military system. Attention to cybersecurity is generally
triggered by acquisition events, which mostly occur during procurement. As
a result, policy does not cover the full range of cybersecurity issues that affect
a system over its life cycle. This shortfall has several important consequences.
First, programmatic triggers for cybersecurity come late in the design process
and, therefore, have little leverage to influence critical design decisions that
affect cybersecurity. Second, systems in programs beyond the procurement
phase (i.e., in sustainment or disposal) receive less attention than those in
procurement. As noted above, this underemphasizes the majority of Air Force
systems, which are in sustainment. Third, this policy structure tends to favor
vulnerability assessments (prevalent in the design phase) over mission impact
and threat assessments (which affect the entire life cycle). Finally, management,
oversight, and budgeting within DoD are strongly structured around programs,
whereas cybersecurity vulnerabilities cross program boundaries. This creates
a misalignment between cybersecurity challenges in specific systems and how
they can be managed.
Control of and accountability for military system cybersecurity is spread
over numerous organizations and is poorly integrated. This results in diminished
accountability and unity of command and control for cybersecurity. These
overlapping roles, and particularly the presence of a cybersecurity-focused
authorizing official, create ambiguities in decision authority and accountability.
For example, who can make the final decision regarding risk to a mission: the
commander or the authorizing official? And should a cybersecurity incident
occur, who is ultimately to be held accountable: the program manager, the
authorizing official, or the operational commander?
Monitoring and feedback for cybersecurity is incomplete, uncoordinated,
and insufficient for effective decision making or accountability. Current
feedback does not capture all systems, does not probe the consequences of
cybersecurity shortfalls, and is not produced in a form that informs effective
decision making. The lack of comprehensive program- or system-oriented
feedback on cybersecurity and the impact of cybersecurity on operational
missions stands in contrast to the abundance of feedback on cost and
schedule. This imbalance creates an incentive structure for program managers
and program executive officers to favor cost and schedule over cybersecurity
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performance. These deficiencies in feedback on cybersecurity also further
inhibit individual accountability34.
In the conclusion, there are steps the Air Force can take to strengthen
cybersecurity for weapon systems:
1. Define cybersecurity goals for military systems within the Air Force
around desired outcomes while remaining consistent with DoD issuances.
As a working objective, keep the impact of adversary cyber exploitation and
offensive cyber operations to an acceptable level, as guided by a standardized
process for assessing risk to mission assurance.
2. Realign functional roles and responsibilities for cybersecurity risk
assessment around a balance of system vulnerability, threat, and operational
mission impact, and empower the authorizing official to integrate and adjudicate
among stakeholders. For example, the life-cycle management community
(specifically the program manager) would be responsible for program and
system vulnerability assessments, the intelligence and counterintelligence
communities would be responsible for threat assessments, and the mission
owner (e.g., core function lead integrator, lead major command) would be
responsible for operational mission assurance assessments. The authorizing
official would integrate and balance these viewpoints based on an acceptable
level of cybersecurity risk.
3. Assign each authorizing official a portfolio of systems and ensure that
all systems explicitly fall under some authorizing official throughout their life
cycles.
4. Encourage Air Force program offices to supplement the required
DoD security controls (which focus on closing vulnerabilities) with more
comprehensive cybersecurity measures, including sound system security
engineering (which focuses on making the system robust and resilient in the
face of successful attacks).
5. Foster innovation and adaptation in cybersecurity by decentralizing,
in any new Air Force policy, how system security engineering is implemented
within individual programs.
6. Explicitly assess the trade-offs between cybersecurity risks and
functional benefits associated with interconnecting military systems in
cyberspace. This would reverse the default culture of connecting systems
whenever possible and would reduce the complexity of cybersecurity.

34 Ibidem, p. 2.
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7. Create a group of experts in cybersecurity who can be matrixed as
needed within the life-cycle community, making resources available to small
programs and to programs in sustainment.
8. Establish an enterprise-directed prioritization for assessing and
addressing cybersecurity issues in legacy systems.
9. Close feedback gaps and increase the visibility of cybersecurity by
producing a regular, continuous assessment that summarizes the state of
cybersecurity for every program in the Air Force. Hold program managers
accountable for a response to issues.
10. Create cybersecurity red teams that are dedicated to acquisition/lifecycle management within the Air Force.
11. Hold individuals accountable for willful infractions of cybersecurity
policies.
12. Develop mission threat data to support program managers and
authorizing officials in assessing acceptable risks to missions caused by
cybersecurity deficiencies in systems and programs35.
I think it’s important to conclude that air force cybersecurity is a big
challenge in the world around us. The 2016 NATO summit in Warsaw was of
great importance for the development of cybersecurity of the air force, where
it was decided that offensive operations in cyberspace would also be used in
the future. The space and cyber domains of the air force should also not be
forgotten, which is of utmost importance for their development, despite the
air force cybersecurity gaps described at the end of the article. I think that
the further development of air force cybersecurity is extremely important for
international cyber defense and the future.
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Cyberbezpieczeństwo sił powietrznych
Streszczenie
Cyberbezpieczeństwo sił powietrznych to nowe wyzwania w cyberprzestrzeni. Tych wyzwań dotyczy niniejszy artykuł. Ważny jest wpływ szczyt NATO w Warszawie w 2016 roku
i deklaracja, że NATO będzie w przyszłości wykorzystywać także ofensywną operację Cyber. Autorka skupiła się na zmianach technologicznych – technologie satelitarne powinny
ewoluować w siłach powietrznych (a może powinny być siły powietrzne i kosmiczne?). Na
przyładzie Indii opisała rozwój cyberbezpieczeństwa sił powietrznych. Następnie omówiła cele cyberbezpieczeństwa sił powietrznych oraz luki w nim. W zakończeniu zawarła
rekomendacje – co zrobić, żeby wzmocnić cyberbezpieczeństwo sił powietrznych.
Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, ofensywna operacja cybernetyczna, defensywna operacja cybernetyczna, technologie satelitarne, siły powietrzne, siły powietrzne i kosmiczne

69

Mirosław Karpiuk*1
Miroslaw Kelemen**2

Cybersecurity in civil aviation in Poland
and Slovakia

Abstract
Civil aviation, similar to other economy sectors, is exposed to cyber-attacks. In this case
however, the protection against cybersecurity threats is gaining particular significance,
as the industry relies heavily on the use of information systems (information and
communication systems with electronic data processed in such systems). The systems are
exposed to incidents. Incidents in civil aviation are events occurring in cyberspace which
affect, or might potentially affect, the security of aircraft.
The issue of cybersecurity in civil aviation is discussed in the context of legal
regulations that are in force in Poland and Slovakia. Individual solutions aimed at ensuring
the cybersecurity of air transport were analysed.
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Introduction
Cyberspace is a place where activities are conducted in the public, private,
social or economic spheres. It serves the purpose of providing various types
of services and communication. It is of great significance for the state and
society; therefore, both public and private institutions (primarily operators
of essential services and digital service providers) have the responsibility to
protect it. The protection against cyber threats should constitute a priority
area of state policy, and an obligation on the part of entities responsible for
the security of information systems.
Cyberspace should be properly protected, and the need results not
only from the fact that it has a key significance for the functioning of public
institutions, but also from the needs of an information society, extensively
using various forms of communication1.
According to the legal definition, cybersecurity is understood as the ability
of information systems to resist action that compromises the availability,
authenticity, integrity and confidentiality of processed data or the related
services offered by those information systems2. Cybersecurity is also defined
as the ability of networks and information systems to resist, at a given level
of confidence, any action that compromises the availability, authenticity,
integrity or confidentiality of stored, transmitted or processed data or the
related services offered by, or accessible via, those network and information
systems3.

1 M. Karpiuk, The Organisation of the National System of Cybersecurity: Selected No.s, „Studia
Iuridica Lublinensia” 2021, no. 2, p. 241.
2 Art. 2(4) of the National Cybersecurity System Act of 5 July 2018 (consolidated text
Journal of Laws 2020, item 1369, as amended), further referred to as the NCSA.
3 Art. 4(2) of 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 (Official Journal of the European Union 2016,
L 194, p. 1). For additional information about cybersecurity, refer to: M. Karpiuk, The
obligations of public entities within the national cybersecurity system, „Cybersecurity and
Law” 2020, no. 2; M. Czuryk, Supporting the development of telecommunications services and
networks through local and regional government bodies and cybersecurity, ibidem 2019, no. 2;
M. Karpiuk, Activities of local government units in the scope of telecommunication, ibidem,
no. 1; K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, The legal status of public entities
in the field of cybersecurity in Poland, Maribor 2021; M. Czuryk, Cybersecurity as a premise to
introduce a state of exception, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 2; M. Karpiuk, Cybersecurity
as an element in the planning activities of public administration, ibidem, no. 1; I. Hoffman,
K.B. Cseh, E-administration, cybersecurity and municipalities – the challenges of cybersecurity
no.s for the municipalities in Hungary, ibidem 2020, no. 2; I. Hoffman, M. Karpiuk, The local
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The information society we are dealing with today is based on information
and communications networks and systems which are susceptible to disruptions4.
Given the above, competent authorities for ensuring cybersecurity must take
coordinated action both to eliminate and prevent such disruptions.

Cybersecurity in civil aviation in Poland
The operators of essential services have a special status in the sphere of
cybersecurity in civil aviation. The operator of essential services is an entity
listed in the NCSA, having an organisational unit in the territory of the
Republic of Poland, in respect of which a competent authority for ensuring
cybersecurity has issued a decision on recognising the entity as an operator
of essential services. The above definition is set out in Art. 5(1) of the NCSA5.
In both the transport industry and the air transport sector, the following
entities may have the status of an operator of essential services: 1) air carriers
– air transport undertakings holding a valid operating licence or an equivalent6;
2) airport operators – entities which have been entered as operators in the
civil airport register7, performing for air carriers and other aircraft users one
or more of the following categories of ground handling services: a) services
in respect of on-ground administration and supervision, b) passenger service,
c) luggage handling, d) freight and mail handling, e) ramp handling, f) aircraft
handling, g) services in respect of supplying aircraft with fuel, h) aircraft
maintenance services, i) services in respect of flight operations and crew
administration activities, j) surface transport, k) services in respect of the inflight supply of food and beverages (catering) – the services are listed in Art.

self-government’s place in the cybersecurity domain. Examples of Poland and Hungary, ibidem
2022, no. 1; M. Karpiuk, Tasks of the Minister of National Defense in the area of cybersecurity,
ibidem.
4 K. Kaczmarek, Zapobieganie zagrożeniom cyfrowym na przykładzie Republiki Estońskiej
i Republiki Finlandii, ibidem 2019, no. 1, p. 145.
5 See also K. Chałubińska-Jentkiewicz, Komentarz do art. 5 [in:] Ustawa o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa. Komentarz, eds. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz,
Warszawa 2019, p. 71.
6 Art. 3(4) of the Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of
the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and
repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Official Journal of the European Union 2008,
L 97, p. 72), further referred to as the EU Regulation.
7 Art. 2(7) of the Act of 3 July 2002 – the Aviation Law (consolidated text, Journal of Laws
2018, item 1183), further referred to as the AL.
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176 of the AL8; 3) regulated agents – air carriers, agents, freight forwarders
or any other entities who ensure security controls in respect of cargo or mail
(Art. 3(26) of the EU Regulation), performing security checks for air carriers;
and 4) air navigation service providers operating in Polish airspace (subject to
appointment and certification)9.
The competent authority for ensuring cybersecurity issues a decision
on recognising an entity as an operator of essential services (including
entities representing the transport industry and the air transport sector),
if the conditions specified in Art. 5(2) of the NCSA have been met, i.e., 1) the
entity provides an essential service; 2) the provision of such service relies on
information systems; and 3) an incident is likely to cause a severe disruption
to the operator’s provision of an essential service. The minister competent for
transport is responsible for ensuring cybersecurity in the transport industry,
excluding the water transport sector10. Therefore, it is the minister competent
for transport that issues decisions on recognising an entity as an operator of
essential services in respect of air transport entities.
The materiality thresholds defining the levels of disruption to essential
services in air transport were set out by the legislator11 separately for
individual operators providing essential services, taking into account the
specific nature of their business. The materiality thresholds include: 1) air

8 Under Art. 176 of the AL, the legislator defines users as air carriers and/or other
aircraft users, J. Walulik, Komentarz do art. 176 [in:] Prawo lotnicze. Komentarz, ed. M. Żylicz,
Warszawa 2016.
9 The appointment and certification of air navigation service providers by competent
state authorities are some of the measures which are used to guarantee that air navigation
tasks are performed in line with the required standards of responsibilities and powers of
air navigation services, with a view to reaching and maintaining a high uniform level of
air navigation security, efficient and effective operations of the air transport system, and
due protection of the general interest, W. Dzienkiewicz, Komentarz do art. 127 [in:] Prawo
lotnicze...
10 The minister competent for transport manages the government administration
department of transport which includes, in particular, 1) the operation and development of
transport infrastructure, including the construction, upgrade, maintenance and protection
of airports and fees for using the infrastructure; 2) air traffic, and 3) passenger and freight
air transport. The minister competent for transport supervises the President of the Civil
Aviation Authority and the Polish Air Navigation Services Agency, as per Article 27 of the
Act of 4 September 1997 on Government Administration Departments (consolidated text,
Journal of Laws 2021, item 1893, as amended).
11 Regulation of the Council of Ministers of 11 September 2018 on the list of essential
services and materiality thresholds of the disruptive effect of incidents on the provision of
essential services (Journal of Laws 2018, item 1806).
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transport undertakings holding a valid operating licence or an equivalent (air
carriers), providing essential services, a) as regards passenger air transport –
the number of users relying on an essential service rendered by a given entity
defined as the transport of at least 500 000 passengers a year, calculated on
the basis of average statistical data for three years preceding the issue of
a decision on recognising an entity as an operator of essential services, or in
the event of entities operating for a period shorter than three years, on the
basis of statistical data for two full years or one full year preceding the issue
of a decision; b) as regards freight air transport – a market share of the entity
rendering essential services amounting to at least 25% of the freight transport
flights on the domestic market, calculated on the basis of average statistical
data for three years preceding the issue of a decision on recognising an entity
as an operator of essential services, or in the event of entities operating for
a period shorter than three years, on the basis of statistical data for two full
years or one full year preceding the issue of a decision; 2) entities entered as
operators in the civil airport register (airport operators), providing essential
services: as regards services supporting air transport operations rendered
by airport operators – the number of users relying on an essential service
provided by a given entity, defined as services provided to at least 500 000
passengers a year, calculated on the basis of average statistical data for three
years preceding the issue of a decision on recognising an entity as an operator
of essential services, or in the event of entities operating for a period shorter
than three years, on the basis of statistical data for two full years or one full
year preceding the issue of a decision or, in the event of new entities whose
scope of activities are expected to meet the threshold requirements for being
recognised as an operator of essential services, on the basis of the Master
Plan12; 3) undertakings holding a licence for ground handling services and

12 Airport Master Plans, which constitute the development plans of a given airport, drawn
up for a period no shorter than 20 years by airport operators, specify: 1) the area covered
by the Plan, with the allowable dimensions of building structures and natural structures;
2) information about the planned development of air traffic (divided by scheduled and
chartered operations and by general aviation, passenger transport and freight transport);
3) the concept for ensuring air navigation service providers; 4) the concept for the spatial
development of areas around the airport, 5) information about traffic capacity, taking into
account the current parameters (for existing airports) or future airport parameters (divided
by parameters related to runways, taxiways, ramps, terminals, air space, and access routes
to the airport), in relation to the expected traffic development and planned airport upgrades;
6) economic and financial information concerning, in particular, the current and planned
ownership structure, the expected sources of funds for investment projects, current and
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air carriers, agents, freight forwarders or other entities who ensure security
controls in respect of cargo or mail, providing essential services: a) as regards
support activities to air transportation performed by the undertaking with
a regulated agent status – factors characteristic of a given sector, namely
the performance of security checks of cargo and air mail together with the
assignment of SPX, SCO and SHR status to cargo, and/or the provision of an
electronic information transfer service, including the security status of a given
mail item to be sent by air to its destination, b) as regards support services to air
transport rendered by an undertaking holding the status of a handling agent –
factors characteristic of a given sector, which means that the proper provision
of other essential services at the airport relies on the services rendered by the
handling agent, whereas the provision of such services by other entities is not
possible; and 4) air navigation service providers in Polish airspace, providing
essential services: as regards supporting services to air transport provided
by an air navigation service provider – the geographical range related to an
area affected by an incident covering the provision of services on the entire
territory of the country; the entity’s ability to maintain a sufficient level of the
essential service, taking into account the availability of alternative methods of
service provision, perceived as the lack of an alternative for a service provided,
and of its provision by another service provider in the event of an incident;
factors characteristic of a given sector, covering services provided in respect
of at least 10 000 flights a year, notwithstanding the maximum take-off weight
and the number of passenger seats in an aircraft, with the number of flights
calculated as a sum of take-offs and landings, and as an average value for the
preceding three years.
As per Art. 8 of the NCSA, operators of essential services (including the
ones operating in the air transport sector) are obliged to implement a security
management system within their information systems being used for the
provision of essential services, which comprises: 1) the performance of regular
risk assessments for the occurrence of incidents and risk management; 2) the
implementation of relevant and proportional technical and organisational
measures, taking into account state of the art, including: a) maintenance and
safe operation of the information system, b) physical and environmental safety,
taking into account access control, c) safety and continuity of the provision

expected profitability and liquidity of the entity, the planned amount of airport fees and
revenues on that account, taking into account the total revenues of the entity; and 7) other
matters selected by the airport operator, as per Art. 55(6) of the AL.
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of services on which essential services depend, d) the implementation,
documenting, and maintenance of action plans allowing the continuous and
uninterrupted provision of essential services, and ensuring confidentiality,
integrity, availability and authenticity of information, e) the covering of
the information system being used for the provision of essential services
by a continuous monitoring system; 3) the collection of information about
cybersecurity threats and the vulnerabilities of information systems being
used to provide essential services, 4) incident handling; 5) the use of preventive
measures and measures to mitigate the effect of incidents on the security of
the information system being used to render essential services, including a)
the application of mechanisms ensuring the confidentiality, availability and
authenticity of data processed in the information system, b) the assurance
of software updates, c) protection against unauthorised modifications in
the information system, d) immediate action following the identification of
vulnerabilities or cybersecurity threats; and 6) the use of communication
measures allowing proper and safe communication as part of the national
cybersecurity system. The obligations imposed on the operators of essential
services includes the following basic actions and processes: risk management
and the introduction of relevant physical, technical and organisational
safeguards on its basis; incident handling and an effective response to
incidents; and the assurance of a safe communication channel as part of the
national cybersecurity system13. The security management system within
the information system being used for the provision of essential services is
a core preventive instrument allowing the prediction of cyber threats. The
obligation to have such a system in place has been imposed on the operators
of essential services due to the need to ensure the protection of information
systems against cyber-attacks hindering (or making impossible in certain
circumstances) the provision of essential services via such systems (including
in the air transport sector of the transport industry).

13 C. Kosikowski, Komentarz do art. 8 [in:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
Komentarz, eds. K. Czaplicki, A. Gryszczyńska, G. Szpor, Warszawa 2019.
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Cybersecurity in civil aviation in Slovakia
The basic document for solving the problem in civil aviation in Slovakia is the
legal norm „Act on Civil Aviation (Aviation Act) and on Amendments to Certain
Acts” (Act no. 143/1998 Coll.). This Act regulates the operation of aircraft in
the airspace of the Slovak Republic according to the rules of flight applicable
to civil aviation, in the field of civil aviation competence and authorization of
members of aviation personnel, competence of aircraft and other aeronautical
products, aircraft register, establishment and operation of airports and aircraft
ground facilities, performance of air transport, aviation works and other
business in civil aviation, protection of civil aviation, competence of state
administration bodies and imposition of sanctions.
According to section 2 of this Act, an act of unlawful interference means
the communication of false information (in accordance with section 180b of
the Criminal Code) or the interruption of information flows necessary for
the performance of air traffic, resp. reporting false information which may
endanger the safety of passengers, flight crew, or ground staff at the airport,
public order at the airport, or the smooth operation of air operations. The
protection of cyberspace airports and air traffic is therefore important.
The issue of cybersecurity in civil aviation in Slovakia finds support in the
legal norm, which is the Act on Cyber Security and on Amendments to Certain
Acts of 30 January 2018. The law was approved by the National Council of the
Slovak Republic.
The Act transposed Directive (EU) 2016/1148 of the European
Parliament and of the Council of 6 July 201614 on measures to ensure a high
level of security of networks and information systems in the Union into the
conditions of Slovakia. It regulates the rights and obligations of persons as
well as the authority and competence of public authorities by setting minimum
requirements for the standard provision of important information systems in
the Slovak Republic. It lays down minimum requirements for ensuring cyber
security in this Act and does not prevent the application of stricter security
measures. The main goal is the protection and functionality of cyberspace.
In relation to civil aviation, within the organization of state administration
bodies according to § 4 letter a) b) Ministry of Transport and Construction of

14 Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July
2016 on measures to ensure a high level of security of networks and information systems in
the Union (Official Journal of the European Union 2016, L 194, p. 1).
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the Slovak Republic. The Transport Office of the Slovak Republic performs
this key role on behalf of the Ministry. Due to coordination, another important
body of state administration in the field of aviation is the Ministry of Defense,
which is responsible for the activities of the Air Force of the Armed Forces
of the Slovak Republic. The cooperating state administration body is also
the Ministry of the Interior of the Slovak Republic, which is responsible for
the operation of the Squadron of the Ministry of the Interior (the so-called
government squadron).
The state uses the Unified Cyber Security Information System, defined in § 8.
The system serves for the management, coordination, registration and control
of the performance of the state administration in the field of cyber security
and CSIRT units – Computer Security Incident Response Team. The number of
users connected to the Internet has grown dramatically in the last few years.
However, their awareness in the field of information security is different, and
this creates space for computer incidents, which may ultimately affect the
very operation of the state. What’s more, there is still a low probability that
a potential attacker will be discovered. Given the above facts, it is important
that the digital space of the Slovak Republic (resp. NIKI – National Information
and Communication Infrastructure) is protected and potential incidents are
resolved, their consequences mitigated or eliminated.
The main task of the specialized unit CSIRT.SK is to solve information
and security incidents in the Slovak Republic in cooperation with owners
and operators of affected parts of NIKI, telecommunications operators,
Internet service providers and possibly other state authorities (eg police,
investigators, courts). Furthermore, building and expanding public knowledge
in selected areas of information security and cooperation with foreign sister
organizations and the representation of the Slovak Republic in the field
of information security at the international level15. In order to coordinate
national activities aimed at preventing and addressing ICT security issues, the
international organization FIRST (Forum of Incident Response and Security
Teams) was established in 1990, currently bringing together more than 180
CSIRT/CERT teams from around the world, of which members are: teams
from government, commercial and academia. At European level, there is a TFCSIRT group that facilitates the cooperation of CSIRT teams within Europe.

15 CSIRT.SK Available
8058637170998233146.

on

Internet:

https://www.csirt.gov.sk/index.html?csrt=
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The TF-CSIRT provides a space for the exchange of experience and knowledge
in the field of information security, works on the development of common
standards and procedures for responding to security incidents and also helps
in the creation of new CSIRT teams. Furthermore, the European Union Agency
for Network and Information Security ENISA was established in 2004, which
ensures coordination and methodically assists in building new CSIRT teams or
developing existing teams.
The unified information system of cyber security consists of a public and
a non-public part – a public part with content according to § 8 available on
the portal of the National Security Office of the Slovak Republic, access to
it is free of charge and takes place in real time. The law focuses primarily on
the basic service, which means a service included in the list of basic services
(including air transport) and depends on networks and information systems
and is performed in at least one sector or sub-sector.
In the Transport sector, in the Air transport subsector, the basic services
are: 1) air carriers – an air carrier with a valid operating license or equivalent;
2) airport managing bodies – an entity which, in connection with or without
other activities, has, as the case may be, national laws, regulations or treaties
to manage and control the airport infrastructure or airport network and to
coordinate and control the activities of individual operators at the airports
concerned; in the relevant airport networks, airports, including major airports,
and entities operating ancillary facilities located at airports; 3) operators
providing air traffic control (ATC) services as a service provided for purposes:
a) collision avoidance – between aircraft, and – in the operating area between
the aircraft and obstacles, b) and accelerating and maintaining the proper flow
of air traffic; 3) administrators and operators of networks and information
systems, which are an element of critical infrastructure according to Act no.
45/2011 Coll. critical infrastructure or are directly connected to it. Basic
service is an element of the state’s critical infrastructure.
In connection with the Transport sector, we must also mention the Water
and Atmosphere sector, where the Aeronautical Meteorological Service
operates within the Meteorological Service, i. administrators and operators of
the state hydrological network; administrators and operators of networks and
information systems, which are an element of critical infrastructure according
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to Act no. 45/2011 Coll.16 critical infrastructure or are directly connected to it;
and administrators and operators of the state meteorological network.
The following impact criteria apply to the basic service: number of users
using the basic service, dependence of other sectors of the basic service, the
impact that cyber security incidents could have in terms of scale and duration
on economic and social activities and state or national security interests,
market share geographical distribution in terms of the area that could be
affected by the cyber security incident, the importance of the basic service
operator in terms of maintaining continuity of service.
The sector-specific criteria for the air transport sector, including airports
and air carriers, rail transport and seaports, determine the specific criterion:
the share of national transport and the number of passengers or freight
operations per year. In accordance with § 17 the service provider notifies the
state authority that the criteria have been exceeded within 30 days of the
finding.
A cyber incident in civil aviation networks is any event which, due to
a breach of network and information system security or a breach of security
policy or binding methodology, has a negative impact on cyber security or
results in loss of data confidentiality, destruction of data or breach of system
integrity, restriction or denial of the availability of the basic service or digital
service, a high probability of compromising the activities of the basic service,
or a threat to information security. Cyber security incidents are reported in
accordance with section 24 of the Act.
A cyber security incident is identified as a serious cyber security incident if
it meets at least one identification criterion for the category of a serious cyber
incident – specified in the draft decree. We recognize 3 categories of serious
cyber security incidents: level I category; category II; category III.
For the identification criterion, the number of basic or digital service users
affected by a cyber security incident is a limit of 15 000 for category I, 35 000
for category II, and 50 000 for category III.
For the identification criterion, the duration of a cyber security incident
according to the percentage of time specified in the service level rules, which
belong to individual services, the limit is more than 40% of the time for

16 Act no. 45/2011 Coll. on state critical infrastructure (Zbierka zákonov Slovenskej
republiky 2011, 45, Vyhlásené znenie), https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/
ZZ/2011/45/vyhlasene_znenie.html [access: 16.08.2022].
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category I., more than 60% of the time for category II., More than 75% of time
for category III.
For the identification criterion of the geographical spread of a cyber
security incident, the limit is at least a district for category I, at least a region
for category II, the whole Slovak Republic for category III.
For the identification criterion, the degree of disruption of the basic service
or digital service, the limit is „partial” for category I, „complete” for category II,
„complete without compensation” for category III.
For the identification criterion, the extent of the impact of a cyber security
incident on the economic or social activities of the state is the limit of economic
loss, the number of injured (dead), and the impact on public order.
An important agenda in ensuring cyber security in the field of civil aviation
is the audit. The State Office (National Security Office of the Slovak Republic)
may at any time carry out a cyber security audit of the basic service operator or
request a conformity assessment body to carry out such an audit of the basic
service operator in order to confirm the effectiveness of security measures
taken and compliance with the requirements of this Act.
The personnel within the air transport ecosystem work in different
workplaces, in different job positions. Individual human-caused failures,
workflow incidents or technology failures in one section of airport information
systems may jeopardize the integrity and security of the entire air traffic support
system. For this reason, students are already preparing in three levels: general
aviation education, training of aviation specialists and training using virtual
training and information, simulation and communication technologies in the
aviation environment. The proposed model makes it possible to divide students,
future airport staff, into the following basic groups: security and safety, airline/
airport management/operation, information technology (IT) and computers in
aviation, and passenger management and services (air cargo and air passenger
transport). For those interested in expanding knowledge and developing an
academic and research discussion on civil aviation cyber security, we refer to
our independent work on „Educational Model for Evaluation of Airport NIS
Security for Safe and Sustainable Air Transport”17. There is currently no single
method for developing risk management technologies by engaging expertise
through an adaptive approach. An expert model for assessing airport NIS

17 M. Kelemen et al., Educational model for evaluation of airport NIS security for safe and
sustainable air transport, „Sustainability” 2020, vol. 12, no. 16.
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risks and incidents using fuzzy sets is an urgently needed task to improve civil
aviation information security.
In the next period, the attention of the aviation community will be focused
on the amendment to the Civil Aviation Act, which will also have an innovative
impact on strengthening safety in civil aviation networks. Among other things,
the legislator plans to establish a register of operators of unmanned aerial
systems and unmanned aerial vehicles whose project proposal is subject
to registration. In this agenda, Slovakia is only catching up with the other
member states of the European Union. Flight safety is affected by the increase
in drone activities near airports, both in controlled and uncontrolled airspace.
The legal environment needs to strengthen tools against those who threaten
air traffic safety and coordination, information security for the management,
monitoring, transmission and sharing of data for the coordination of aircraft
operations and unmanned aerial vehicles. In addition to civil air operations,
the Act also applies, to a limited extent, to the operation of aircraft in military
services, police services, customs services or flights in the public interest in
the airspace, with the appropriate designation or note in the flight plan. This
agenda requires increased protection of information and some of it is subject
to a special confidentiality regime from unauthorized persons.
The issue of cyber security of civil air traffic raises many praxeological
issues at a time of dynamic technological development and human error, which
must be addressed at the national and international level of cooperation and
coordination.
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Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym w Polsce
i na Słowacji
Streszczenie
Lotnictwo cywilne, podobnie jak i inne sfery gospodarki, jest narażone na cyberataki, w
tym jednak przypadku ochrona przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ w tej branży na szeroką skalę wykorzystuje się systemy informacyjne (systemy teleinformatyczne wraz z przetwarzanymi w nich danymi w postaci
elektronicznej). Systemy te narażone są na incydenty. Incydenty w lotnictwie cywilnym,
będące zdarzeniami występującymi w cyberprzestrzeni, które mają lub mogłyby mieć
wpływ na bezpieczeństwo statków powietrznych.
Problematyka cyberbezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym omawiana jest na gruncie regulacji obowiązujących w Polsce i na Słowacji. Analizie poddano poszczególne rozwiązania, które w tych państwach mają zapewnić cyberbezpieczeństwo transportu lotniczego.
Słowa kluczowe: lotnictwo cywilne, transport lotniczy, cyberbezpieczeństwo, operator
usługi kluczowej
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Legal aspects connected with the
preparation of risk management
mechanisms in public administration

Abstract
This paper deals with the administrative and legal elements of both the establishing
and the implementation of risk management mechanisms in public administration, as
well as indicating how important this process is for supporting the proper functioning
of each entity in the public finance sector. At the same time, it highlights the need to
constantly update the applicable formula of organisational management, especially in
terms of efficiency, effectiveness and optimisation of the means to improve the quality of
public services provided. The constantly growing awareness of an entity’s management
regarding threats to accomplishing set objectives can also be observed. Therefore, it
becomes necessary to develop risk management mechanisms limiting the adverse impact
of various factors on proper task implementation.
Key words: risk, risk management, management control, public administration
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Introduction
When executing their public tasks, public finance sector entities are constantly
exposed to potential risks and dangers, which may stem from many factors
including legislative changes, economic factors and human error. However, it
is important that such entities do not remain indifferent to any emerging risks.
Merely having the knowledge that a risk may occur is not sufficient enough,
unless there is a properly prepared risk management system in place aimed
at eliminating negative events or reducing their consequence. In order to
counter such situations, it is of the utmost importance to take measures to
identify, detect and manage risks. The article highlights some legal aspects
of preparing and implementing appropriate risk management mechanisms in
public administration, as well as protecting the entity from various dangers
and difficulties in the process of performing public tasks.

The essence of risk management in public administration
Risk and uncertainty are indispensable attributes of any entity operating in
the public finance sector. It is notable that the occurrence of various risks can
mean that such entities achieve their intended outcomes by exploiting such
opportunities. The granting of resources from the structural funds of the
European Union continues to be one such opportunity. However, based on
practical experience, circumstances that are difficult to foresee, such as those
connected with the improper assimilation of such funds or the unpredictability
of law, are often likely to arise. Such unpredictable situations may bring visible
losses and may also pose a threat to the continuity and liquidity of an entity’s
operations.
The overriding objective of risk management in public administration is to
provide reliable information on where and how processes should be protected
and controlled. Another important aspect is the process-based approach, which
is treated as a sequence of interrelated activities, starting with identifying the
processes through to indicating their correlation and the order of occurrence.
It also becomes important to establish the criteria and methods for evaluating
the effectiveness of assessment procedures, for ongoing monitoring and
analysis, and the introduction of appropriate corrective measures that are
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desirable for achieving the expected outcomes of a public entity1. However,
the most important elements of the risk management process in public finance
sector entities includes the identification and analysis of risks, along with
deciding on the appropriate response to such risks related to planned task
implementation and counteracting them.
In substantive administrative law, which is constantly evolving, the very
concept of „risk” appears ambiguous and interdisciplinary. Risk stands for the
likelihood of the occurrence of certain events (positive or negative) that may
have a tangible impact on the accomplishment of the planned objectives by
an entity. They can also cause deviations from expected parameters. Based on
the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing,
risks are measured in terms of their impact (severity) as well as in terms of
the likelihood of their occurrence2. Furthermore, the essence of risk proves
that it is an extremely broad term and, consequently, it may feature a great
deal of decompositions in the legal space3. The classification of risks into
different groups ensures a better process of risk identification and analysis for
organisations operating in the public sector where such risks can be analysed
from two angles: 1) in relation to the functioning of a public organisation as
a formal structure, such as its internal risks and so-called inherent risk (e.g.,
the resources, tools and protective mechanisms at hand); 2) in relation to
a public organisation’s relations with the environment, i.e., from the perspective
of changes in the external environment and their impact on the management
and control system process (e.g., legislative changes, micro or macro-economic
factors).
Every public administration authority seeks to implement the entrusted
tasks in an efficient manner. Therefore, such entities should not only establish
an action plan in a multi-year perspective, but also create risk control
mechanisms at the level of their own organisation. Such an approach is
consistent with implementing a synthetic risk management policy. One can
assume that risk management consists of procedures and policies, as well as
coordinated activities that are carried out by an entity’s management and

1 S. Wawak, Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000, Gliwice 2007, p. 35–36.
2 Communication of the Minister of Development and Finance of 12 December 2016 on
internal audit standards for public finance sector entities (Official Journal of the Ministry of
Development and Finance of 2016, item 28).
3 L. Wiatrak, Zarządzanie ryzykiem wewnętrznym w administracji publicznej, „Studia
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, no.
298, p. 116.
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staff. These procedures and policies are implemented by way of identifying and
analysing risks, and then providing appropriate responses, thus increasing the
probability of accomplishing set objectives and of successfully implementing
the assumed tasks. Given that the risk management process in public finance
sector entities consists of numerous elements that are both interdependent
and effectively intertwine, it can be called a system4.
Important tasks in the development and subsequent functioning of the risk
management system at the level of a public finance sector entity is performed
by the head of that entity. Their attitude, responsibility and involvement have
a direct bearing on how risk management is perceived by other employees of an
entity. Due to the responsibility borne by the head of an entity, which arises from
the provisions of Art. 69 of the Act of the 27 August 2009 on Public Finance, for
ensuring the implementation of adequate, effective and efficient management
control, he/she must attempt to create an effective risk management system5.
Delegating duties connected with the establishing of such a system does not
release the head of the entity from the ultimate responsibility, as it is their role
to ensure the proper functioning of management control6, as will be further
discussed in the following sections of the article.
The establishing of a risk management strategy is strongly associated with
the presence of numerous important areas which can be divided, in particular,
into: 1) identifying risk management objectives; 2) establishing internal control
mechanisms, including management control; 3) defining the main risks that
are acceptable to an entity’s management; 4) drawing up a list of documents to
be used in the risk analysis process; and 5) adopting criteria for the monitoring
of the risk system and its reporting7.
In doing so, one should not forget that risk management is an extremely
complex process of identifying, analysing and evaluating, as well as determining,
responses to risks. This process also covers ongoing risk monitoring, and the
efforts and measures required in order to reduce any risk to an acceptable
level. Moreover, the risk management process should be regulated by the
relevant procedures adopted in a given public finance sector entity.

4 See more Communication no. 6 of the Minister of Finance of 6 December 2012 on
detailed guidelines for the public finance sector as regards planning and risk management
(Official Journal of the Ministry of Finance 2012, item 56).
5 Art. 69 of the Act of 27 August 2009 on Public Finance (hereinafter: the APF),
(consolidated text, Journal of Laws 2021, item 305, as amended).
6 Art. 69(1) of the APF.
7 Cf. M. Bugdol, P. Jedynak, Współczesne systemy zarządzania, Gliwice 2012, p. 138–139.
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Management control as a factor supporting the risk management process
The risk management process is one of the key areas of management of
a public finance sector entity. This management is, to a large extent, aimed at
increasing the probability of achieving the objectives assumed by each entity.
Nonetheless, in order to manage risks in an efficient, effective and controlled
manner, it is indispensable, first of all, to define and accept the implementation
of those objectives which the entity should strive to accomplish in a specific
period. It is also imperative to link the objectives of the entire entity, both legally
and substantively, with specific objectives of specific organisational units8. In
2009, legislative work was conducted on amending the provisions of the Act
on Public Finance. Eventually, new regulations were enacted as of 1 January
2010, introducing management control and the obligation to coordinate it in
public finance sector entities, including local government units.
The legislators, under Art. 68 (1) of the Act on Public Finance, indicated
that management control in public finance sector entities comprises all the
measures taken to ensure the accomplishment of objectives and tasks in
a lawful, efficient, cost-effective and timely manner. Moreover, the purpose of
management control is to ensure in particular: 1) the compliance of activities
with the provisions of law and internal procedures; 2) the efficiency and
effectiveness of operations; 3) the reliability of reports; 4) the protection of
resources; 5) the observance and promotion of principles of ethical conduct;
6) the efficiency and effectiveness of information flow; and 7) risk management9.
As can be seen, risk management is an important element of management
control. In order for management control to be regarded as adequate, effective
and efficient, all of its elements, which are described in management control
standards, should function properly in an entity10. In doing so, one should bear in
mind that the responsibility for the proper functioning of management control
rests with the head of the entity. More specifically, at a local government level,
this competence is assigned to the village governor, the mayor or the chairman
of the board of the local government unit, as appropriate.

8 I. Miciuła, Szczególna rola zarządzania ryzykiem w sektorze finansów publicznych, „Studia
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2013, no. 1, p. 113.
9 Art. 68(1) of the APF.
10 See Communication no. 23 of the Minister of Finance of 16 December 2009 on
management control standards for public finance sector entities (Official Journal of the
Ministry of Development and Finance 2009, item 84).
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Therefore, the elements of management control include: 1) the internal
environment; 2) objectives and risk management; 3) control mechanisms;
4) information and communication; and 5) monitoring and evaluation.
The „internal environment” domain is a pillar for the other elements of
management control, as it largely concerns an entity’s management systems.
In particular, the necessary professional competences of all employees, i.e.,
their level of knowledge, skills, competences, tasks and responsibilities, can
be viewed as belonging to that area. The „risk management” domain seeks
to increase the probability of accomplishing the objectives assumed by each
entity by way of establishing plans and monitoring how they are implemented.
In addition to these responsibilities, this domain also comprises identifying
and analysing risks along with devising the remedial measures necessary
to set corrective courses of action when some tangible risks arise that may
compromise the accomplishment of the set tasks. Another domain, „control
mechanisms”, deals with addressing specifically emerging risks. In connection
with these mechanisms, public finance sector entities must properly
document, record and authorise all financial and economic operations. Public
administration authorities must also ensure liquidity in their operations, as well
as control and protect their resources. The „information and communication”
domain aims to provide each employee with the necessary information on
how an entity is performing its duties, on how they are performing their own
tasks, and also to ensure the efficient and effective flow of intra-organisational
and external communication. The last domain, „monitoring and evaluation”,
comprises activities as part of which the management control system operating
in a public finance sector entity should be subject to ongoing monitoring and
evaluation11. In addition, it is a domain that should address emerging employee
problems on an ongoing basis using self-assessment and internal audit tools.
As regards self-assessment, according to the management control standards
for the public finance sector, it is recommended that the self-assessment
of management control systems be carried out at least once a year by the
management and employees of the entity. Such self-assessment should be
conducted as a process separate from ongoing operations and should be
properly documented. At the same time, in accordance with Art. 272(1) of the
Act on Public Finance, internal audits are an independent and objective activity
the purpose of which is to support the head of an entity in implementing the

11 Cf. I. Miciuła, op. cit., p. 214–215.
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objectives and tasks by a systematic assessment of management control and
advisory activities12.
Each of the aforementioned elements is equally significant and is closely
related to the other areas. Their proper functioning determines, to a large
extent, the effectiveness of the risk management process. Introducing a risk
management system for a public finance sector entity, without taking into
consideration all the elements of management control, may prove ineffective or
inefficient. In addition, one should bear in mind that each public administration
body is a different entity when it comes to both its legal construction and
functional aspects. So, there is no universal risk management model that
would be tailored to the characteristics and needs of all entities13.

The process of risk identification and analysis in public
administration
When building a risk management mechanism in a public finance sector entity,
risk identification is an extremely important process, responsible for defining
the actual risks. It is an activity that involves assessing the probability of threats,
but also potential opportunities. In risk identification, it becomes important
to establish the degree of probability that a specific event will enunciate the
magnitude of the risk. The purpose of risk identification is to diagnose threats
relatively early with a view to taking appropriate action against the potential
danger14. The first step in examining the possibility of risk occurrence is to
identify the risks. More specifically, this allows the identifying of situations
that may adversely affect the accomplishment of an entity’s objectives. The
risk identification process seeks to identify, recognise and record risks. If
this process is fully informed and controlled by those responsible for it, it is
easier to take appropriate preventive measures, given the possibility of the
occurrence of potential risks.
When identifying potential risks, the functioning of a public finance sector
entity should be analysed as a whole, and all possible sources of risk affecting
that entity should be identified, taking into consideration the characteristics

12 See more Art. 272, pars. 1–2 of the APF.
13 Cf. K. Lisiecka, Zarządzanie ryzkiem – determinanta jakości zarządzania przedsiębiorstwem,
„Zarządzanie i finanse” 2012, no. 3, p. 553–569.
14 T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Warszawa 2006, p. 98–99.
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of each of them15. This process is significant as its role is to precisely define any
potential threats, which are the actual sources of risk16. By indicating the main
factors shaping the potential threats to the activities of a public organisation,
the head of the public finance sector entity must determine which types of
risks, and to what extent and at which time, may influence the way in which
tasks are performed. When identifying risks, the head of the entity should also
determine the risks that might, but does not have to, influence the activities
of such an entity in the future17. In undertaking such activities, an initial risk
analysis is conducted to prioritise the identified risks. Nonetheless, one must
bear in mind that the boundaries between risk identification, risk analysis, risk
assessment and the identification of potential opportunities are extremely
fluid. And this warrants extreme caution and care when performing this type of
work, as the involvement of persons responsible for isolating risks determines
whether and how the right decisions will be made in the future.
In order to correctly assess the likelihood of certain risks occurring in
a public entity, it is definitely necessary to carry out a process of identifying
possible threats and dangers. Therefore, when undertaking risk assessment
and risk management, such entities should use appropriate methods to identify
such dangers and threats, including: 1) threat analysis as a form of identifying
risks that may affect the resources of a public entity; 2) environmental analysis,
which is the process of isolating risks that may affect the operational activities
of a public entity; 3) „threat scenarios”, a typically specialised method of risk
identification that may be applied in the case of emerging fraud, crime, security
threats or under other circumstances adversely impacting the manner in
which tasks are carried out18.
There are also other risk identification methods used by public
administration authorities. One of them, referred to as the Delphi method,
relies primarily on the opinions shared by experts invited to discuss, and to

15 Cf. M. Szczerbak, Ryzyko strategiczne działalności przedsiębiorstwa i możliwości jego
ograniczania [in:] Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, ed. A. Fierla,
Warszawa 2009, p. 43–44.
16 A. Korombel, Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance,
Warszawa 2007, p. 84–85.
17 P. Kokot-Stępień, Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element zarządzania ryzykiem
w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, no. 75, p. 538.
18 See more D. McNamee, Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu,
Warszawa 2004, p. 52–54.
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subsequently participate in, the risk identification process. These persons
rarely meet each other and often do not even know about the people who
are involved in such a process. It may also happen, and in fact this becomes
an increasingly frequent practice, that the professionals involved in the risk
identification process are not informed about the risks that have already been
defined by other experts19. Another method, referred to as checklisting, is
a technique aimed at engaging experts in identifying a number of risks to which
a particular public organisation is specifically exposed. The role of experts here
is to identify specific risks in detail. This is done by answering a set of questions
that relate to individual aspects of the functioning of a public finance sector
entity20. So-called brainstorming is also employed in public administration
authorities. This is the cheapest method of risk identification, involving small
groups of employees of a given entity. The people involved, generally knowing
one another, do not hesitate to express their ideas in an attempt to identify the
potential risks that may materialise21.
As part of the risk identification undertaken in a public organisation, it is
also extremely important to gather as much information as possible. However,
this must be information with good parameters, both reliable and verified,
allowing the most desirable conclusions in the context of hypothetical threats.
No source of risk may be omitted because otherwise, without the appropriate
knowledge of any such hypothetical threat, a public entity will not be prepared
to implement mechanisms offering protection against various types of
problems.
The purpose of risk analysis is to identify, in a reliable manner, the risks that
are indispensable for assessing the scale of possible threats, and for planning
and carrying out actions aimed at minimising these risks. Risk analysis is an
extremely difficult process of estimating the potential consequences of a given
risk, where the likelihood of its occurrence must be taken into consideration.
Public administration authorities also carry out strategic analyses. The subject
matter of such analyses mostly includes risks that arise in connection with

19 W. Rogowski, A. Michalczewski, Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach
inwestycyjnych, Kraków 2005, p. 39–40.
20 Cf. A. Kumpiałowska, Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze
publicznym, Warszawa 2011, p. 60–62.
21 A. Hiam, Dyrektor zarządzający, Kraków 2001, p. 384–385.
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threats, concerning the fulfilment of important interests of the state, which
are predestined for a quick response to their occurrence22.
When conducting risk analysis, it is also absolutely imperative for public
administration authorities to remember about compiling a list of potential risks,
called the risk register. This is an important thing to do, reflecting an attempt
to identify the main causes and sources of risk. The risk register identifies the
areas, tasks and objectives within which risks are expected to occur. When
developing such a list, managers can make more informed decisions at the
subsequent stages of the risk assessment and management process. One
should also bear in mind that the risk register has a dynamic character and
it needs to be continuously updated so as to adapt it to any ongoing needs,
expectations, organisational and legal changes. During the preparation of
the risk register, events or circumstances are identified that could tangibly
affect the adopted objectives of a public organisation. In designing such
a protective system, there must also be growing awareness on the part of an
entity’s managers that the process of optimal risk designation at this stage
significantly increases the chances of effective counteraction and informed
decision-making. What is more, any identification of risks should take place
as soon as possible, because the shorter the period between detecting threats
and taking protective or corrective measures, the greater the reduction of
the negative consequences of the former. In this case, the moment at which
the risk is identified may prove crucial for more than one objective fulfilled by
a public organisation.

Conclusions
To conclude, it can be stated that the risk management process in public
administration, as discussed in this article, is an activity of key importance, as it
protects the entity against a range of potentials risks. Obviously, the likelihood
of risk occurrence is higher in public entities that are very complex in terms
of their structure and personnel. However, regardless of the size of a public
administration authority, efforts must be made at the right time and with the
appropriate instruments to ensure the proper response to an emerging risk. In
this approach, public administration authorities make a realistic assessment

22 L. Wiatrak, op. cit., p. 123.
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and forecast of potential risks in some of the most sensitive areas. There is
also increased awareness on the part of those in charge of public entities that
the role of risk management is to provide protection against various crises and
threats not only to the entity but also to its employees.
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Prawne aspekty związane z przygotowaniem mechanizmów
zarządzania ryzykiem w administracji publicznej
Streszczenie
Przedmiotowy artykuł, dotyczący administracyjnoprawnych elementów przygotowania
i wdrażania mechanizmów zarządzania ryzykiem w administracji publicznej, wskazuje, że
jest to ważny proces wspierający prawidłowe funkcjonowanie każdej jednostki sektora
finansów publicznych. Obserwuje się przy tym konieczność bieżącej aktualizacji obowiązującej formuły zarządzania organizacją, szczególnie dotyczącej efektywności, skuteczności i optymalizacji podnoszenia jakości świadczonych usług publicznych. Nieustannie
przy tym wzrasta świadomość kierownictwa jednostki niebezpieczeństw wynikających
z osiągnięcia przyjętych rezultatów. Stąd konieczna budowa mechanizmów zarządzania
ryzykiem ograniczających negatywny wpływ różnorodnych czynników na właściwą realizację zadań.
Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzkiem, kontrola zarządcza, administracja publiczna

Paweł Pelc*1

The Polish Financial Supervision
Authority in the Polish administrative
system

Abstract
Financial market supervision is exercised by the Polish Financial Supervision Authority
(PFSA). It is a central public administration authority, but not a government administration
authority. Since 1 January 2019, it has become a body of a state legal entity – the Office
of the Polish Financial Supervision Authority (UKNF). A number of systemic changes
concerning the shape of financial market supervision were introduced based on limited
objectives without a broader analysis of the systemic consequences of these changes
being conducted. This also applies to the recognition of the Office of the Polish Financial
Supervision Authority as a state legal entity, and the Polish Financial Supervision
Authority and its Chairman as authorities of the Office. Under administrative law, the
Office remains the work apparatus of the Authority.
Key words: Polish Financial Supervision Authority, supervisory authority, public
administration authority, work apparatus, state legal entity.
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The Polish Financial Supervision Authority was established in 2006 as
a financial market supervisory authority1. It replaced, at its launch, the two
previously operating central government administration authorities – the Polish
Securities and Exchange Commission and the Insurance and Pension Funds
Supervision Commission (which, in 2002, replaced the previously operating
central government administration authorities – the State Office for Insurance
Supervision and the Pension Funds Supervision Office). Since 1 January 2008,
the Polish Financial Supervision Authority has been in place and took over from
the previously operating Banking Supervision Authority (whose work apparatus
was the General Inspectorate of Banking Supervision, operating within the
structures of Narodowy Bank Polski). The work apparatus of the Polish Financial
Supervision Authority became the Office of the Polish Financial Supervision
Authority. The Authority was established as a collegiate body.
However, the Act on Financial Market Supervision2 did not recognise it as
a central government administration authority, and the employees of the Office
of the Authority were exempt from civil service regulations. The supervision of
the Polish Financial Supervision Authority was entrusted to the Prime Minister,
with such a limited scope that doubts have been raised by legal commentators
as to how far these powers fall within the concept of supervision, and whether
it would not be more appropriate to use the concept of control in relation
to these powers3. The Constitutional Tribunal found that these powers are
limited, the Polish Financial Supervision Authority is not subordinated to the
Prime Minister and its status is characterised by considerable independence
and autonomy4.
The identification of the Polish Financial Supervision Authority as
a financial market supervisory authority raised doubts as to the classification

1 Cf. P. Pelc, Tajemnica zawodowa w instytucjach rynku finansowego w kontekście polskich
regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 2, p. 152–153.
2 The Act of 21 July 2006 on Financial Market Supervision (consolidated text, Journal of
Laws of 2020, item 2059)
3 B. Wojno and M. Wierzbowski, upon analysing the nature of the relationship between
the Polish Financial Supervision Authority and the Prime Minister indicated that,
contrary to the literal wording of the provision, it should be regarded as control rather
than supervision. Cf. B. Wojno, M. Wędrychowski, Komentarz do art. 3 ustawy o nadzorze
nad rynkiem finansowym [in:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, eds. M. Wierzbowski,
L. Sobolewski, P. Wajda, Warszawa 2014. A different view was expressed by M. Dyl,
Podsumowanie [in:] ibidem, Środki nadzoru na rynku kapitałowym, Warszawa 2012.
4 Judgement of the Constitutional Tribunal of 15 June 2011, K 2/09, OTK-A 2011, no. 5,
item 42.
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of the Polish Financial Supervision Authority under administrative law. While it
did not raise doubts that it is a public administration authority, a dispute arose
as to whether it could be regarded as a central government administration
authority5, as was the case with the earlier supervisory authorities for the
capital market and the insurance and pension markets. A dispute also came
about as to whether its status was closer to that of the Banking Supervision
Authority, which did not have such a status. The prevailing view was that
the Polish Financial Supervision Authority is a central public administration
authority, not a government one6. It was also confirmed by case law. The
Constitutional Tribunal examined with the status of the Polish Financial
Supervision Authority and, in the aforementioned decision, found the Polish
Financial Supervision Authority to be a public administration authority outside
of government administration7. Furthermore, the Supreme Administrative
Court held that „Although the Act does not explicitly state that the Polish
Financial Supervision Authority is a central authority (a minister within the
meaning of the Code of Administrative Procedure), such a conclusion should
be derived from comprehensive analysis of the provisions of the Act. The
Authority is the only financial market supervisory authority in Poland and,

5 Rafał Mroczkowski believes that the Authority has the status of a state (government)
administration authority. This is because it implements government policy in the field of
a financial market, exercising administrative authority on behalf of the state. The territorial
scope of activity of the Authority covers the area of the whole state, which gives it the
features of a central authority – R. Mroczkowski, Struktura instytucjonalna nadzoru nad
funduszami inwestycyjnymi [in:] Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Warszawa 2011.
Aleksandra Nadolska, on the other hand, is of the opinion that the Act on Financial Market
Supervision lacks the expressis verbis qualification of the Polish Financial Supervision
Authority of the category of government administration, which, however, does not
determine the issue of assuming that the Authority does not belong to such bodies. The
principle, according to which belonging to the central administration authorities included in
the government administration is expressly stated in the normative acts pertaining to these
authorities, is not absolute and does not mean at all that the range of central government
administration authorities is closed to only those authorities, which are expressly defined in
the provisions as such – A. Nadolska, Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego, „Annales
Universitatis Marie Curie-Skłodowska. Section H” 2011, no. 2, p. 136.
6 Cf.: B. Wojno, M. Wędrychowski, op. cit.; P. Wajda, Pozycja prawnoustrojowa i skład Komisji
Nadzoru Finansowego – kilka uwag krytycznych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009, no. 7–8,
p. 138–139; A. Jurkowska-Zeidler, Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego jako organu
administracji publicznej w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2011
roku, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, t. 28, p. 147–148; A. Nadolska, Komisja Nadzoru
Finansowego jako organ administracji publicznej [in:] eadem, Komisja Nadzoru Finansowego
w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego, Warszawa 2014.
7 Judgement of the Constitutional Tribunal of 15 June 2011, K 2/09.
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as part of this supervision, performs statutory tasks with respect to entities
operating in this market throughout the country, in particular resolving
individual cases by means of administrative decisions. It is also important to
note that the Polish Financial Supervision Authority is a collegiate body, which
is composed of ministers. In view of the rules of administrative procedures.
It is also of fundamental importance that no other state authority has been
designated which would be competent in matters falling within the scope of
the Polish Financial Supervision Authority’s activities, and in particular, no
other authority has been designated which would be a higher power than the
Authority”8. In the opinion of the Supreme Administrative Court, the Polish
Financial Supervision Authority is a central public administration authority,
and there are no provisions in the Act on Financial Market Supervision
that would stipulate another authority, in particular the Prime Minister, as
a higher authority in relation to the Polish Financial Supervision Authority.
The Supreme Administrative Court also took the same position in a number of
subsequent judgements9.
Article 10 of the Act on Financial Market Supervision provided that the
Authority and the Chairman of the Authority perform their tasks through
the Office of the Authority. This means that the work apparatus of the
Polish Financial Supervision Authority was the Office of the Polish Financial
Supervision Authority. The Constitutional Tribunal upheld that the recognition
of the Polish Financial Supervision Authority as a public administration
authority outside the government administration was also decisive in
determining the legal nature of the Office of the PFSA. Since the authority
which performs its tasks through a specific office is not in the structure of
government administration, that office cannot be regarded as an office of
government administration10.

8 Decision of the Supreme Administrative Court of 31 August 2011, II GSK 1633/11, LEX
no. 896398
9 Cf.: Decision of the Supreme Administrative Court of 30 August 2011, II GSK 1606/11,
Lex no. 1068831; Decision of the Supreme Administrative Court of 31 August 2011, II GSK
1608/11, Lex no. 896393; Decision of the Supreme Administrative Court II GSK 1607/11,
Lex no. 896392; Decision of the Supreme Administrative Court of 14 December 2011, II GSK
1649/11, Lex no. 1151663; Judgement of the Supreme Administrative Court of 21 February
2012, II GSK 67/11, Lex no. 1137965.
10 Judgement of the Constitutional Tribunal of 15 June 2011, K 2/09.
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The Chairman of the Polish Financial Supervision Authority was not
recognised as an authority11, but the Act on Financial Market Supervision
granted him certain independent powers12 (which was also reflected in the fact
that the Chairman of the Polish Financial Supervision Authority could perform
his tasks through the Office of the Authority, similarly to the Polish Financial
Supervision Authority, which was a supervisory authority).
Starting from 1 January 2019, the legal structure of the Polish Financial
Supervision Authority became overhauled13. The rationale for the proposed
changes indicated that „the Office of the Authority, as a state legal entity, will
gain independence in the disposal of its funds, allowing it to freely allocate
funds on an as-needed basis. So far, in accordance with the Public Finance Act,
all transfers involving a decrease or increase in asset-related expenditure of
more than PLN 100,000 have required the consent of the Minister of Finance.
After the introduction of the proposed changes, the only limitation will be
the upper limit of expenditure, which will be defined by acts and regulations.
An additional change will be the inclusion in the revenues of the Office of the
Authority of fees for supervision and examinations conducted”14. Reference
was made to the recommendations of the 2018 Financial Sector Assessment
Programme.

11 A different view was expressed on the basis of the original wording of Art. 10(2) of
the Act on Financial Market Supervision by Leslaw Góral, arguing that the Chairman of the
PFSA was granted certain powers as a one-person authority – L. Góral, Ustawa o nadzorze
nad rynkiem finansowym. Komentarz, Warszawa 2013, Art. 10. Marcin Dyl also argued
that the Chairman of the Authority „holds a number of self-contained powers to act as
a one-person authority, which indicates that consideration may be given to recognising the
Chairman as a kind of one-person administration authority” – M. Dyl, Rola przewodniczącego
Komisji [in:] idem, Środki nadzoru...
12 In particular, in civil cases arising from relationships related to participation in
transactions in the banking, pension, insurance or capital markets, or concerning entities
operating in those markets, the Chairman of the Authority has the powers of a public
prosecutor set out in the provisions of the Code of Civil Procedure. In cases of offences
set out in sectoral regulations and concerning acts directed against the interests of market
participants remaining in connection with the activities of entities operating in that market,
the Chairman of the Authority, upon his request, has the powers of the aggrieved party in
criminal proceedings.
13 Art. 10 of the Act of 9 November 2018 amending certain acts in connection with the
strengthening of the supervision of the financial market and the protection of investors in
that market (Journal of Laws of 2018, item 2243).
14 Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru
oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym, 8th term of the Sejm of the Republic of Poland,
Paper no. 2812.

99

100

Paweł Pelc

Pursuant to the new wording of Art. 3 of the Act on Financial Market
Supervision, the Office of the Polish Financial Supervision Authority has
become a state legal entity tasked with providing services to the Polish
Financial Supervision Authority and the Chairman of the Polish Financial
Supervision Authority. The Polish Financial Supervision Authority has become
the body of the Office of the Authority responsible for financial market
supervision. The Chairman of the Authority has become the body of the Office
of the Authority directing the activities of the Office of the Authority and
representing the Office of the Authority externally. In addition, the Chairman
of the Authority, by law, directs the work of the Authority and represents
the Authority externally. Doubts to the above solutions were presented by
Michał Torończak15 (regarding the structure of the supervisory authority)
and Aleksandra Nadolska16 (regarding the position of the Chairman of the
Authority, as well as the structure of the supervisory authority). Furthermore,
according to Torończak, the granting of the position of a separate body of
the Office of the PFSA to the Chairman of the PFSA constitutes a qualitative
change. Although the Chairman of the PFSA was already vested with certain
„personal” competences, formally he has all the time needed as only one of
the members of a collegiate body in the form of the PFSA. Currently, however,

15 In his opinion, in this way the legislators decided to introduce a specific solution,
providing that financial market supervision will be exercised not so much by a state legal
entity which is the administering entity and acts through its body, but directly by a body of
a state legal entity. Thus, the entity with the power to exercise authoritative influence over
supervised entities is now a body of a state legal entity. The specific nature of this structure
is due to the fact that it is, after all, the Office of the PFSA that is a separate legal entity with
legal personality, while the PFSA is merely its body, which has not been provided with its
own – separate from the Office of the PFSA – legal capacity – M. Torończak, Kilka uwag na
temat nowej konstrukcji nadzoru nad rynkiem finansowym, „Monitor Prawniczy” 2019, no. 10,
p. 537.
16 Giving the status of a state legal entity to the Office of the PFSA and not to the PFSA
itself in no way contributes to strengthening the independence of the national supervisory
authority. Financial issues aside, it is also impossible to see this measure as rational in view of
the fact that the task of the Office of the PFSA is to serve the PFSA internally, and therefore
the Office of the PFSA does not operate externally in a broad sense. It is also pointless to
complicate the issue of the capacity to sue or be sued of a supervisory institution. Such an
arrangement of the internal relations of a state legal entity is completely incomprehensible,
given the fact that the Chairman is not only a member of the PFSA, but can also act within
the scope of the PFSA’s jurisdiction in certain areas, including the issuance of administrative
orders and decisions. The implemented dualism of the bodies makes it problematic in certain
situations to distinguish when the Chairman of the PFSA acts as the Chairman, and when
he represents the PFSA with his actions – A. Nadolska, Soft law w regulacji rynku finansowego
w Polsce: rekomendacje, wytyczne i lista ostrzeżeń publicznych KNF, Warszawa 2021.
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the Chairman of the PFSA is both a member of a collegial body of a state legal
entity of the Office of the PFSA, which is the PFSA, and a separate body of that
entity. The legal position of the Chairman of the PFSA is therefore complex17.
However, this does not lead to the Chairman of the Authority being granted
the role of a financial market supervisory authority. This role is provided
for by the Act on Financial Market Supervision only for the Polish Financial
Supervision Authority.
According to Magdalena Śliwa-Wajda, the legal consequence of this change
in the legal and constitutional position of the Polish Financial Supervision
Authority is that we are dealing with an unconventional situation, since from
the perspective of the relevant provisions of civil law, the Polish Financial
Supervision Authority is a body of a state legal entity (and thus the PFSA is
part of the Office of the PFSA), while from the perspective of the provisions
of administrative law, the Polish Financial Supervision Authority is a public
administration authority (and thus the Office of the PFSA is an auxiliary
apparatus serving the PFSA. In addition, it should be pointed out that, although
the current relationship between the Office of the PFSA and the PFSA – in the
sense of the science of administrative law – is certainly unprecedented, this
circumstance has no impact on the PFSA’s supervisory decisions and thus, in
fact, on the Authority’s use of supervisory instruments18.
Significant consequences of the adopted structural solutions occur in
the area of civil liability. Bartosz Wojno argues that due to the fact that the
Office of the PFSA has been granted the status of a state legal entity, the State
Treasury will not, as a rule, be liable for the obligations of the Office of the
PFSA (Art. 40 § 1 of the Civil Code). The issue of liability for damage caused
by an unlawful act or omission in the exercise of public authority may be
complicated, since under Art. 417 § 1 of the Civil Code such liability is incurred
by the State Treasury or a local government unit or other legal entity exercising
such authority by operation of law. The complexity of the situation will consist
of the fact that the public authority in the area of financial market supervision
will be exercised not by a legal entity, but by a body of a state legal entity19.
The legislators did not choose to use the solution previously adopted
in the financial market introduced on the grounds of forced restructuring,

17 M. Torończak, op. cit., p. 538.
18 M. Śliwa-Wajda, Komentarz do art. 131 [in:] Prawo bankowe. Komentarz, eds. A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Warszawa 2022, p. 977.
19 B. Wojno, Komentarz do art. 1 [in:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz...
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where the Bank Guarantee Fund (and not its authorities) was identified as the
forced restructuring authority, although at the same time it was assumed that,
although it is a legal entity performing the tasks set out in the Act, it is not
a state legal entity or any other state organisational unit20.
Financial market supervision is not governed by the Constitution of the
Republic of Poland, so the financial market supervisory authority does not
have the special constitutional position held by the central bank, Narodowy
Bank Polski. Therefore, an ordinary legislature has a special role in determining
the position of the financial market supervisory authority in the system and
its shape. After a period of supervision exercised by specialised supervisory
authorities in Poland, they decided to create an integrated supervisory
authority (originally – in 2002 – only for the insurance and pension market,
which made it possible to terminate the term of office of the Chairman of
the Pension Funds Supervision Office early after the 2001 parliamentary
elections, but this was formally motivated by savings21), made it a collegiate
body, and placed this supervision outside the central bank. In 2006, it
was decided not to make the new integrated financial market supervision
authority a central government administration authority, in order to be able to
exempt its staff from civil service regulations22. In 2018, a decision was made
to give the Office of the Polish Financial Supervision Authority separate legal
personality in order to ensure financial independence for the Polish Financial
Supervision Authority. All of this indicates that, when making major decisions
that are significant for the system, de facto very limited objectives were set,
not addressing systemic issues at all, and the systemic consequences of the
solutions adopted were not analysed or taken into account at all.
As a result and at present, financial market supervision is exercised by the
Polish Financial Supervision Authority, which under civil law is a body of a state
legal entity, and under administrative law retains the status of a central public
administration authority, except that it acts outside the legal personality of the
State Treasury (under civil law). Financial market supervision remains outside

20 Cf. Art. 3(1) and (3) in connection with Art. 65 of the Act of 10 June 2016 on the Bank
Guarantee Fund, the deposit guarantee system and forced restructuring (consolidated text,
Journal of Laws 2022, item 793).
21 Rządowy projekt ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów
administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw, 4th
term of the Sejm of the Republic of Poland, Paper no. 83.
22 Rządowy projekt ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, the 5th term of the Sejm of
the Republic of Poland, Paper no. 654.
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the structure of government administration, and the powers of the Prime
Minister under the supervision exercised over the Polish Financial Supervision
Authority are limited. Under civil law, the Chairman of the Polish Financial
Supervision Authority is a body of a state legal entity, besides the fact he has
been granted personal powers in this respect, he has not become a supervisory
authority and therefore does not have the attributes of an administration
authority under administrative law. The Chairman’s powers should continue to
be considered either in relation to his role as a body of the Office of the Polish
Financial Supervision Authority or as the chairman of a collegiate body which is
the Polish Financial Supervision Authority. Under administrative law, the Office
of the Polish Financial Supervision Authority has not lost the attribute of the
work apparatus of the Polish Financial Supervision Authority as a supervisory
authority. The Office of the Authority continues to provide services not only to
the Authority, but also to its Chairman, even though he is not an administration
authority. Under Art. 417 of the Civil Code, it remains problematic to determine
who is liable for an unlawful act or omission of public authority – the State
Treasury or the Polish Financial Supervision Authority? In the case of the Polish
Financial Supervision Authority, public authority is exercised by the Polish
Financial Supervision Authority, which is a body of the Office of the Polish
Financial Supervision Authority, and not by the Office of the Polish Financial
Supervision Authority, despite it being considered a state legal entity.
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Komisja Nadzoru Finansowego w polskim systemie
administracyjnym
Streszczenie
Nadzór nad rynkiem finansowym sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Jest ona centralnym organem administracji publicznej, ale nie jest organem administracji rządowej.
Od 1 stycznia 2019 roku stała się ona organem państwowej osoby prawnej – Urzędu
Komisji Nadzoru Finansowego. Wiele zmian ustrojowych dotyczących kształtu nadzoru
nad rynkiem finansowym wprowadzano, kierując się ograniczonymi celami bez głębszej
analizy ustrojowych konsekwencji tych zmian. Dotyczy to też uznania Urzędu Komisji
Nadzoru Finansowego za państwową osobę prawną, a Komisję Nadzoru Finansowego
i jej Przewodniczącego za organy Urzędu. Na gruncie prawa administracyjnego Urząd pozostaje aparatem pracy Komisji.
Słowa kluczowe: Komisja Nadzoru Finansowego, organ nadzoru, organ administracji publicznej, aparat pracy, państwowa osoba prawna
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Special rules of remuneration for
individuals performing cybersecurity
tasks

Abstract
Effective support for measures to protect ICT systems against cyberthreats is possible
through the use of appropriate incentive schemes to motivate people hired by entities
concerned with matters of cybersecurity. One such incentive involves an ICT benefit, paid
from the Cybersecurity Fund managed by the minister competent for computerisation.
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Remuneration (pay) for the performance of cybersecurity tasks may be
increased to include an ICT benefit on the account of high qualifications.
This benefit, paid as a salary bonus (in the case of employees) or as a cash
benefit (in the case of public officers and professional soldiers), may be
granted to individuals charged with ensuring cybersecurity at entities defined
by legislators. The performance of these tasks alone does not create any
entitlement to special treatment in terms of remuneration. For an ICT benefit
to be paid, two requirements must be cumulatively met. These are: 1) the
performance of cybersecurity tasks; 2) employment or service at specific
entities. ICT benefits are paid from the Cybersecurity Fund.
Polish legislators define cybersecurity as the resilience of information
systems against actions which compromise the confidentiality, integrity,
availability, and authenticity of processed data, or the related services
provided by such information systems1. EU legislators use a similar definition
of cybersecurity (security of network and information systems), understanding
it as the ability of network and information systems to resist, at a given level
of confidence, any action that compromises the availability, authenticity,
integrity or confidentiality of stored or transmitted or processed data or the
related services offered by, or accessible via, those network and information
systems2.
The aim of the Cybersecurity Fund, from which ICT benefits and related
costs are paid and covered, is to support measures to protect ICT systems

1 Art. 2(4) of the National Cybersecurity System Act of 5 July 2018 (consolidated text,
Journal of Laws 2020, item 1369, as amended), further referred to as the NCSA.
2 Art. 4(2) of the Directive of the European Parliament and Council (EU) (2016/1148
of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and
information systems across the Union (Official Journal of the European Union 2016, L 194,
p. 1). For more on cybersecurity, see: K. Kaczmarek, Zapobieganie zagrożeniom cyfrowym na
przykładzie Republiki Estońskiej i Republiki Finlandii, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 1;
M. Karpiuk, The obligations of public entities within the national cybersecurity system, ibidem
2020, no. 2; M. Czuryk, Supporting the development of telecommunications services and
networks through local and regional government bodies, and cybersecurity, ibidem 2019, no. 2;
M. Karpiuk, Activities of local government units in the scope of telecommunication, ibidem, no.
1; K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, The legal status of public entities
in the field of cybersecurity in Poland, Maribor 2021; M. Czuryk, Cybersecurity as a premise to
introduce a state of exception, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 2; I. Hoffman, K.B. Cseh,
E-administration, cybersecurity and municipalities – the challenges of cybersecurity issues
for the municipalities in Hungary, ibidem 2020, no. 2; I. Hoffman, M. Karpiuk, The local selfgovernment’s place in the cybersecurity domain. Examples of Poland and Hungary, ibidem 2022,
no. 1; M. Karpiuk, Tasks of the Minister of National Defense in the area of cybersecurity, ibidem.
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against cyberthreats3. An ICT system is a system of cooperating IT equipment
and software designed to ensure the processing, storage, transmission and
receipt of data via ICT networks using an ICT end device that is suitable for
a given type of network4.
Pursuant to Art. 2(2) of the ASRR, the Cybersecurity Fund is a state
earmarked fund, which is established under an act. Its revenues come from
public funds, and its costs are incurred for pre-defined state tasks. A state
earmarked fund does not have a legal personality. It is a separate bank account
managed by the minister defined in the act under which the fund is created,
or by another authority named in that act5. The State Treasury is liable for the
fund’s obligations, and one other consequence of its lack of legal personality is
that its legal subjectivity is restricted to the budget sphere6.
The Cybersecurity Fund is managed by the minister competent for
computerisation. The computerisation division includes matters related to:
1) the computerisation of public administration and entities performing public
tasks; 2) ICT systems and networks of public administration; 3) supporting
investment in computerisation; 4) the fulfilment of the Republic of Poland’s
international computerisation and ICT-related obligations; 5) involvement
in shaping the EU’s computerisation policies; 6) the development of an
information society and counteracting digital exclusion; 7) the development
of services provided by electronic means; 8) the shaping of security policy in
relation to personal data protection; 9) telecommunications; 10) cyberspace
security in the civilian dimension; 11) the national PESEL register (Universal
Electronic System for the Registration of Population), the ID Cards Register,
the Civil Status Registry and the Central Register of Issued and Cancelled
Passport Documents; 12) the vehicle, driver, and car park card holders
registers; 13) supervision over the provision of trust services; 14) electronic
identification7.

3 Art. 2(1) of the Act of 2 December 2021 on the Special Rules of Remuneration for
Individuals Performing Cybersecurity Tasks (Journal of Laws of 2021, item 2333, as
amended), further referred to as the ASRR.
4 Art. 3(3) of the Act of 17 February 2005 on the Computerisation of Entities Performing
Public Tasks (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 2070, as amended).
5 Art. 2(29) of the Public Finance Act of 27 August 2009 (consolidated text, Journal of
Laws 2021, item 305, as amended).
6 W. Bożek, P. Mańczyk, [in:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, ed. Z. Ofiarski,
Warszawa 2020, art. 29.
7 Art. 12a of the Act of 4 September 1997 on government administration departments
(consolidated text, Journal of Laws 2021, item 1893, as amended).
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Pursuant to Art. 3 of the ASRR, in order to seek Cybersecurity Fund
support, a request must be made by the relevant entity to the minister
competent for computerisation. The request must include: 1) a detailed
description of cybersecurity tasks, including the number of people performing
individual tasks; 2) a statement by the manager of the requesting entity that
the requirements are met; 3) a statement of the maximum amount of the
projected costs associated with the provision of the ICT benefit; 4) the date
on which the ICT benefit funds are expected to be received. Such requests
are made once a year, and they must be submitted by 31 August of the year
preceding the payment of the ICT benefit. Requests submitted past this date
are not accepted. If the request is found to be formally deficient, the minister
competent for computerisation requires that the requesting entity resolves
any deficiencies within seven days. Failing this requirement, the request is
not subject to consideration. If the request contains an obvious typing error,
the minister competent for computerisation corrects such an error on an
ex-officio basis, and notifies the requesting entity of such a correction, or
requires the requesting entity to correct the error within seven days. Upon
failing this requirement, the request is not subject to consideration.
Pursuant to Art. 4 of the ASRR, the minister competent for computerisation
provides formally compliant requests to the Cybersecurity Matters Board for
assessment8. Following the request approval of the Cybersecurity Matters
Board, the minister provides money from the Cybersecurity Fund for the
payment of the ICT benefit for a given calendar year within the time limit
stated in the request. The benefit is granted subject to a positive assessment
by the Cybersecurity Matters Board. In other words, the assessment issued
by the Cybersecurity Matters Board is binding for the minister competent
for computerisation. Cybersecurity Fund money may not be paid for an ICT
benefit in the event of a negative assessment.
As stipulated by Art. 5 of the ASRR, a salary bonus, or a cash benefit in
the case of public officers and professional soldiers (ICT benefit), may be
granted to individuals who perform their tasks: 1) in the following authorities,

8 In accordance with Art. 64 of the NCSA, the Cybersecurity Matters Board operates
under the Council of Ministers as an assessment and advisory body concerned with
cybersecurity and cybersecurity operations carried out by CSIRT MON, CSIRT NASK,
CSIRT GOV, sectoral cybersecurity teams and authorities competent for cybersecurity. The
Board formulates its stance (assessment) through a voting procedure, M. Nowikowska, [in:]
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, eds. W. Kitler, J. TaczkowskaOlszewska, F. Radoniewicz, Warszawa 2019, p. 321.
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bodies and entities: a) CSIRT teams; b) cybersecurity authorities; c) sectoral
cybersecurity teams; d) in the capacity of the Government’s Cybersecurity
Plenipotentiary; 2) related to ensuring cybersecurity at: a) the Internal Security
Agency; b) the Foreign Intelligence Agency; c) the Central Anticorruption Bureau;
d) organisational units subordinate to the President of the Council of Ministers or
ministers; e) the Chancellery of the President of the Council of Ministers and at
agencies supporting ministers; f) the Chancellery of the President of the Republic
of Poland; g) the Chancellery of the Sejm; h) the Chancellery of the Senate;
i) the Police; j) the Prosecutor’s Office; k) the Military Counterintelligence
Service; l) the Military Intelligence Service; m) the Border Guard; n) and the State
Protection Service. The catalogue of entities whose employees or functionaries
may receive an ICT benefit is restricted. Accordingly, the benefit may not be
granted to individuals who perform cybersecurity tasks but who are not employed
or on duty at these entities, even if their tasks are highly important in terms of
state security. This solution is ill-considered to some extent, since it fails to include
a range of individuals who work outside the entities listed in Art. 5 of the ASRR but
whose tasks are important in terms of countering cyberthreats.
As stipulated by Art. 7 of the ASRR, the amount of remuneration including
bonuses, or the amount of salary including bonuses, along with the ICT
benefit, may not exceed twenty-one times the base amount for members of
the civil service corps. The ICT benefit is granted annually for the period of
cybersecurity task performance. Should the entity obliged to pay the ICT
benefit not receive the funds for this purpose, the benefit may not be paid.
ICT benefits are granted and cancelled by the manager of the entity at which
individuals performing cybersecurity tasks are employed or on duty as public
officers or professional soldiers. Individuals performing cybersecurity tasks
forfeit their right to ICT benefits after: 1) receiving a penalty for a breach of
order or a disciplinary penalty; 2) being unjustifiably absent from work for at
least two days; 3) showing up at work intoxicated or under the influence of
alcohol or other psychoactive substances; 4) being caught drinking alcohol or
using psychoactive substances at work or on duty; 5) leaving a place of work
or duty without justification.
The ICT benefit is not taken into consideration when determining the
amount of annual remuneration. Annual remuneration is set at 8.5% of the
amount of remuneration received by the employee in the calendar year for
which that remuneration is due, taking into account remuneration and other
work employment-relationship benefits taken as a basis to calculate the cash
equivalent for vacation leave, as well as remuneration for vacation leave
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and remuneration for redundant time due to employees who have resumed
working after being reinstated9.
Legislators have defined specific cybersecurity tasks and have divided them
into groups. They also specified the required professional experience along
with the condition to have expert knowledge on cybersecurity to perform
necessary tasks in individual groups, and stated the brackets for ICT benefit
amounts in conjunction with the group division of cybersecurity tasks. Specific
cybersecurity tasks defined by legislators include: 1) cyberthreat intelligence
and threat hunting; 2) malware analysis; 3) security and vulnerability testing,
hardware and software testing; 4) information system security assessment,
including penetration testing and security audits; 5) conducting expert
cybersecurity analyses and identifying new vulnerabilities; 6) developing
specialised technical tools to support cybersecurity tasks; 7) managing an
organisational unit or sub-unit designated to perform cybersecurity tasks;
8) engaging in preventative measures to increase cybersecurity; 9) engaging
in advanced measures to actively protect IT systems; 10) advanced incident
handling; 11) post-breach analysis; 12) the testing and assessment of the
security of ICT solutions; 13) the designing, construction and maintenance
of incident monitoring and detection systems and functional support for the
security operational centre (SOC), the Computer Security Incident Response
Team (CSIRT); 14) data correlation, analyses and situational mapping;
15) monitoring cyberthreats and incidents at the national level; 16) analyses of
major incidents, connections between incidents and formulating conclusions;
17) registering and handling major incident notifications; 18) responding
to and classifying incidents; 19) analysis and management as part of the
response to identified hardware and software vulnerabilities; 20) coordinating
support for reported incidents; 21) handling notifications and analysing the
content of cases involving the distribution, dissemination or transmission of
child pornography using ICT technology; 22) specialised tasks within SOC
or NOC, including: security monitoring (log analysis and correlation), the
identification and preliminary handling of incidents; 23) cybersecurity risk
estimation; 24) the development and deployment of business continuity and
reconstruction plans, and of the information security management system;
25) supervision over cybersecurity risk estimation; 26) preparing cybersecurity

9 Art. 4(1) of the Act of 12 December 1997 on Additional Annual Remuneration for
Employees of Public-Budget Units (consolidated text, Journal of Laws of 2018, item 1872,
as amended).
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recommendations, standards and good practices, especially to increase the
security of information systems at the disposal of entities within the national
cybersecurity system; 27) the ongoing maintenance and development of
internal significant information systems; 28) searching for known hardware
and software vulnerabilities in supervised ICT systems; 29) preliminary
incident handling; 30) securing digital traces; 31) identifying cyberthreats;
32) identifying and handling investigations involving the operators of essential
services; 33) supervision over entities within the national cybersecurity
system; 34) supervision over entities providing cybersecurity services;
35) conducting cybersecurity awareness campaigns, in particular the
organisation of exercises and training courses; 36) conducting analyses
of the functioning of the national cybersecurity system, including legal,
organisational, standard and certification-related solutions in the area of
cybersecurity, including drafts of normative acts; 37) conducting analyses
to determine whether sector or sub-sector entities meet the requirements
for being operators of essential services; 38) conducting inspections on
entities within the national cybersecurity system, including cybersecurity
service providers; 39) domestic and international cooperation in the area of
cybersecurity10.
It should be noted that the ICT benefit provides an incentive not only to
work (or to serve on duty) more efficiently in entities performing cybersecurity
tasks, but also to prevent cybersecurity experts from leaving for the private
sector due to the better financial opportunities it may offer.
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Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania
z zakresu cyberbezpieczeństwa
Streszczenie
Skuteczne wsparcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów
teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami jest możliwe przy zastosowaniu odpowiednich mechanizmów motywujących osoby zatrudnione lub pełniące służbę w podmiotach zajmujących się sprawami cyberbezpieczeństwa. Jednym z takich motywatorów jest
świadczenie telekomunikacyjne, wypłacane z Funduszu Cyberbezpieczeństwa, którego
dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, wynagrodzenie, świadczenie teleinformatyczne

Mariusz Domżalski*1

Uposażenie żołnierzy zawodowych

Streszczenie
Podstawowym elementem systemu wynagradzania żołnierzy zawodowych jest uposażenie zasadnicze, którego wysokość jest uzależniona od zajmowanego stanowiska, wykonywanych zadań służbowych, ponoszonej odpowiedzialności i wymaganych kwalifikacji.
Składa się z uposażenia zasadniczego oraz dodatków. Otrzymanie dodatków zależy od
wystąpienia określonych okoliczności. Ustawa pragmatyczna przewiduje sześć dodatków
stałych, których przyznanie żołnierzowi spełniającemu wymagania wskazane przez ustawodawcę jest obligatoryjne.
Słowa kluczowe: uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia, zawodowa służba wojskowa
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Wstęp
Gratyfikacje pieniężne otrzymywane przez żołnierzy zawodowych są podzielono na dwie kategorie. Do pierwszej z nich zaliczono uposażenie, do drugiej
zaś inne należności finansowe, które zostały podzielone na dwie kategorie. Do
pierwszej należą ściśle związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej
takie, jak: nagrody i zasiłki, dodatkowe uposażenie roczne, wynagrodzenie
za czasowe pełnienie obowiązków służbowych czy związane ze zwolnieniem
z zawodowej służby wojskowej. W drugiej grupie znalazły się należności związane ze śmiercią żołnierza zawodowego lub członka jego rodziny.
Dodatkowo żołnierzom zawodowym ze względu na charakter pełnionej
przez nich służby ustawodawca przewidział uprawnienia związane z jej pełnieniem mające na celu zrekompensowanie trudów codziennej służby1. Są to: dodatkowe uposażenie roczne (tzw. trzynastka), gratyfikacja urlopowa na członka
rodziny oraz należności związanymi ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej. Żołnierzom zawodowym, w odróżnieniu od innych służb mundurowych,
przysługują uprawnienia związane z przydziałem lokalu mieszkalnego, a konkretnie – kwoty oraz liczba norm związanych z tzw. odprawą mieszkaniową.
Uregulowania te wpływają na uprzywilejowany status społeczny żołnierzy, szczególnie w porównaniu z osobami świadczącymi pracę na podstawie
kodeksu pracy2.
Podstawowym uprawnieniem związanym z pełnieniem zawodowej służby
wojskowej jest prawo do pobierania uposażenia. Jego wysokość zależy od zajmowanego stanowiska służbowego, wykonywanych zadań oraz posiadanych
przez żołnierza kwalifikacji. Składa się z uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia.

1 P. Szustakiewicz, Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna, Warszawa 2012, s. 222–223; idem, Świadczenia pieniężne związane z prawem do lokalu mieszkalnego emerytów i funkcjonariuszy służb mundurowych
w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Ius Novum” 2013, nr 3, s. 168; M. Czechowski,
Prawny charakter zatrudnienia żołnierzy zawodowych, Toruń 2016, s. 33; D. Nowak, Służba
wojskowa jako element powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny, „Wiedza Obronna” 2019,
nr 3, s. 97–98; D. Rąpała, Zawodowa służba wojskowa w Polsce. Przyczynek do rozważań [w:]
Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym. Zagadnienia wybrane, red. B. Opaliński, P. Szustakiewicz, Warszawa 2015, s. 111–113.
2 W. Jaśkiewicz, Rozwój sytuacji prawnej pracowników administracji państwowej w Polsce
Ludowej [w:] Pracownicy w administracji w PRL, red. J. Łętowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984, s. 48; T. Zieliński, Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego, Warszawa 1997, s. 180–181.
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Uposażenie żołnierza zawodowego
Prawo do uposażenia powstaje z dniem rozpoczęcia przez żołnierza zawodowego pełnienia zawodowej służby, wygasa zaś z ostatnim dniem miesiąca,
w którym żołnierz zawodowy został zwolniony z zawodowej służby wojskowej, zaginął lub zmarł3.
Wysokość uposażenia zasadniczego jest uzależniona od grupy uposażenia,
do której zostało zaszeregowane zajmowane przez niego stanowisko służbowe. Szczegółowe uregulowania uwzględniające zróżnicowanie grup uposażenia w zależności od rangi stanowiska, wykonywanych zadań służbowych,
ponoszonej odpowiedzialności i wymaganych kwalifikacji zawarte są w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 28 kwietnia 2014 roku w sprawie
określenia grup uposażenia4.
Określenie grupy uposażenia na konkretnym stanowisku służbowym następuje podczas postępowania w sprawie wyznaczenia żołnierza zawodowego
na stanowisko służbowe. Nie stanowi więc odrębnej sprawy administracyjnej5.
Przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych to wielokrotność kwoty bazowej ustalonej przez ustawę budżetową. Zgodnie z rozporządzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8 października 2019 roku w sprawie
określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie
żołnierzy zawodowych ustalono, że będzie ona wynosiła 3,8116.
Uposażenie żołnierza zawodowego powinno być odpowiednią rekompensatą na trudy związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej. Jednocześnie musi uwzględniać prestiż społeczny osób wykonujących ten zawód7.
Istotnym instrumentem zapewniającym żołnierzowi godne warunki życia
są również regulacje dotyczące zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych.

3 Wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 2010 r., I OSK 274/10, LEX nr 1218290; Wyrok WSA
z dnia 24 listopada 1010 r. IV SA/Wr 475/10, LEX nr 759166.
4 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie
określenia grup uposażenia, Dz.U. 2014, poz. 617.
5 Wyrok WSA z dnia 9 października 2014 r., II SA/Wa 490/14, LEX nr 1553148; Wyrok
WSA z dnia 19 grudnia 2016 r., II SA/Wa 1766/16, LEX nr 2189716.
6 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2019 r.
w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie
żołnierzy zawodowych, Dz.U. 2019, poz. 1991.
7 Wyrok WSA z dnia 25 października 2010 r., II SA/Wa 1006/10, LEX nr 755009.
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Sprawy te reguluje ustawa z 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej8.
Uposażenie przysługuje wyłącznie z tytułu faktycznego pełnienia służby.
Prawo do uposażenia przysługuje w przypadku zaistnienia wszystkich elementów stosunku administracyjnego, na którego podstawie pełni zawodową
służbę wojskową.
Podstawowym elementem tego stosunku jest obowiązek świadczenia
przez żołnierza służby, czyli wykonywania określonych zadań służbowych9.
Wypłaty uposażenia oraz innych należności dokonuje jednostka wojskowa
lub instytucja cywilna, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje.
Odrębną kwestią jest wypłata uposażenia i określenie płatnika należności finansowych, tj. jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu żołnierz pozostaje10. Według stanu na 2022 rok płatnikiem zdecydowanej większości żołnierzy
są terytorialnie odpowiednie wojskowe oddziały gospodarcze.
Uposażenie zasadnicze oraz dodatki o charakterze stałym są wypłacane
miesięcznie z góry, tj. w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który przysługują. W razie zwłoki w wypłacie uposażenia przysługują odsetki ustawowe za
opóźnienie od dnia, w którym uposażenie stało się wymagalne. O odsetkach
ustawowych za opóźnienie orzeka w decyzji administracyjnej organ właściwy w
sprawie przyznania uposażenia. Okres przedawnienia roszczenia wynosi 3 lata.
Ustawodawca w art. 73 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wskazał, że nie ma możliwości zwrotu uposażenia i innych należności
pieniężnych pobranych przez żołnierza zawodowego przysługujących mu według zasad obowiązujących w dniu wypłaty. Odmienna sytuacja występuje w
przypadku zaliczenia wypłaconej wcześniej należności na poczet wypłacanej
obecnie11.

8 Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, t.j., Dz.U. 2020, poz. 2017.
9 Wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2006 r., I OSK 1298/05, LEX nr 266495; Wyrok NSA
z dnia 24 lipca 2009 r., I OSK 1496/08, LEX nr 554912; Wyrok WSA z dnia 29 grudnia
2009 r., II SA 797/09, LEX nr 582959; Wyrok WSA z dnia 26 marca 2009 r., II SA/Wa
1758/08, LEX nr 533554.
10 Wyrok NSA z dnia 30 listopada 2007 r., I OSK 216/07, LEX nr 427639; Wyrok WSA
z dnia 11 marca 2010 r., II SA/Wa 1859/09, LEX nr 606715.
11 Wyrok NSA z dnia 11 lutego 2014 r., I OSK 2952/12, LEX nr 1449910; Wyrok NSA
z dnia 6 maja 2011 r., I OSK 6/11, LEX nr 990270.
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Dodatki do uposażenia zasadniczego
Oprócz uposażenia zasadniczego żołnierz otrzymuje dodatki do niego (art. 72
ust. 1 ustawy o służbie wojskowej).
Za nietrafny należy uznać pogląd zawarty w jednym z wyroków Sądu Najwyższego, w którego uzasadnieniu stwierdzono: „zgodnie z treścią art. 72 ust.
1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych uposażenie tych żołnierzy składa się nie tylko z uposażenia zasadniczego, ale i z dodatków do niego oraz innych należności pieniężnych, do których
należą m.in. dodatkowe uposażenie roczne, nagrody jubileuszowe czy gratyfikacje urlopowe”12. Już sama redakcja przepisu art. 73 ustawy wskazuje, że nagroda jubileuszowa czy gratyfikacja urlopowa jest „inną należnością pieniężną”13. Dodatki do uposażenia są enumeratywnie wskazane w art. 80 rzeczonej
ustawy i zostaną szczegółowo przedstawione poniżej. Wszystkie wymienione
dodatki są obligatoryjne.
Dodatki mają zachęcić żołnierzy do pozostania w służbie i motywować ich
do wzorowego wywiązywania się z powierzonych obowiązków służbowych
oraz podnoszenia kwalifikacji14.
Żołnierze zawodowi otrzymują następujące dodatki do uposażenia zasadniczego:
1) dodatek specjalny za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej, np. dodatek za bezpośrednią obsługę wojskowych
statków powietrznych. Każdorazowo jest dodatkiem specjalnym, ponieważ
zawsze łączy się ze szczególnymi właściwościami lub warunkami pełnienia
zawodowej służby wojskowej15. Szczegółowe kryteria przyznawania tego dodatku ujęto w rozdziale 2 (paragrafy 4–25) rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z 28 grudnia 2016 roku w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych16. Należy w tym miejscu wskazać, że wykładnia językowa i celowościowa wyraźnie wskazuje, że żołnierz zawodowy otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za szczególne warunki pełnienia zawodowej
służby wojskowej. Uprawnienie ustawowe nie przysługuje za „gotowość” do

12 Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2018 r., IV CSK 57/17, LEX nr 2525374.
13 Wyrok WSA z dnia 5 kwietnia 2018 r., II SA/Sz 1450/17, LEX nr 2482906.
14 W. Jarmołowicz, T. Sikora, Status społeczny i pozycja społeczno-ekonomiczna żołnierzy
zawodowych na polskim rynku pracy, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2016, t. 100, s. 221.
15 Wyrok NSA z dnia 30 marca 2012 r., I OSK 1821/11, LEX nr 1218844.
16 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych, t.j., Dz.U. 2021, poz. 966.
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wykonywania obowiązków służbowych, ale za szczególne warunki pełnienia
służby17. Żołnierzowi zawodowemu spełniającemu równocześnie warunki do
otrzymywania dodatków specjalnych o charakterze stałym z kilku tytułów
przysługuje jeden dodatek specjalny w wyższej stawce miesięcznej;
2) dodatek służbowy za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w
określonych jednostkach wojskowych. Szczegółowe kryteria przyznawania
tego dodatku ujęto w rozdziale 2 (paragrafy 26–28) wspomnianego wcześniej
rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy
zawodowych. Decyzja o przyznaniu dodatku służbowego nie ma wyłącznie
uznaniowego charakteru. Stanowcze brzmienie art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy
w związku z par. 28 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 28 grudnia 2016 roku w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych wskazuje,
że przyznanie tego świadczenia jest obowiązkiem organu wojskowego. W tej
mierze rozważana decyzja ma charakter związany. Prawodawca pozostawia
luz decyzyjny organom wojskowym w ustaleniu wysokości tego dodatku, wskazuje jedynie dolną i górną jego wartość oraz określa kryteria, jakimi należy się
kierować podczas jego przyznawania po raz pierwszy. Za taką interpretacją
przemawia użycie słowa „przyznaje” przytoczonego przepisu oraz charakter
przesłanek wymienionych w tym katalogu18. Żołnierzowi zawodowemu spełniającemu równocześnie warunki do otrzymywania dodatków służbowych
o charakterze stałym z kilku tytułów przysługuje jeden dodatek specjalny
w wyższej stawce miesięcznej;
3) dodatek za długoletnią służbę wojskową19. Żołnierzowi zawodowemu
zgodnie z par. 29 rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia żołnierzy zawodowych przyznaje się dodatek stały za długoletnią służbę wojskową
o charakterze stałym w wysokości: po trzech latach służby wojskowej – 3%, po
sześciu latach – 6%, po dziewięciu latach – 9%, po 12 latach – 12%, po 15 latach – 15% należnego uposażenia zasadniczego oraz zwiększa się o kwotę 1%
należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rok służby wojskowej
pełnionej ponad 15 lat, nie więcej jednak niż do wysokości 35% po 35 latach
służby;
4) dodatek motywacyjny dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych za

17 Wyrok WSA z dnia 13 czerwca 2018 r., IV SA/Po 285/18, LEX nr 2503598.
18 Wyrok WSA z dnia 15 grudnia 2017 r., II SA/Wa 1992/16, LEX nr 2435563.
19 Zob. Wyrok WSA z dnia 7 czerwca 2016 r., II SA/Wa 2175/15, LEX nr 2113506.
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uzyskanie w opinii służbowej oceny co najmniej dobrej oraz posiadanie klasy
kwalifikacyjnej odpowiadającej poziomowi ich wyszkolenia wojskowego i specjalistycznego, zgodnie z zajmowanymi stanowiskami służbowymi po zdaniu
egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez uprawniony organ.
Szczegółowy tryb dotyczący przedmiotowego dodatku reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 1 czerwca 2010 roku w sprawie nadawania,
potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów
i szeregowych zawodowych20. Dodatek ten, zgodnie z jego nazwą, powinien
mieć rzeczywiście charakter motywacyjny, dlatego powinien być wykorzystywany jako instrument bodźcowego oddziaływania w kierunku wzorowego
wykonywania przez żołnierzy obowiązków służbowych i być dla żołnierza zawodowego swoistą nagrodą za dobrze pełnioną służbę. Ponadto powyższy dodatek ma zachęcać żołnierzy do podnoszenia kwalifikacji poprzez pogłębianie
posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności21;
5) dodatek funkcyjny za pełnienie funkcji organu jednoosobowego uczelni wojskowej lub jego zastępcy albo kierownika jednostki organizacyjnej tej
uczelni lub jego zastępcy;
6) dodatek kompensacyjny – przysługuje żołnierzowi wyznaczonemu
przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko służbowe wyższe o dwa
stopnie wojskowe i więcej, bez mianowania na wyższy stopień wojskowy. Jego
wysokość stanowi różnicę między stawką uposażenia zasadniczego należnego
żołnierzowi zawodowemu na zajmowanym stanowisku służbowym a stawką
uposażenia zasadniczego otrzymywaną na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym.
Dodatki do uposażenia przyznaje, w formie decyzji, dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowiska służbowe dowódcy batalionu lub równorzędne
(dowódcy dywizjonu lub eskadry, dowódcy okrętu II rangi lub inne stanowiska
dowódców jednostek wojskowych, jeżeli stanowiska te zostały zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej majora/komandora podporucznika),
albo wyższe – w stosunku do wszystkich żołnierzy zawodowych pełniących

20 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie
nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów
i szeregowych zawodowych, t.j., Dz.U. 2015, poz. 270.
21 Wyrok NSA z dnia 17 maja 2013 r., I OSK 3026/12, LEX nr 1328364; Wyrok NSA
z dnia 17 maja 2013 r., I OSK 3024/12, LEX nr 1504686; Wyrok NSA z dnia 17 maja 2013 r.,
I OSK 3028/12, LEX nr 1557298.
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zawodową służbę wojskową w podległej jednostce wojskowej, z wyjątkiem
tego dowódcy i jego zastępcy (art. 104 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej).
W stosunku do dowódców jednostek wojskowych i ich zastępców oraz żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w jednostkach
wojskowych, których dowódcy zajmują stanowisko niższe niż wymienione wyżej, właściwymi organami są bezpośredni przełożeni dowódców tych jednostek (art. 104 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej).
Dowódcy ci są kompetentni we wszystkich sprawach określonych w rozdziale piątym ustawy zatytułowanym „Uposażenie i inne należności żołnierzy
zawodowych”22.
Interesującym zagadnieniem, które pojawiło się w judykaturze na gruncie rozważań dotyczących dodatków służbowych żołnierzy zawodowych, jest
kwestia dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom sądów wojskowych.
Elementem niezbędnym, żeby dodatek do uposażenia był wliczany do podstawy wymiaru należności związanych ze zwolnieniem z zawodowej służby
wojskowej jest przyznanie tego dodatku przez właściwy organ wojskowy. Stąd
też wniosek, że dodatki funkcyjne sędziów wojskowych sprawujących funkcje
poza sądownictwem wojskowym, np. w sądzie powszechnym, nie są dodatkami w myśl ustawy pragmatycznej. Ponadto nieracjonalne byłoby obciążanie
budżetu resortu obrony narodowej konsekwencjami finansowymi, które nie
mają żadnego związku ze służbą wojskową23.
Warto zwrócić uwagę na sposób ustalania wysokości uposażenia w kontekście zwolnienia żołnierza zawodowego ze służby na skutek wypowiedzenia
jej stosunku.
Istotnym elementem niezbędnym do ustalenia wysokości uposażenia warunkującego wysokość należności związanych ze zwolnieniem z zawodowej
służby wojskowej jest czas wypowiedzenia. W razie wypowiedzenia stosunku
służby w ciągu 12 miesięcy od dnia objęcia przez tego żołnierza zawodowego
wyższego stanowiska służbowego albo stanowiska służbowego o tym samym
stopniu etatowym, lecz z wyższą grupą uposażenia odprawa obejmuje świadczenie pieniężne w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego w ostatnim dniu pełnienia służby (wypłacane co miesiąc przez jeden rok po zwolnieniu ze służby) oraz ekwiwalent

22 Wyrok NSA z dnia 27 października 2010 r., I OSK 743/10, LEX nr 745308; Wyrok
WSA z dnia 7 lutego 2014 r., III SA/Łd 1071/13, LEX nr 1430026.
23 Wyrok NSA z dnia 13 lutego 2013 r., I OSK 1159/12, LEX nr 1356930; Wyrok WSA
z dnia 26 stycznia 2012 r., II SA/Wa 2214/11, LEX nr 1121556.
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pieniężny za urlop wypoczynkowy, w tym za dodatkowy urlop wypoczynkowy
niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za lata poprzednie. Za podstawę wymiaru tych należności przyjmuje się uposażenie należne żołnierzowi
na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym (art. 97a ustawy o służbie
wojskowej).
Uposażenie należne żołnierzowi na poprzednio zajmowanym stanowisku
służbowym to uposażenie, które przysługiwało żołnierzowi na poprzednio
zajmowanym stanowisku, w dniu zajmowania tego stanowiska, zgodnie z grupą uposażenia określoną odrębnymi przepisami i zostało mu wypłacone, a nie
uposażenie, które obecnie przysługuje na tym stanowisku, w związku ze zmianą przepisów dotyczących wysokości stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych, która nastąpiła po objęciu przez żołnierza nowego stanowiska służbowego24.
Zapis tego przepisu spełnia rolę gwarancyjną, gdyż zabezpiecza przed
otrzymaniem awansu wyłącznie w celu większych świadczeń związanych ze
zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej25.
Warto zaznaczyć, że terminy wypłaty uposażenia żołnierza zawodowego
ze względu na jego charakter jako prawa majątkowego są elementem koniecznym sprawiedliwego wynagradzania, w związku z czym podlegają ochronie
prawnej na podstawie art. 64 ust. 2 Konstytucji RP26.
Na marginesie należy wspomnieć, że żołnierzowi przeniesionemu do rezerwy pobierającemu emeryturę nie przysługuje prawo do uposażenia należnego żołnierzowi w czynnej służbie zawodowej. Jest to stanowisko ugruntowane już w judykaturze27.

24 Wyrok WSA z dnia 11 października 2018 r., II SA/Wa 198/18, LEX nr 2994964; Wyrok WSA z dnia 16 lutego 2017 r., II SA/Sz 1334/16, LEX nr 2252648; Wyrok WSA z dnia
15 listopada 2019 r., II SA 1475/10, LEX nr 2944968.
25 S. Chomoncik, Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Komentarz, Toruń
2019, s. 243.
26 Wyrok SN z dnia 26 maja 2000 r., III RN 169/99, LEX nr 45495.
27 Wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2009 r., I OSK 581/09, LEX nr 579179; Wyrok NSA
z dnia 24 lipca 2009, I OSK 1496/08, LEX nr 554912; Wyrok NSA z dnia 27 czerwca
2006 r., I OSK 1298/05, LEX nr 266945.
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Salary of professional soldiers
Abstract
The basic element of the system of remunerating professional soldiers is the basic salary,
the amount of which depends on the rank of the position held, the scope of performed
official tasks, responsibility and required qualifications. The salary consists of the basic
salary and salary supplements. The receipt of bonuses depends on the occurrence of
certain circumstances. The Pragmatic Act provides for 6 permanent supplements, which
are obligatory for a soldier who meets the requirements indicated by the legislator.
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Introduction
According to the police legislation binding in Poland, operational control is
one of the powers of the state services exercising operational-reconnaissance
activities. This applies to the State Protection Service (SOP) that, having
replaced the Government Protection Bureau1 (BOR), deals with the protection
of persons with top functions in the state, and for that purpose has been
equipped with operational powers.
In the SOP Act2, unlike in the case of the BOR Act3, the operationalreconnaissance activities that the SOP officers4 perform with a view to
attaining the statutory tasks are stated explicitly. What is more, Art. 19(1)(2)
of the SOP Act has the activities classified into two principal groups. The first
group comprises activities aimed at acquisition of information about events
potentially threatening the persons or facilities protected by SOP. The second
group consists in activities which help SOP officers recognize and prevent
offences specified in Art. 3 of the quoted Act.
Operational control, regulated in Art. 42 and subsequent provisions of
the SOP Act, ought to be treated as part of the second group of operational
powers (operational-reconnaissance) of SOP officers. This signifies that its
principal function is to detect (preventive-detective). On the one hand, the
use of control is to reveal activities which meet the definition of inochate
offences (preparation for crime) and, in effect, to frustrate offence commission
(prevention). On the other hand, if a crime is committed, the use of control
allows one to determine the circumstances of a criminal act and to detect its
perpetrator(s)5.

1 BOR acted based on the Act of 16 March 2001 (Journal of Laws 2017, item 985, as
amended), hereinafter the Act on BOR.
2 Act of 8 December 2017 on State Protection Service (Journal of Laws 2021, item 575,
as amended), hereinafter the Act on SOP.
3 Pursuant to Art. 12(1) of the Act on BOR, the scope of Bureau’s activities included
those of administrative and policing nature and undertook preventive actions. In practice,
„preventive actions” constituted some form of operational-reconnaissance activities, even
though they were not named likewise in the cited regulations. Nonetheless, the catalogue
of the said actions did not include operational control, for which BOR had no authorization
under the Act of 2001.
4 And only officers. This is because the regulations of Art. 19 do not apply to SOP
employees. See also K. Walczuk, Komentarz do art. 19 [in:] Ustawa o Służbie Ochrony Państwa.
Komentarz do art. 1–67, ed. M. Karpiuk, Olsztyn 2019, p. 80.
5 Cf.: M. Rogalski, [in:] B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Komentarz, Warszawa 2017, p. 100;
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Material and personal scope of operational control
As emerge from Art. 42(1) of the SOP Act, when performing operationalreconnaissance operations, SOP is authorised to avail of operational control
to „determine and prevent” and to „identify, prevent and detect” a category of
offences. Article 42(1)(1) and (2) of the SOP Act comprise a catalogue of the
said offences and, based thereupon, one may speak of the material scope of
SOP’s application of operational control.
A comparative analysis of the provisions of Art. 3 of the SOP Act, which
sets out the catalogue of offences combated by SOP, with the provisions of
Art. 42(1) referring to Art. 3 demonstrates that both catalogues differ in terms
of criminal acts specified therein. This pertains solely to the provisions of
Art. 3(2) and Art. 42(1)(1) of the SOP Act. To be more precise, on the basis
of the regulations, the catalogue specified in Art. 3(2) includes more offences
than the one provided for in Art. 42(1)(1) of the SOP Act. Insofar as the former
specified all offences grouped in a given chapter of the Penal Code (the title of
which is cited in Art. 3(2)), the latter mentions only some of them.
And so, in accordance with Art. 3(3) SOP, the determines and prevents
offences against the Republic of Poland, offences against life or health, offences
against common safety, offences against safety in transport, offences against
liberty, offences against dignity and physical integrity, offences against public
order, offences against attacks and active assault on persons and security of
protected facilities. Whereas, in Art. 42(1)(1) of the Act, solely the following
from among the above specified penalized in the Penal Code6 acts are cited:
Art. 134 (an attack on the life of the President of RP), Art. 135(1) (an assault
on or an insult of the President of RP), Art. 136(1) (an assault or an insult of the
head of another state), Art. 148 (killing of protected persons), Art. 156(1) and
(3) (severe health damage of protected persons), Art. 157(1) (medium or slight
health damage of protected persons), Art. 163(1) and (3) (bringing a disaster),
Art. 164(1) (risk of disaster), Art. 165(1) and (3) (bringing states threatening
the health or life of protected persons), Art. 166 (taking over the control of
an aircraft or a watercraft), Art. 167 (placing on a watercraft or an aircraft
a dangerous device or substance), Art. 173(1) and (3) (transport disaster),

A. Szumski, Czynności operacyjno-rozpoznawcze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego [in:]
Służby specjalne. Przeszłość i teraźniejszość, eds. G. Rdzanka, G. Tokarz, Wrocław 2009, p. 282.
6 Act of 6 December 1997 the Penal Code (Journal of Laws 2021, item 2345, as amended),
hereinafter KK.
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Art. 189 (illicit deprivation of liberty of protected persons), Art. 223 (an assault
on protected persons), Art. 252(1)–(3) (taking hostage a protected person),
Art. 258 (organised crime), and Art. 280–282 (robbery, theft and extortion to
the detriment of protected persons).
In the case of offences specified in Art. 3(3) and Art. 42(1)(2) of the Act,
the types of the offences in both provisions overlap (they are identical). Both
in the first and in the second provision, five identical offences are mentioned
by reference to editorial units of the Penal Code. The catalogue is composed
of prohibited acts in accordance with the following provisions of the Code:
Art. 228 (passive corruption), Art. 231 (abuse of authority), Art. 265
(compromise of classified information), Art. 266 (compromise of classified
information in relation to performed function).
In this respect, we ought to emphasise that SOP’s operational control
may be applied only in the case of determination and prevention of crimes
specified in Art. 42(1)(1) and determination, prevention and detection
of crimes identified in Art. 42(1)(2) of the Act. Both groups constitute an
exhaustive list of offences (numerus clausus), which may be combated with the
application of operational control. In a situation where SOP runs operationalreconnaissance activities to determine and prevent offences provided for in
Art. 3(2) but not specified in Art. 42(1)(1) of the Act, the power7 may not be
used as part of the activities, i.e. one may not apply operational control and
thereby obtain information or record evidence. In this respect, the solutions
adopted in the SOP Act correspond to the standards binding on the basis of
such acts as the Act on the Internal Security Agency (ABW), the Central Anticorruption Bureau (CBA), the Police, the Border Guard Service8.
Apart from this vital reservation, the analysis of Art. 42(1) of the Act must
focus on a thing of equal importance. The catalogue of offences in relation to
which SOP might avail of operational control is not the only legal limitation
of services’ capabilities in that respect. There is also a personal scope of the
use of the institution. It pertains, without a doubt, to the persons (subjects), to

7 M. Bożek, Komentarz do art. 42 [in:] Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz..., ed.
M. Karpiuk, p. 164. Further on in the article, we will refer to the remarks made by us in the
indicated Commentary.
8 Cf.: M. Bożek, Zwalczanie przestępstw jako ustawowe zadanie Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Stan obecny i postulaty de lege ferenda, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015,
vol. 24, no. 1, p. 36 et seg.; S. Hoc, O potrzebie nowelizacji art. 5 ust. 1 pkt 2b ustawy o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, „Przegląd Policyjny” 2011, no. 3, p. 7.
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whose detriment the said offences are or may be committed and the persons,
who may be be suspected of committing such offences.
This first case refers to SOP’s identification and prevention of offences
aimed at persons protected pursuant to Art. 3(1)(a)–(d) or against the safety
of facilities specified in Art. 3(1)(e) of the SOP Act. The contents of Art. 42(1)
(1) clearly demonstrate it, for the above cited provisions of Art. 3 of the SOP
Act are quoted there. This, in turn, signifies that only in such situations, i.e. in
the case of identification of prevention of crimes to the detriment of protected
persons or facilities, SOP is authorised to use operational control.
In the cased case listed in Art. 42(1)(2) of the SOP Act, the personal scope of
the operational-reconnaissance activities is narrowed to offences committed
by SOP officers and employees in relation to performance of professional
duties. To be more precise, SOP will be able to apply operational control by
identifying, preventing and detecting offences specified in Art. 42(1)(2) but
only if it acquires data which shows that those offences might have been
committed – as part of their professional duties = SOP officers and employees.
Nonetheless, this does not mean that on the basis of Art. 42(1)(2) of the Act
solely the specified category of SOP people is authorised to use operational
control. The provisions of Art. 42(1)(2) do not impose such restrictions. The
solutions are solely to relate every factual basis for the use of operational
control to the identification, prevention and detection by SOP of offences of
its officers or employees.

Conditions for the application of operational control
The provisions of Art. 42(1) of the SOP Act, irrespective of the above presented
conditions, there are additional prerequisites for SOP to avail of operational
control during its activities. The conditions are: 1) futility of measures applied
so far; 2) uselessness of other measures at SOP’s disposal. This demonstrates
that SOP is entitled to apply operational control should other measures used in
a given case prove ineffective or, in the SOP’s opinion, are useless in a given case.
Given the content of Art. 42(1) in fine it suffices for one of the said
conditions to be met in a given case for SOP to be able to plan the application
of operational control9. This explicitly points to the use of the word „or” in

9 See. K.J. Pawelec, Proces dowodzenia w postępowaniu karnym, Warszawa 2010, p. 61.
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the discussed regulation, which demonstrates the application of a separate
alternative – i.e. a situation where the addressee of a legal regulation may
choose between two mutually exclusive alternatives. Consequently, SOP may
exploit operational control when operational-reconnaissance activities do
not bring desired outcomes, but when the factual basis for their continuation
persists.
As part of the latter option, SOP may use the instrument if it fails to acquire
information which would allow identification and prevention or detection
of an offence in another manner (with the use of other measures). Without
a doubt, such „uselessness of other measures” assessment should be based on
some (initial, at least) SOP’s operational findings, or the nature of the offence
being identified in a specific case. What is decisive in assessing is that there is
nothing arbitrary about it because, due to the derogative nature of operational
control (limiting the fundamental rights of a unit10) it is a measure of last resort.
This shows that SOP ought to have at its disposal confirmed information
about an intention (preparation) of an offence and that such information must
demonstrate that other measures will not be useful as far as prevention or
detection of the offence are concerned11.

Modes of operational control use
Ordinary procedure
The final matter regulated based on Art. 42(1) of the Act is the method (type
of procedure) of SOP’s use of operational control, whereas the subsequent
edition units (paragraphs) of Art. 42 serve as an extension thereto.
According to the adopted solutions, the only body entitled to order
operational control is the Regional Court in Warsaw, which issues relevant
decisions. Initiative with respect to the issuance of such an order belongs to
the SOP Commandant who submits a written application to order operational
control to be applied in a particular case. Prior to the submission of the

10 See K. Walczuk, Komentarz do art. 31 [in:] Obronność, bezpieczeństwo i porządek publiczny.
Komentarz do wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, eds. M. Karpiuk,
P. Sobczyk, Olsztyn 2018, p. 81–112.
11 See K. Walczuk, M. Bożek, Konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania organizacji
i funkcjonowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Siedlce 2015, p. 155–156.
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application with the Court by the SOP’s Commandant, such application is
addressed at the Prosecutor General, who evaluates the legitimacy of
application of operational control in a given case and decides about its future.
Therefore, to be more precise, the required acceptance of the application for
operational control by the Prosecutor General carries significant weight. The
absence of the Prosecutor’s consent terminates the entire procedure of the
ordering of operational control, ergo prevents its application in a particular
case12.
This demonstrates that three public authority bodies, acting independently,
must carry out convergent evaluations of the legal and factual bases of
operational control before a decision about its use in a given case is made.
What is vital is that one of the said bodies, i.e. the Regional Court in Warsaw,
who is the last to adopt a conclusion on the matter, is an authority independent
from other state authorities13, including the executive branch of government
(as part of which function both the Prosecutor General and SOP).
The evaluation of the grounds for the ordering of operational control is
done pursuant to the application of the SOP Commandant, which according
to Art. 42(2) of the SOP Act should comprise the following components: The
number and code name of the case, the description of the offence (if possible), its
legal classification, the circumstances justifying the need to apply operational
control and demonstrating the non-effectiveness or uselessness of other
measures, the details of the person or other details allowing identification
of the subject or matter against which operational control is to be applied,
and the place and method of its application, and the aim, time and type of
operational control to be conducted. If the application concerns a suspect or
a defendant, it should also include information about any proceedings pending
against them14.
All elements to be included in a correctly made application for operation
control to be ordered performs the guarantee function. They are of utmost
importance for the purpose of determining the scope of legal intervention in

12 Cf. M. Białuński, Udział prokuratora w działalności służb specjalnych – uwagi de lege lata
[in:] Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa. Historia i współczesność,
ed. M. Górka, Toruń 2016, p. 169–170.
13 See. M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Zasada podziału i równowagi władz [in:] M. Bożek,
M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Walczuk, Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012,
p. 120–136.
14 Art. 48(5) of the SOP Act.
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the zone of freedom and protection of the secrecy to communicate guaranteed
by Art. 49 of the Constitution of the RP15.
Regulations set out in Art. 42(3) of the SOP Act are strictly related to the
above issue. They impose on the SOP Commandant an obligation to enclose with
the application all materials which justify the need to apply operational control.
While the requirement is of a guarantee-type nature, the provisions of
Art. 42(3) of the SOP Act do not specify the type or contents of such materials.
Only Art. 46(1) of the Act signals that those could be materials previously
collected in the case in the application of operational control. Thus, in practice,
the materials attached to the application may take on various forms: records
comprising the entire operational case, key documents demonstrating the
level of SOP’s activity and the results obtained in a given case, or a synthetic
analysis of the operational case.
The solution at stake involves to both the Prosecutor General and the
Regional Court in Warsaw examine the documents illustrating operationalreconnaissance activities pursued in a case in which SOP desires to apply
operational control. And only on the basis of such materials they assess whether
the conditions (circumstances) justifying the use of the institution exist;
otherwise, whether there is a legally admissible ability for SOP to interfere with
the freedom aspect of an individual with the use of operational control.
In view of Art. 45(1) of the Act, the SOP Commandant is entitled to delegate
his/her competencies under the operational control use to his/her deputy.
Formally, competence delegation ought to be in the form of an authorisation
indicating the type of action (decision) the deputy may take on behalf of the
SOP Commandant. As provided by Art. 45(1) of the SOP Act, the authorisation
may comprise the following actions: submission of applications for operational
control or the Court granting a consent to control ordered as a matter of
urgency and order control as an extraordinary measure. The principles of the
interpretation of the law allow one to state that on the basis of Art. 45(1) of the
SOP Act, the SOP Commandant may grant his/her deputy the power to perform
all or only some actions, as long as it is clearly set out in the authorisation.
Without a doubt, the nature of the authorisation and the scope of delegated
competencies support the written form of such power of attorney, despite the
fact that the stated provision does not regulate this explicitly.

15 See the Judgment of the Appellate Court in Wrocław of 27 April 2017, case ref. II AKa
213/16.
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Extraordinary procedure
The extraordinary procedure has been defined under Art. 42(4) of the SOP
Act as an urgent measure to order and use operational control. The underlying
condition for the implementation of the procedure is the risk of „information
loss or evidence obliteration or destruction”. Should any delay cause such
a situation, the SOP Commandant, acting instead of the Regional Court
in Warsaw, is authorised to order operational control. However, rather
than an independent competence, it requires a prior written consent of
the Prosecutor General, similarly as in the Case of the „normal” procedure
of operational control implementation. This demonstrates that it is
inadmissible to order operational control as an urgent measure if there
is no approval, i.e. a written consent, of the Prosecutor General.
Moreover, at the same time the SOP Commandant has a duty to apply to
the Regional Court in Warsaw for an operational control order. The Court
should issue the order within five days. If the Regional Court in Warsaw does
not express its consent to the application of the ordered operational control,
the SOP Commandant has an obligation to withhold it. What is more, all
operational control materials gathered in the case are subject to destruction
in the presence of a commission and duly recorded.
Given the above, it should be emphasised that the five-day time-frame16
is a period during which the Regional Court in Warsaw should decide on the
application of the SOP Commandant, whereas a lack of consent to apply
operational control does not need to be formalised by the court. On other
words, the Court has no obligation to issue a ruling on the matter. A lack of
express consent will suffice. In any such case, the SOP Commandant is obliged
to instruct SOP to close operational control, given the earlier specified
consequences. Another vital matter is that the five-day time period shall run
from the day on which operational control is ordered by the SOP Commandant
(upon a written consent of the Prosecutor General), and not from the day of
a phone call, text, or the provision of information via other technical means, i.e.
actions under urgent operational control17.
An additional information obligation imposed on the SOP Commandant
was introduced in Art. 46(3) of the SOP Act and it is intra-organisational in

16 Resultant from Art. 42(4) of the SOP Act.
17 Cf. the ruling of the Appeal Court in Warsaw of 24 October 2008, II Aka 405/07, ApelW-wa, 2008, no. 3, item 119.
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nature. Pursuant to the said provision, the Commandant should inform the
Internal Supervision Inspector18 of operational control initiation and use
against SOP officers and employees in the events specified in Art. 42(1)(2) of
the SOP Act. The events listed are five types of offences of SOP officers and
employees, whose identification, prevention and detection are the statutory
obligations of SOP [Art. 3(3) and Art. 42(1)(2) of the SOP Act].
It seems that in practice the Internal Supervision Inspector, acting with the
assistances of the Bureau of Internal Supervision, appointed as an authority
to combat the said category of offences, will deliver information and draft
documents relating to the need of application of operational control in such
cases. Thus, the regulations of Art. 46(3) are to clarify the question of SOP
operational control-related document (information) exchange19.

Judicial check of operational control use
The stage of familiarisation with the operational materials of the SOP is
particularly important for the assessment of the criteria for the legitimacy
of the request in the context of the statutory grounds for the application of
operational control. Strictly speaking, it is only when these materials are
viewed by authorities outside the structures of the SOP that it is possible
to correctly assess whether the effort of the service as regards operational
control are fully documented with previously verified reliable information20.
A special role in this respect is assigned to the Regional Court in Warsaw, as
a judicial authority, independent and distinct from the executive authorities,
to which the government administration, including services such as the SOP,
is subordinate.
The competence of the Regional Court in Warsaw to assess the prerequisites
for the application of operational control in a given case is provided for in
Art. 46(1) of the SOP Act. The regulation of this issue in a separate unit of
the Act demonstrates its importance for the decision-making process on the

18 See the Act of 21 June 1996 on special forms of supervision by the Minister responsible
for Internal Affairs (Journal of Laws 2021, item 2073, as amended).
19 See also Art. 62 of the SOP Act.
20 See: J. Mąka, Kontrola operacyjna i podsłuch – ocena na tle praktycznego stosowania,
„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2011, no. 4, p. 48; J. Kostrubiec, Formy działania
służb specjalnych [in:] M. Bożek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Służby specjalne
w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014, p. 134–135.

Operational Control pursuant to the Act on State Protection Service

state’s use of an institution that allows interference with the individual’s right
to privacy and derivative freedoms21.
Based on Art. 46(1) of the SOP Act, the competences of the Court
correspond to the responsibilities of the SOP Commandant related to
initiation and extension of the period of operational control [Art. 42(1) and
(4), Art. 44 of the SOP Act]. In each of these cases, the SOP Commandant is
obliged to present materials justifying the need to manage or continue the
operational control. A specific type of such materials is those gathered during
the operational control ordered in a given case.
In this context, the court’s consent is not of a purely formal nature, but
constitutes a legal guarantee that operational control will only be ordered
when the statutory conditions for its application are met, i.e. in relation to
criminal offences for which it is admissible and only when its necessity is
demonstrated (other measures are ineffective or useless). Any court decision
ordering operational control should be preceded by a thorough assessment
of the facts from this perspective. The court’s consent, actually, signifies
permission for operational control on an individual in connection with
a specific criminal offence in respect of which it was permissible to order it
and only because it is not possible to recognise, prevent or detect that offence
otherwise. The latter requirement is also subject to the court’s assessment,
which means that the material presented by the SOP Commandant should
clearly show that other operational and exploratory measures applied in the
case proved to be ineffective or useless.
Pursuant to Art. 46(2) of the SOP Act, requests of the SOP Commandant
(for ordering or prolongation of operational control) are examined by the
Regional Court in Warsaw by a single judge in a closed-door session. Only the
Public Prosecutor General and a representative of the SOP Commandant may
attend such a session. Equally importantly, the court’s activities related to the
examination of the requests filed by the SOP Commandant should be conducted
in compliance with the conditions set forth in the Ordinance of the Minister of
Justice of 9 September 2017 on the manner of handling interrogation records
and other documents or objects covered by the obligation to keep classified
information secret or to maintain confidentiality related to the exercise of
a profession or function22.

21 See especially Art. 47–51 of the Constitution of the Republic of Poland.
22 Journal of Laws 2021, item 1733.
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Pursuant to the two-instance principle indicated in Art. 54(1) of the SOP
Act, it is possible to appeal against a court’s decision on: ordering of operational
control, consenting to it in an urgent mode and extending the periods of its
application to the court of second instance. Importantly, it is possible to appeal
against a decision dismissing the request for the application of operational
control in its entirety as well as in part (e.g. with regard to the period of its
application)23.
The SOP Commandant has the right to an appeal measure in the form of
a complaint in any case in which the Regional Court in Warsaw issues a negative
decision on operational control. On the other hand, the Prosecutor General
has the right to an appeal measure only if the court does not give consent to
operational control ordered under the urgency procedure.
The provisions of the Code of Criminal Procedure24 apply accordingly to
the complaint, which means that the proceedings in such cases are governed
by the provisions contained in Part IX (Appeal Proceedings) and Chapter 50
(Complaint and Objection) of the Code.

Forms of operational control activities and its duration
The characteristics of operational control from the point of view of its main
feature as well as the scope and forms of the activities it may take in reality is
included in Art. 43 of the SOP Act. Firstly, it was pointed out that operational
control is classified, which directly results from the nature of operationalrecognition activities25. Next, five types of activities were identified that may
constitute the content of the SOP’s activities as part of the operational control
applied. Importantly, pursuant to the wording of the provision, the catalogue
of these activities is a closed one (numerus clausus). This demonstrates that
activities which do not fit in the enumerative list of the above-mentioned

23 Cf. A. Taracha, Sądowa kontrola czynności operacyjno-rozpoznawczych, „Studia Iuridica
Lublinensia” 2003, no. 2, p. 29–42.
24 Act of 6 December 1997 the Code of Criminal Procedure (Journal of Laws 2022, item
655), hereinafter KPK.
25 See: Kryminalistyka, ed. J. Widacki, Warszawa 2002, p. 137; S. Pikulski, Działania
operacyjne Policji, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1996, no. 2, p. 52; T. Hanausek,
Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1996, p. 96; M. Lityński, Czynności operacyjne
w procesie karnym, „Państwo i Prawo” 1961, z. 6, p. 102; L. Schaff, Zakres i formy postępowania
przygotowawczego, Warszawa 1961, p. 77; K. Walczuk, Komentarz do art. 19…, p. 87.
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catalogue cannot be undertaken by the SOP as operational control activities.
As a result, the regulation fulfils the guarantee function indicated in the
jurisprudence of the Constitutional Tribunal.
According to the adopted solution, the operational control activities of the
SOP may consist exclusively in: 1) obtaining and recording of the contents of
conversations conducted with the use of technical means, including by means
of telecommunication networks; 2) obtaining and recording of the image or
sound of persons from premises, means of transport or places other than public
places; 3) obtaining and recording of the content of correspondence, including
correspondence conducted by means of electronic communication; 4) obtaining
and recording of data contained on IT data carriers, telecommunication
terminal equipment, IT, and ICT systems; 5) obtaining access to and controlling
of the content of mail.
It should be added that the use of the phrase „content of conversations
conducted with the use of technical means, including telecommunication
networks” in Art. 43(1) of the Act means that, in the course of operational
control, not only information may be obtained on the content of telephone
conversations (eavesdropping), but also communication by means of: fax,
telefax, telegraph, cable television, radio communication, Internet26.
Within the meaning of Art. 2(35) of the Act of 16 July 2004, Telecommunications
Law27, which is the point of reference here, „telecommunication network” is
transmission systems and switching or routing devices as well as other resources,
including inactive network elements, which enable the sending, reception or
transmission of signals by wire, radio waves, optical waves or other means using
electromagnetic energy, regardless of their type.
The second group of operational control activities specified in Art. 43(2)
of the SOP Act is obtaining and recording of the image or sound of persons
from premises, means of transport or places other than public places. Under

26 See: A. Herzog, Wykorzystanie materiałów operacyjnych w postępowaniu dyscyplinarnym
prokuratorów, „Prokuratura i Prawo” 2007, no. 2, p. 87–88; P. Hofmański, E. Sadzik,
K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, vol. 1, Warszawa 1999, p. 868–869;
K. Dudka, Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych w projekcie kodeksu postępowania
karnego z 1991 r., „Przegląd Sądowy” 1994, no. 7–8, p. 136; B. Kurzępa, Kontrola i utrwalanie
rozmów telefonicznych według kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 1999,
no. 3, p. 79; K. Dudka, Podsłuch komputerowy w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia
praktyczne, ibidem, no. 1, p. 69; as well as Resolution of the Supreme Court of 21 March
2000, I KZP 60/99, OSNKW 2000, no. 3–4, item 26.
27 Journal of Laws 2021, item 576, as amended.
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this regulation, it is possible to obtain and record „image or sound” as well as
„image and sound”. This way of interpretation of this provision is supported by
both theory and judicial decisions. This position was also taken by the Supreme
Court, which stated that the Polish word „lub” denotes a joint (non-separable)
alternative and is the opposite of the Polish word „albo”, proper for a separable
alternative28.
The term „sound of persons” as used in the provision should be understood
as everything that is picked up by a human being with the sense of hearing.
Premises, on the other hand, is a place where people or objects can be
located, usually separated from other premises by walls and ceilings. Means
of transport, in turn, are all vehicles designed to transport people and goods
on land, water and in the air. Importantly, the premises, means of transport
and other places referred to in Art. 43(2) of the SOP Act shall not be public
places. In the doctrine, the term „public place” is defined as a place generally
accessible to an unspecified number of people. Pursuant to Art. 2(6) of the Act
on spatial planning and development29, an „area of public space” is understood
as „an area of particular importance for satisfying the needs of inhabitants,
improving their quality of life and fostering social contacts due to its location
as well as functional and spatial characteristics”.
In the light of Art. 43(3) of the SOP Act, the Service may, within the
framework of operational control, obtain and record the contents of
correspondence, including correspondence conducted by means of electronic
communication. In the doctrine, the term „correspondence” is understood
as one of the types of human communication between people (interpersonal
communication), regardless of the means (media) of communication used for
this purpose30. In this sense, correspondence means any way in which people
communicate and pass information to each other. Both in the classic way
(by letter) and through other technically (technologically) possible forms of
communication. Such a broad interpretation of correspondence under this
provision has also been confirmed by court rulings31.

28 See: Resolution of the Supreme Court of 9 September 2008, III CZP 31/08, OSNC
2009, no. 3, item 36; Resolution of the Supreme Court of 29 September 2006, II UZP 10/06,
OSNP 2007, no. 5-6, item 75.
29 Journal of Laws 2022, item 503.
30 See M. Rogalski, Kontrola korespondencji, Warszawa 2016, p. 1–5.
31 See order of the Appeal Court in Warsaw of 22 October 2009, II PKz 6/09, Apel-W-wa,
2010, no. 1, item 3.
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In turn, Art. 43(4) of the SOP Act provides that operational control may
consist in obtaining and recording of data contained in IT data carriers,
telecommunication terminal equipment, IT and ICT systems. The terms and
expressions used in this provision have their legal meanings given to them in
the applicable legislation. Thus, the term „IT data carriers” has been defined in
Art. 3(1) of the Act of 17 February 2005 on computerisation of the activity of
entities performing public tasks32. Pursuant to this provision, „IT data carriers”
are materials or devices for recording, storing, and reading of data in a digital
form. On the other hand, according to Art. 2(43) of the Telecommunication Law
cited above, „telecommunication terminal equipment” is telecommunication
equipment intended to be connected directly or indirectly to network
terminals. Whereas, in the light of Art. 2(3) of the Act of 18 July 2002 on
provision of services by electronic means33, an „ICT system” is a set of
cooperating IT devices and software, ensuring the processing and storage
as well as sending and receiving of data via telecommunication networks by
means of telecommunication terminal equipment appropriate for a given type
of network, within the meaning of the Telecommunication Law.
Obtaining access to and controlling of the content of mail is the last group
of operational control activities listed in Art. 43(5) of the SOP Act. In order
to determine the meaning of the term „mail”, the provisions of the Act of
23 November 2012 Postal Law34 may be helpful. Article 3 of this law defines
such terms as: mail for the blind, courier mail, letter mail, certified mail,
registered mail, advertising mail, mail with correspondence, mail with declared
value. This means that each of these types of mail is included in the content of
a concept with a broader meaning, which is the general term „mail” as used in
Art. 43(5) of the SOP Act.
Article 44 of the SOP Act regulates the issues of the time during which
operational control may be applied by the SOP as well as the principles and
modes of its extension for subsequent periods. Pursuant to section 1 of this
provision, operational control may be ordered for the first time in a given case
for a period not longer than three months. The use of the phrase „not longer
than” means that operational control can also be ordered for shorter periods,
even of a few days – depending on the needs and specific circumstances. As
a rule, operational control should be terminated when the reasons for its use

32 Journal of Laws 2017, item 570, as amended.
33 Ibidem 2020, item 344.
34 Ibidem 2022, item 896.
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cease to exist. This is because they constitute the factual prerequisites for its
use and, if they cease to exist, the continued use of operational control loses
its justification. Nevertheless, the possibility of extending the period of use
of operational control has been provided for. If the reasons for the control
do not cease to exist during the period for which the control was ordered,
the Regional Court in Warsaw may extend the operational control once for
a period of not more than another three months. The court shall issue such
a decision upon a written request of the SOP Commandant submitted after
obtaining the written consent of the Public Prosecutor General. The time for
which operational control was ordered or extended should be counted from
the moment (date) on which the court decision was issued within this scope35.
The maximum period for the use of operational control by the SOP is six
months. If, within this period of time, the operational control does not produce
the effects for which it was used, its continuation is legally impossible; unless
the prerequisites set forth in Art. 44(2) of the SOP Act arise.
Pursuant to this provision, operational control may continue also after
the expiry of the periods for which it was ordered under Art. 44(1) of the SOP
Act, yet under one essential condition. Namely, „when, during the application
of operational control, new circumstances arise which are relevant to
the prevention or detection of a criminal offence or the identification of
perpetrators and the obtaining of the evidence of the criminal offence”. In
such a situation, the SOP Commandant may submit a written request to the
Regional Court in Warsaw to extend operational control for consecutive
periods of time, the total length of which shall not exceed 12 months. The
submission of such a request shall also require a prior written consent of
the Public Prosecutor General.
In practice, there may be several such requests from the SOP Commandant,
but the final time caesura is the period of 18 months during which operational
control may be applied in a given case [the maximum period of its application
under Art. 44(1) and (2) of the SOP Act].

35 E. Samborski, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 2008, p. 69.
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The use of operational control materials in criminal
proceedings
Being of extreme importance from a practical point of view, the issue of the
scope of obtaining and using of the operational control materials in criminal
proceedings is regulated in Art. 48 of the SOP Act. The materials obtained in
the course of operational control may constitute the basis for conducting of
procedural activities in a given case. More specifically, depending on the results
of the operational control, they may be used to initiate criminal proceedings
or have the value of evidence in the proceedings pending. In such cases, the
SOP Commandant is obliged to hand over the operational control materials
to the Public Prosecutor General, which should be done together with the
application to initiate preparatory proceedings. Importantly, the obligation
of the SOP Commandant applies to all materials collected during operational
control, not only those justifying the initiation of criminal proceedings or being
of procedural significance.
At the same time, it should be added that the evidence which allows the
initiation of criminal proceedings, or which is relevant to the proceedings
already pending is only the evidence concerning the criminal offences
specified in Art. 42(1) of the SOP Act which were indicated in the order on the
application of operational control and committed by the person to whom the
court’s consent pertained36. In other cases, the fate of evidence collected by
the SOP in the course of operational control will be determined by the Public
Prosecutor General [pursuant to Art. 49(3) of the SOP Act] or the „competent
public prosecutor” (pursuant to Art. 168b of the Code of Criminal Procedure),
who will decide to initiate preparatory proceedings or to include such material
in the evidence of some proceedings already pending. Pursuant to Art. 168b of
the Code of Criminal Procedure, „if, as a result of operational control, ordered
at the request of an authorised body on the basis of specific provisions37,
evidence has been obtained of the commission of a criminal offence prosecuted
ex officio or a fiscal offence by a person with regard to whom operational
control was applied, other than the offence covered by the operational control
order, or an offence prosecuted ex officio or a fiscal offence committed by

36 Cf. Resolution of the Supreme Court of 23 March 2011, I KZP 32/10, OSNKW 2011,
no. 3, item 22; order of the Supreme Court of 26 April 2007, I KZP 6/07, OSNKW 2007,
no. 5, item 37.
37 See: J. Mąka, op. cit., p. 48; J. Kostrubiec, Formy działania służb..., p. 134–135.
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a person other than the person covered by the operational control order, the
prosecutor shall decide on the use of this evidence in criminal proceedings”.
In the proceedings before the court with regard to materials obtained by
means of operational control by the SOP (if they have evidential value), the
provision of Art. 393(1)(1) of the Code of Criminal Procedure shall apply.
This demonstrates that such material can be considered evidence in the
case without the need for further „procedural valorisation”38. Consequently,
operational control documentation may be read out at the court hearing just
like other official documents submitted in preparatory or court proceedings
or in other proceedings provided for by the Act. Obviously, provided that
the conditions set out in Art. 168a of the Code of Criminal Procedure were
observed when the material was obtained, including, above all, that it was
not obtained in connection with the performance of official duties by a public
official as a result of: murder, intentional infliction of a health impairment or
deprivation of liberty. In other situations, the operational control material
should be treated as evidence subject to free evaluation in the course of
criminal proceedings; also, when the operational control activities would be
flawed39.
The issue of the relation between the possibility of obtaining information
(evidence) by means of operational control and evidence prohibitions binding
on the grounds of the Code of Criminal Procedure has been regulated in
Art. 48 (2) of the SOP Act. Evidence may be any recorded information that
does not constitute inadmissibility in evidence which enables getting to the
truth. It is a general rule, to which the rules of criminal procedure introduce
several important exceptions. Referring to these exceptions in Art. 48(2) of
the SOP Act means setting clear limits on the use of operational control for
procedural (evidential) purposes. In the light of point 1 of the provision, the
SOP Commandant is obliged to order an immediate, commission-supervised
and recorded destruction of materials containing information referred to in
Art. 178 of the Code of Criminal Procedure40. This provision introduces into
criminal procedure the inadmissibility in evidence concerning the criminal

38 See in particular Art. 47–51 of the Constitution of the Republic of Poland.
39 Journal of Laws 2021, item 1733.
40 See J. Machlańska, Dowód z podsłuchu procesowego a ochrona tajemnicy obrończej,
„Palestra” 2016, no. 1–2, p. 74–82.
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lawyer confidentiality41 and the seal of confession42. On the basis of this
regulation, it is forbidden to examine evidence covered by these secrets with
the use of such means of obtaining evidence as the hearing of a defence counsel
(attorney, legal adviser) or a clergyman.
The question of using the operational control material containing data
covered by the mediation confidentiality (Art. 178a of the Code of Criminal
Procedure) and reporter’s privilege [to the extent referred to in Art. 180(3)
of the Code of Criminal Procedure43) as well as information constituting
secrets related to performance of a profession or function referred to in
Art. 180 (2) of the Code of Criminal Procedure looks different. The latter
refers to information covered, inter alia, by notary-client, attorney-client, legal
adviser-client, doctor-patient and reporter’s privilege.
Pursuant to Art. 48(2)(2) of the SOP Act, the SOP Commandant is obliged
to hand over operational control materials to the Public Prosecutor General
if the material contains information covered by confidentiality. This does
not apply only if the material contains information covered by the mediation
confidentiality or reporter’s privilege (to the extent referred to in Art. 180(3)
of the Code of Criminal Procedure), yet it is related to offences indicated in Art.
240 of the Criminal Code44. Some of these acts, in particular criminal offences
against the Republic of Poland, are subject to examination and prevention by
the SOP, e.g. by means of operational control. Material collected by the SOP
with regard to such offences will be subject to admission and use in criminal
proceedings under the general principles arising from Art. 48(1) of the SOP
Act. In other cases, the rule of Art. 48(2)(2) of the SOP Act will apply and the
materials will be sent to the Public Prosecutor General.
Pursuant to Art.e 48(3) of the SOP Act, the Public Prosecutor General,
upon receiving operational control materials from the SOP Commandant in

41 See M. Wielec, Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym, Warszawa
2012; K. Pachnik, Odpowiedzialność karna duchownego przed sądem powszechnym,
„Prokurator” 2011, no. 3, p. 54.
42 See: Kryminalistyka..., p. 137; S. Pikulski, op. cit., p. 52; T. Hanausek, op. cit., p. 96;
M. Lityński, op. cit., p. 102; L. Schaff, op. cit., p. 77; K. Walczuk, Komentarz do art. 19…, p. 87.
43 Pursuant to Art. 180(2) of the Code of Criminal Procedure: „Persons obliged to
maintain confidentiality related to their profession, such as notaries, attorneys, legal
advisers, tax advisers, doctors, reporters or employees of the statistical office as well as of
the Public Prosecutor General’s Office, may be questioned as to the facts covered by this
confidentiality only if it is necessary for the benefit of the administration of justice and the
facts cannot be established on the basis of other evidence”.
44 Journal of Laws 2021, item 576, as amended.
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accordance with Art. 48(2)(2) of the SOP Act, should immediately send them
together with an appropriate request to the Regional Court in Warsaw. This
request should indicate those pieces of information which contain data covered
by the mediation confidentiality (Art. 178a of the Code of Criminal Procedure),
reporter’s privilege [to the extent referred to in Art. 180(3) of the Code of
Criminal Procedure] and confidentiality related to a profession or a function
[Art. 180(2) of the Code of Criminal Procedure]. The document should include
a request to allow the use, in criminal proceedings, of materials containing
information constituting secrets connected with the exercise of a profession or
a function [which are not covered by the inadmissibility in evidence set out in
Art. 178a and Art. 180(3) of the Code of Criminal Procedure]. For, pursuant to
Art. 180(2) of the Code of Criminal Procedure, it is the court that is competent
to release persons from the obligation to maintain confidence in connection
with their profession or function for the purposes of criminal proceedings.
The Regional Court in Warsaw will, immediately upon submission of the
request by the Public Prosecutor General, issue a decision on admitting of the
operational control materials to be used in criminal proceedings. In making
such a decision, the court will take into account two considerations; namely
whether it is necessary for the benefit of the administration of justice and
whether the facts in question cannot be established on the basis of evidence
other than operational material. If the court does not find such grounds in
a particular case, it will order the immediate destruction of the material,
considering it inadmissible for use in criminal proceedings45.
Pursuant to Art. 48(5) of the SOP Act, the Public Prosecutor General is
entitled to file an appeal against the decision of the Regional Court in Warsaw
on admitting operational control materials to be used in criminal proceedings.
The provisions of the Code of Criminal Procedure shall apply respectively to
the appeal. The special role of the Public Prosecutor General which he/she
plays with regard to the possibility of procedural use of operational control
materials is also confirmed in Art. 49(2) and (3) of the SOP Act.
Pursuant to the first of these provisions, the Public Prosecutor General
has the right to request information on the course of the operational control
and, thus, also on its effects. Moreover, the SOP Commandant, in accordance
with the disposition of Art. 49(2), is obliged to inform the Public Prosecutor

45 See Resolution of the Supreme Court of 9 September 2008, III CZP 31/08, OSNC
2009, no. 3, item 36; Resolution of the Supreme Court of 29 September 2006, II UZP 10/06,
OSNP 2007, no. 5–6, item 75.
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General on the results of the operational control both in the course of its
application and after its completion. In a specific case in which operational
control is used, materialisation of this obligation may take the form of a motion
to initiate criminal proceedings (preparatory proceedings), which will be filed
with the Public Prosecutor General by the SOP Commandant on the basis of
materials collected in the course of the control. On the other hand, in section 3,
a solution was adopted according to which it is the Public Prosecutor General
who conducts procedural activities if the material collected in the case by
way of operational control justifies conducting of such activities. In practice,
these activities will be conducted by the Public Prosecutor General, obviously
with the assistance of subordinate public prosecutors. Nevertheless, the Act
reserves to his/her competences the assessment of whether, in a given case,
such actions should be conducted at all and whether the collected material
sufficiently justifies them. It also provides for the possibility of delegating the
procedural actions, initiated, and conducted in connection with the material
collected by the SOP within the framework of operational control, to other
services. Both the special services – the Internal Security Agency46 – and the
police services – the Police and the Border Guard – are indicated here.
The decision to entrust the conducting of procedural activities, in whole
or in part, with one of these services will be taken by a competent public
prosecutor. In practice, this will be the prosecutor issuing the decision on the
initiation of preparatory proceedings on the basis of the materials gathered
in the course of operational control conducted by the SOP or the prosecutor
conducting or supervising the proceedings for which such materials have been
transferred under Art. 48(1) of the SOP Act. The decision as to which service
will be entrusted with procedural actions in the situation provided for in
section 3 of Art. 49 will probably be determined by their material competence
as defined in the provisions of the competence acts under which they operate.

Conclusions
The shape of operational control under the Polish Act of 8 December 2017
on the State Protection Service does not depart from solutions applied to
regulate operational powers of other Polish state services. In that regard, the

46 Journal of Laws 2022, item 503.
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SOP Act reproduces the strong legal standards of Police legislation binding in
Poland; both in terms of the rules and procedures of application of operational
control, and the (technical) methods of the use of the authority in practice.
The catalogue of prosecuted offences in the case of which SOP may avail
of operational control is also strictly defined, as in the event of other services
pursuing operational-reconnaissance activities. It shows that the use of
operational control by SOP is possible solely with respect to the identification,
detection and prevention of offences included in the catalogue, and not when
performing all statutory obligations of SOP.
SOP may avail of operational control in the course of its activities only
upon a consent of the Regional Court in Warsaw and the Public Prosecutor
General. The above bodies conduct an evaluation of the appropriateness of use
of operational control in certain cases in which SOP sees is indispensable. In
this respect, the procedure of the ordering of operational control is analogous
to that of the Acts on the basis of which operate other state services using
the same type of authority. This demonstrates that the legal standards of the
use of operational control by SOP are identical to those used in the case of
other agencies, including judicial check also at the stage of its ordering, which
should meet the guarantee function in accordance with the protection of
the rights and freedoms of an individual (human rights). Operational control
is associated with interference by a public authority with individuals’ rights
to privacy, which ought to be decided by an authority independent from the
executive branch and subordinate services, i.e. the judicial authority.
Novum in the SOP Act, which should be emphasised, is the fact of granting
SOP the power to use operational control. This power was not included in
the catalogue of BOR officers’ powers, whereas the BOR Act did not avail
of operational-reconnaissance activities to name one of its legal forms of
operations. Given the above, the shape of operational control provided for
in the SOP Act is a novel solution, which the officers protecting the top state
officials may use for the first time since 1989.
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Kontrola operacyjna na gruncie ustawy o Służbie Ochrony
Państwa
Streszczenie
Kontrola operacyjna jest jednym z ważniejszych uprawnień państwowych służb policyjnych, w tym także od 2018 roku Służby Ochrony Państwa (SOP). Analiza tytułowego
zagadnienia przedstawiona w artykule doprowadza do wniosku, że kształt kontroli operacyjnej stanowiącej novum w odniesieniu do służby ochronnej, jaką jest SOP, nie odbiega
od rozwiązań stosowanych przy regulowaniu uprawnień operacyjnych innych polskich
służb zarówno co do zasad i trybu stosowania kontroli operacyjnej, jak i sposobów (technicznych) korzystania z tego uprawnienia w praktyce.
Słowa kluczowe: kontrola operacyjna, Służba Ochrony Państwa, bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, postępowanie karne
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Przeszukanie systemów
informatycznych oraz informatycznych
nośników danych w kodeksie
postępowania karnego

Streszczenie
Tematem niniejszego opracowania jest czynność operacyjna polegająca na przeszukiwaniu systemów informatycznych (zarówno połączonych z innymi systemami informatycznymi, jak i stanowiącymi samodzielne jednostki), „urządzeń zawierających dane”
oraz (informatycznych) nośników danych. Problematyka ta została uregulowana poprzez
odesłanie zawarte w art. 236a kodeksu postępowania karnego z 1997 roku do przepisów rozdziału 25 „Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie” przewidującego odpowiednie ich
stosowanie do dysponenta i użytkownika urządzenia zawierającego dane informatyczne
lub systemu informatycznego w zakresie danych przechowywanych w tym urządzeniu lub
systemie albo na nośniku znajdującym się w jego dyspozycji lub użytkowaniu, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.
Słowa kluczowe: cyberprzestępczość, przeszukanie, zabezpieczenie dowodów, chmura
obliczeniowa, konwencja o cyberprzestępczości
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Przeszukanie systemów informatycznych oraz informatycznych nośników danych...

Tematem niniejszego opracowania jest czynność operacyjna polegająca na
przeszukiwaniu cyberprzestrzeni, tj. powiązanych ze sobą systemów informatycznych, a także samodzielnych systemów informatycznych (niewymieniających danych z innymi systemami) oraz informatycznych nośników danych
w celu uzyskania danych informatycznych mających wartość dowodową. Bezdyskusyjnie należy przyjąć, że jest to materia świeża, nieuregulowana w pełni
w przepisach prawnych, które – jak zwykle zresztą – nie nadążają za zmianami w rzeczywistości, zwłaszcza że w takiej dziedzinie jak informatyka i teleinformatyka następują one wyjątkowo szybko. Nie ulega wątpliwości, że przed
przystąpieniem do omówienia tejże problematyki należy wyjaśnić podstawowe pojęcia, tj.: „system komputerowy”, „system informatyczny”, „dane komputerowe”, „dane informatyczne”, „cyberprzestrzeń”, „hosting”, „chmura obliczeniowa” oraz „informatyczny nośnik danych”.
Zgodnie z art. 1 lit. a Konwencji o cyberprzestępczości1 systemem informatycznym2 jest każde urządzenie lub grupa wzajemnie połączonych lub

1 Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r., Dz.U. 2015, poz. 728. Polska podpisała Konwencję jako jedno z pierwszych
państw – w momencie otwarcia do podpisu. Ponadto uczestniczyła w pracach nad jej treścią. Pierwsza nowelizacja, mająca dostosować polskie przepisy do jej postanowień, została
przeprowadzona w 2004 r. ustawa z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks wykroczeń, Dz.U. 2004,
nr 69, poz. 626), ale ratyfikacja nastąpiła dopiero w 2015 r.
2 Interpretacja pojęcia „system komputerowy” (podobnie jak później wprowadzonego
terminu „system informatyczny”) w zasadzie od momentu pojawienia się go w kodeksie
karnym (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j., Dz.U. 2021, poz. 2345, z późn.
zm.) rodziła problemy (zob. szerzej np.: F. Radoniewicz, Odpowiedzialność karna za hacking
i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa
2016, s. 275–278; M. Siwicki, Cyberprzestępczość, Warszawa 2013, Legalis), które dodatkowo przybrały na sile po ratyfikacji przez Polskę Konwencji o cyberprzestępczości. Pojęcie
„system komputerowy” zostało wprowadzone do kodeksu karnego w 2004 r. w związku z
podpisaniem przez Polskę Konwencji o cyberprzestępczości. Pojęcie „system informatyczny zostało dodane nowelizacją z 2008 r., związaną z implementacją decyzji ramowej Rady
2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne
(Dz. Urz. UE 2005, L 69/67), dokonaną ustawą z dnia 24 października 2008 r. o zmianie
ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2008, nr 214, poz. 1344). Wskazane byłoby rozumienie tegoż terminu zgodnie z definicją zawartą w tym akcie oraz w zastępującej go dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia
2013 r. dotyczącej ataków na systemy informatyczne i uchylającej decyzję ramową Rady
2005/222/WSiSW (Dz. Urz. UE 2013, L 218/8). Pojęcie „system informatyczny” – mimo
podobieństwa do definicji z Konwencji o cyberprzestępczości (definicja zawarta w art. 2
lit. a dyrektywy 2013/40 brzmi: „system informatyczny oznacza urządzenie lub grupę wzajemnie połączonych lub powiązanych ze sobą urządzeń, z których jedno lub więcej, zgodnie z programem, dokonuje automatycznego przetwarzania danych komputerowych, jak
również danych komputerowych przechowywanych, przetwarzanych, odzyskanych lub
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powiązanych ze sobą urządzeń, z których jedno lub więcej, zgodnie z programem, wykonuje automatyczne przetwarzanie danych.
Zgodnie z „Explanatory Report”3 system informatyczny jest to urządzenie,
na które składa się sprzęt (hardware) i oprogramowanie (software). Sprzęt to
w szczególności urządzenia wejścia/wyjścia oraz magazynujące dane. Programem komputerowym jest zestaw instrukcji, które mogą być wykonane w celu
osiągnięcia zamierzonego rezultatu przez system informatyczny. System komputerowy zazwyczaj tworzy wiele urządzeń. Niezbędnym elementem jest procesor. Pozostałymi nieobligatoryjnymi składnikami są urządzenia peryferyjne,
czyli urządzenia, które wykonują określone zadania, wchodząc w interakcje
z jednostką centralną (np. monitor, drukarka, napęd DVD, urządzenie magazynujące dane). Systemem informatycznym zgodnie z Konwencją o cyberprzestępczości będzie zatem telefon komórkowy, dekoder, a przede wszystkim
to, co potocznie rozumie się jako samodzielny komputer (personal computer –
PC), czyli pojedynczy host. Co najmniej dwie niezależne, powiązane ze sobą
(tj. zdolne do wymieniania między sobą danych) systemy informatyczne będą
stanowiły sieć. Dane w jej ramach mogą być przesyłane przez różne media:

przekazanych przez to urządzenie lub tę grupę urządzeń, w celach ich eksploatacji, użycia,
ochrony lub utrzymania”) – ma szerszy zakres przedmiotowy, gdyż może oznaczać zarówno urządzenie przetwarzające dane komputerowe, jak i zespół takich urządzeń, czyli sieć
(np. lokalną). Tłumacząc tekst Konwencji o cyberprzestępczości popełniono wiele błędów.
Jednym z nich jest przetłumaczenie pojęcia „system komputerowy” (computer system) jako
system informatyczny. Zakres przedmiotowy pojęcia „system komputerowy” z Konwencji jest – jak wskazano wyżej - węższy niż pojęcia „system informatyczny” z dyrektywy
2013/40. Powoduje to wątpliwości co do zakresu pojęcia „system informatyczny” na gruncie kodeksu karnego. Mimo że Konwencja o cyberprzestępczości w momencie jej ratyfikacji
stała się częścią porządku prawnego, definicji systemu informatycznego (komputerowego)
nie można stosować bezpośrednio, ze względu właśnie na omawiane problemy. Istniejący
zamęt potęguje to, że w tłumaczeniu definicji pojęcia „dane informatyczne” w art. 2 lit. b
Konwencji (computer data przetłumaczonych jako „dane informatyczne”) posłużono się pojęciem systemu komputerowego („dane informatyczne oznaczają dowolne przedstawienie
faktów, informacji lub pojęć w formie właściwej do przetwarzania w systemie komputerowym, łącznie z odpowiednim programem powodującym wykonanie funkcji przez system
informatyczny”). Ponadto terminu „system komputerowy” użyto w tłumaczeniu protokołu
dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji
czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych z dnia 28 stycznia 2003 r (Dz.U. 2015, poz. 730). Wydaje się, że
w przypadku omawianej regulacji należy przyjąć, że ustawodawca posłużył się pojęciem
„system informatyczny” w znaczeniu węższym, tj. w takim, w jakim użył go, błędnie tłumacząc pojęcie computer system w Konwencji o cyberprzestępczości.
3 Explanatory Report to Convention on Cybercrime, Budapest, 23 IX 2001, pkt 23, 24, https://
rm.coe.int/16800cce5b [dostęp: 1.04.2022].

Przeszukanie systemów informatycznych oraz informatycznych nośników danych...

przewodowo (kable) i bezprzewodowo (np. drogą radiową). Może mieć różny
zasięg terytorialny – od małej sieci lokalnej składającej się z kilku komputerów,
do rozległej, obejmującej swoim zasięgiem większe obszary. Systemy informatyczne wchodzące w skład sieci mogą być jej zakończeniami (pojedynczymi
hostami, dekoderami, telefonami itp.) albo uczestniczyć w procesie transferu
danych, np. routery. Warunkiem koniecznym uznania danej struktury za sieć
jest przesyłanie za jej pośrednictwem danych informatycznych.
Dane informatyczne to dowolne przedstawienie faktów, informacji lub pojęć w formie właściwej do przetwarzania w systemie informatycznym, łącznie
z odpowiednim programem powodującym wykonanie funkcji przez system informatyczny.
W art. 1 lit. d Konwencji o cyberprzestępczości zdefiniowano ponadto
dane dotyczące ruchu (traffic data) jako dowolne dane informatyczne odnoszące się do komunikowania się za pomocą systemu informatycznego, wygenerowane przez system informatyczny (np. telefon, komputer, serwer, ale też
router czy switch – jako punkty na trasie transferu danych), który utworzył
część w łańcuchu komunikacyjnym, wskazując swoje pochodzenie (miejsce,
w którym transfer danych został zainicjowany, jako przede wszystkim numer
IP, ewentualnie numer telefonu lub w inny podobny sposób zidentyfikowane
urządzenie komunikacyjne, dla którego usługodawca internetowy świadczy
usługę) i przeznaczenie (analogiczne dane identyfikujące urządzenie komunikacyjne, do którego transmisja jest kierowana, jak w przypadku urządzenia
komunikacyjnego będącego miejscem, w którym transfer danych został zainicjowany), trasę, czas, datę, rozmiar, czas trwania i rodzaj danej usługi (np.
transfer plików, poczta elektroniczna). Dane dotyczące ruchu mogą występować w postaci dynamicznej, tj. jako dane w trakcie transmisji (dane zawarte
w nagłówkach pakietów danych), oraz statycznej, jako logi systemowe przechowywane w firewallach, routerach lub w serwerach (zawierające informacje
o wszelkich zdarzeniach zachodzących w sieci wraz z podaniem uczestniczących w nich podmiotów). Danymi dotyczącymi ruchu niewątpliwie są adresy
e-mail oraz adresy IP4.
Termin cyberspace (słowo powstałe z połączenia słów cybernetics i space –
przestrzeń cybernetyczna) pojawił się w latach 80. Za jego autora uważa się
kanadyjskiego pisarza Williama Gibsona. Użył tego słowa w wydanej w 1984
roku powieści „Neuromancer” na określenie generowanych przez komputer

4 Zob. szerzej J. Clough, Principles of Cybercrime, Nowy Jork 2013, s. 153–154.
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rzeczywistości wirtualnych, w których znajdowali się jego bohaterowie. Termin ten przeniknął do kultury masowej i obecnie określa się nim przede
wszystkim wirtualną przestrzeń, czyli przestrzeń komunikacji za pomocą sieci
komputerowych.
W polskim prawie definicję cyberprzestrzeni znajdziemy w art. 2 ust. 1a
ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym5, art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej6 oraz art. 2 ust. 1b
ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej7. W jej świetle przez to pojęcie należy rozumieć „przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez
systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne8 – wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami”. Systemem teleinformatycznym, w rozumieniu ustawy o informatyzacji, jest zespół współpracujących
ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. Z tej stosunkowo szerokiej definicji wynika, że w rozumieniu
ustawodawcy cyberprzestrzeń to nie tylko systemy teleinformatyczne, czyli
tworzące je urządzenia (hardware) wraz z programami (software) zapewniającymi wykonywanie funkcji przez te systemy (przetwarzanie, przechowywanie
i przesyłanie danych komputerowych), lecz także dane komputerowe oraz interakcje między urządzeniami a ich użytkownikami9.
Nośnik danych – w polskim prawie został zdefiniowany informatyczny nośnik danych (w art. 3 pkt 1 ustawy o informatyzacji) jako materiał lub
urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych

5 Dz.U. 2019, poz. 1928, z późn. zm.
6 Dz.U. 2017, poz. 1897, z późn. zm.
7 Dz.U. 2019, poz. 1932, z późn. zm.
8 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, Dz.U. 2021, poz. 2070, z późn. zm.
9 Zob. szerzej np.: T.R. Aleksandrowicz, K Liedel, Społeczeństwo informacyjne – siec cyberprzestrzeń. Nowe zagrożenia [w:] Sieciocentryczne bezpieczenstwo. Wojna, pokój, i terroryzm
w epoce informacji, red. K. Liedel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz, Warszawa 2014, s. 23–27;
K. Liderman, Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa 2012, s. 62–63; P. Trąbiński, Podział
kompetencji w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa [w:] Internet. Strategie bezpieczenstwa, red.
G. Szpor, A. Gryszczyńska), Warszawa 2017, s. 70–74; D. Wall, Cybercrime. The Transformation of Crime in the Information Age, Malden 2013, s. 10–11
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w postaci cyfrowej. Można przyjąć, że ustawodawca, regulując kwestie z zakresu informatyki, posłużył się pojęciem „nośnik danych”, ale miał na myśli pojęcie „informatyczny nośnik danych10”. Zaznaczyć należy, że nośnikiem danych
(„nieinformatycznym”), w przypadku danych informatycznych, może być np.
rolka papieru, na której zostaną one zapisane w systemie binarnym.
Hosting to przechowywanie przez usługodawcę danych pochodzących
od osób trzecich (usługobiorców). Zazwyczaj polega na udostępnieniu przez
usługodawcę zasobów własnych serwerów (czy też zasobów tzw. chmury obliczeniowej – zob. dalsze rozważania) przez wydzielenie serwerów wirtualnych,
o których przeznaczeniu decyduje usługobiorca. Jedynym ograniczeniem
jest ilość przyznanej pamięci, dlatego użytkownik może założyć serwer www
(i umieścić na nim witryny internetowe) czy serwer pocztowy.
Rozwiązaniem zbliżonym do omówionego wyżej zwykłego hostingu opartego na wirtualnych serwerach jest hosting zapewniany przy użyciu chmury
obliczeniowej. Przez pojęcie „chmura obliczeniowa” powszechnie rozumie

10 Należy podkreślić, że w art. 61 ust. 2 ustawy o informatyzacji przewidziano, że „[...]
ilekroć w przepisach dotyczących informatyzacji zawartych w odrębnych ustawach jest
mowa o: elektronicznym nośniku informacji, elektronicznym nośniku informatycznym,
elektronicznym nośniku danych, komputerowym nośniku informacji, komputerowym
nośniku danych, nośniku elektronicznym, nośniku magnetycznym, nośniku informatycznym albo nośniku komputerowym – należy przez to rozumieć, w przypadku wątpliwości
interpretacyjnych, informatyczny nośnik danych, o którym mowa w art. 3 pkt 1 niniejszej
ustawy”. Oczywiście można dywagować, czy omawiane w niniejszym artykule przepisy
można zaliczyć do regulujących kwestię informatyzacji i odmówić im takiego charakteru,
ale niewątpliwie mimo wszystko terminologia używana w ramach systemu prawnego powinna być spójna i jednolita. Zresztą jest to wymóg uznania go za system, gdyż przez pojęcie to rozumie się powszechnie „[...] skoordynowany układ elementów, zbiór tworzący
pewną całość, uwarunkowaną stałym, logicznym uporządkowaniem jego części składowych” (Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1995, s. 361). Ponadto
ustawa o informatyzacji zobowiązała Radę Ministrów do przygotowania – w terminie 2
lat od dnia wejścia w życie ustawy o informatyzacji, do przygotowania projektu ustawy
dotyczącej dostosowania terminologii w przepisach odrębnych ustaw dotyczących informatyzacji do określeń wymienionych w jej art. 3 pkt 1 i 2 (tj. informatyczny nośnik danych
i dokument elektroniczny). Realizująca to zobowiązanie ustawa z dnia 4 września 2008 r.
o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz.U. 2008, nr 171, poz.
1056) wprowadzała określenia: „informatyczny nośnik danych”, „dokument elektroniczny”,
„system teleinformatyczny” oraz „środki komunikacji elektronicznej” (wymienione w art. 3
pkt 1–4 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)
do innych ustaw (m.in. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 2021, poz. 1805, z późn. zm. czy kodeksu karnego), ale nie do ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2021, poz. 554, z późn. zm.), co
uznać można za przeoczenie. Jednakże nie stanowi to negacji wcześniejszych uwag dotyczących wymogu jednolitości siatki pojęciowej w ramach całego systemu.
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się system zapewniający dostęp do zasobów serwerowych (mocy obliczeniowej, pamięci masowej, interfejsów sieciowych) poprzez interfejs (aplikację),
pozwalający na płynne jej skalowanie w zależności od aktualnego obciążenia
(w uproszczeniu – korzystanie z tych serwerów, które w danym momencie są
najmniej obciążone i tym samym są w stanie zagwarantować najwyższą wydajność). W przypadku zwykłego hostingu, gdy zacznie brakować zasobów
fizycznego serwera, ponieważ inny serwer wirtualny na tym samym serwerze fizycznym (serwerach fizycznych) tak się rozrósł, że zajął niemal wszystkie zasoby, użytkownik (usługobiorca hostingu) nie ma możliwości szybkiego
przeniesienia danych i oprogramowania na inny fizyczny serwer (serwery), jest
to bowiem zazwyczaj pracochłonny i czasochłonny proces, który może trwać
od kilku godzin do wielu dni. Inaczej jest w przypadku serwerów działających
w chmurze – nie są ograniczane w żaden sposób przez aktualną dostępność zasobów. Jeżeli zaczynają się one wyczerpywać (np. zaczyna brakować pamięci, mocy
obliczeniowej procesorów itd.), to serwer użytkownika w chmurze zostaje automatycznie przeniesiony na inny fizyczny serwer dysponujący wolnymi zasobami.
Zgodnie z pkt 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/1148 z 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium
Unii (dyrektywa NIS)11 (pojęcie „usługa przetwarzania w chmurze” obejmuje
„[...] usługi, które umożliwiają dostęp do skalowanego i elastycznego zbioru zasobów komputerowych do wspólnego wykorzystywania”. Użyte w definicji pojęcia oznaczają: 1) zasoby obliczeniowe sieci – serwery lub inną infrastrukturę,
pamięć, aplikacje i usługi, niezależnie od położenia geograficznego zasobów;
2) elastyczny zbiór – jego zmienny skład i możliwość jego adaptacji do zmieniających się warunków; 3) skalowanie – zasoby komputerowe udostępniane
są przez usługodawcę, niezależnie od położenia geograficznego zasobów, jako
reakcja na zmienne zapotrzebowanie; 4) wspólne wykorzystywanie – zasoby obliczeniowe są udostępniane wielu użytkownikom, którzy współdzielą
wspólny dostęp do usług, ale przetwarzanie odbywa się oddzielnie dla każdego z nich, choć usługa jest świadczona przez tego samego usługodawcę oraz
z tego samego sprzętu elektronicznego.
Wyróżnia się trzy zasadnicze modele przetwarzania w chmurze: 1) IaaS
(infrastruktura IT jako usługa) – polega na dostarczeniu usługobiorcy infrastruktury informatycznej (IT), czyli oprogramowania, usługi serwisowania,

11 Dz. Urz. UE 2016, L 194/1.
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komputerów, serwerów, przestrzeni dyskowej, pamięci, mocy obliczeniowej; 2) PaaS (platforma jako usługa) – polegająca na sprzedaży gotowego,
często dostosowanego do indywidualnych potrzeb użytkownika (na zamówienie) oprogramowania, np. systemu operacyjnego, systemu zarządzania
bazą danych, środowiska zapewniające funkcjonowanie aplikacji (oczywiście
platforma znajduje się na serwerach dostawcy); usługobiorca ma dostęp do
interfejsu (zwykle w postaci ujednoliconego środowiska pracy) poprzez program klienta (może to być przeglądarka internetowa); 3) SaaS (oprogramowanie jako usługa) – prostu forma dystrybucji oprogramowania – aplikacja,
której udostępnianie w tym wypadku stanowi usługę, jest przechowywana
i udostępniana przez producenta użytkownikom za pomocą internetu, co
z kolei eliminuje potrzebę instalacji i uruchomiania programu na komputerze
użytkownika. Programy działają na serwerze dostawcy. Usługi dostępne są
online w czasie rzeczywistym w chmurze obliczeniowej.
W polskim kodeksie postępowania karnego12 kwestię przeszukania środowiska informatycznego – zarówno systemów informatycznych, jak i informatycznych nośników danych – reguluje art. 236a, który ma charakter przepisu
odsyłającego, przewidujący, że przepisy rozdziału 25 („Zatrzymanie rzeczy.
Przeszukanie”) stosuje się odpowiednio do dysponenta i użytkownika urządzenia zawierającego dane informatyczne lub systemu informatycznego,
w zakresie danych przechowywanych w tym urządzeniu lub systemie albo na
nośniku znajdującym się w jego dyspozycji lub użytkowaniu13, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.
Na wstępie należy zaznaczyć, że zbędne jest wyodrębnienie pojęcia „urządzenie zawierające dane informatyczne”, ponieważ zgodnie z podanymi na
wstępie definicjami będzie to – w zależności od stopnia skomplikowania – albo
informatyczny nośnik danych (np. klasyczny, tj. magnetyczny, dysk twardy

12 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 2021, poz.
554, z późn. zm.
13 Przez dysponenta należy rozumieć osobę upoważnioną do rozporządzania systemem,
mającą ten system do dyspozycji, podejmującą decyzje dotyczące jego funkcjonowania,
będącą twórcą regulaminu sieci, decydującą o zakresie uprawnień użytkowników (jeżeli
uprawnienie to nie jest scedowane na administratora), np. właściciela systemu, administratora. Użytkownik to osoba używająca systemu, korzystająca z niego w zakresie swoich
uprawnień (nadanych przez dysponenta systemu lub administratora), może to być jednocześnie dysponent systemu. Zob. szerzej A. Lach, Gromadzenie dowodów elektronicznych po
nowelizacji kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 10, s. 20.
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– hard disk drive14) albo system informatyczny (np. smartfon, komputer). Przez
określenie „dysponent” należy rozumieć osobę upoważnioną do rozporządzania systemem, mającą ten system do dyspozycji, rozporządzającą nim według
swego uznania, czyli np. właściciela systemu, administratora. Użytkownikiem
jest osoba korzystająca z systemu, eksploatująca go, czerpiąca jakieś korzyści
z cudzego systemu, np. posiadacz konta poczty elektronicznej15.
Możliwe jest wyróżnienie trzech rodzajów przeszukania środowiska informatycznego. Po pierwsze, przeszukanie zdalne systemu informatycznego16 przeprowadzane z użyciem komputera znajdującego się np. w siedzibie
jednostki policji, w sposób niejawny (bez informowania jego użytkownika
przed przystąpieniem do czynności), dokonywane za pomocą oprogramowania śledczego, będącego po prostu oprogramowaniem typu spy-ware17. Systemów informatycznych i nośników danych nie przeszukuje się na miejscu ich
zatrzymania. Robi się to po odpowiednim zabezpieczeniu i przewiezieniu do
laboratorium. Można powiedzieć, że jest to drugi rodzaj przeszukania (chyba najpowszechniejszy; więcej na ten temat zob. dalsze rozważania). Trzecim
typem (pozostaje poza zakresem niniejszego opracowania, gdyż nie jest uregulowany w żadnym ustawodawstwie krajowym) jest przewidziane w art. 19
Konwencji o cyberprzestępczości tzw. przeszukanie rozszerzone. Polega ono
– jak nazwa wskazuje – na poszerzeniu przeszukania na inne (tj. odrębne) systemy informatyczne (wtórne), do których można uzyskać dostęp z systemu
informatycznego będącego przedmiotem przeszukania (system pierwotny).
Przykładem jest przeszukiwanie kolejno komputerów znajdujących się w sieci

14 Dyski twarde (hard disk drive – HDD) – zbudowane są z okrągłych talerzy, ułożonych
jeden nad drugim, na których dane zapisywane są z obu stron przez głowice elektromagnetyczne w postaci impulsów elektromagnetycznych. Ponadto coraz częściej (zwłaszcza
w tzw. ultrabookach) spotyka się zamiast tradycyjnych dysków twardych dyski SSD (solid-state drive), które działają na tej samej zasadzie, co pamięć flash. Mają zwykle mniejszą pojemność niż klasyczne dyski twarde, ale są odporniejsze na czynniki zewnętrzne, a przede
wszystkim charakteryzuje je znacznie krótszy czas dostępu do danych.
15 Zob. szerzej A. Lach, Gromadzenie…, s. 20.
16 Nie ma w zasadzie takiej możliwości w przypadku informatycznego nośnika danych,
dlatego że nie jest on samodzielny i może zostać przeszukany tylko wówczas, gdy jest podłączony do systemu informatycznego na stałe, stanowiąc jego element, np. jako dysk twardy (obojętne czy hdd czy ssd), bądź przejściowo, np. jako płyta dvd odtwarzana w systemie
informatycznym czy podłączony do niego pendrive z danymi. W tym drugim wypadku można wyobrazić sobie, że osoba dokonująca przeszukania zdalnego systemu informatycznego
jednocześnie uzyska dostęp do danych znajdujących się na nośniku podłączonych w ten
sposób do niego.
17 A. Lach, Przeszukanie na odległość systemu informatycznego, „Prokuratura i Prawo”
2011, nr 9, s. 68.
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lokalnej jedynie na podstawie możliwości uzyskiwania dostępu do nich z przeszukiwanych komputerów i istnieniu prawdopodobieństwa, że mogą na nich
znajdować się dane mające wartość dowodową w prowadzonym postępowaniu karnym. Nie ma chyba konieczności tłumaczenia, że umożliwienie organom ścigania przeprowadzania takich czynności bez dodatkowych mechanizmów zapewniających ich kontrolę i nadzór nad nimi stanowi naruszenie praw
człowieka, zwłaszcza że w Konwencji jest wymóg ich stworzenia (zob. art. 15
Konwencji).
W art. 236a k.p.k. przewidziano odpowiednie stosowanie do dysponenta
i użytkownika urządzenia zawierającego dane informatyczne lub systemu informatycznego, w zakresie danych przechowywanych w tym urządzeniu lub
systemie albo na nośniku znajdującym się w jego dyspozycji lub użytkowaniu
przepisów rozdziału 25 („Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie”). Odpowiednie
stosowanie oznacza sięganie do rozwiązań innej regulacji (w tym wypadku
przepisów z tej samej ustawy). Może ono przybrać trzy formy:
1) zastosowania konkretnego przepisu ustawy wprost;
2) zastosowania z odpowiednimi modyfikacjami (z uwzględnieniem celu
ustawy oraz specyfiki regulowanego zagadnienia);
3) odmowy zastosowania.
W każdym wypadku należy czynić to z zachowaniem szczególnej ostrożności18.
W przypadku przeszukania systemu informatycznego czy informatycznego nośnika danych zastosowanie – ze względu na specyfikę tej czynności –
znajdzie jedynie część przepisów. Na pewno będzie to art. 217 k.p.k. regulujący
wydanie, odebranie i zatrzymanie rzeczy mogącej stanowić dowód. W przypadku danych informatycznych wydanie może polegać zarówno na wydaniu fizycznego nośnika danych (np. płyta dvd, pendrive) czy systemu informatycznego (np. komputera, smartfona), w którym znajduje się nośnik danych (np. dysk
twardy) zawierający dane informatyczne, jak i udostępnienie danych w celu
ich skopiowania czy wykonania klona lub obrazu nośnika19, bez jednoczesnego

18 Por. np. Wyrok SN z dnia 5 listopada 2003 r., „Orzeczenia Sądu Najwyższego” 2003,
nr 67.
19 Obraz zawartości dysku – wszelkie zapisane na nim dane, łącznie z danymi usuniętymi
oraz pustymi obszarami (gdzie również mogą znajdować się dane). Klonowanie danych –
utworzenie lustrzanej kopii zawartości dysku dowodowego na odrębnym dysku twardym,
z uwzględnieniem – podobnie jak w przypadku obrazu dysku – wszystkich danych, wraz
z niewidocznymi lub usuniętymi oraz pustymi przestrzeniami. Możliwe jest umieszczenie takiego klona na dysku i zamontowanie go na komputerze, z którego pochodzi przeszukiwany
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wydania samego nośnika czy systemu informatycznego zawierającego nośnik.
Możliwe jest wtedy pozostawienie nośnika danych czy systemu informatycznego przetwarzającego dane w posiadaniu dysponenta, żeby umożliwić mu
np. prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli system informatyczny temu
służył, zwłaszcza że dowodem są dane komputerowe, a nie sprzęt. Może się,
oczywiście zdarzyć, że wartość dowodową będą mieć zarówno dane komputerowe, jak i sprzęt, np. gdy sprawca korzystał z kradzionego komputera. Innym
przykładem konieczności zabezpieczenia informatycznego nośnika danych
jest sytuacja, gdy skopiowanie zarówno całości, jak i części danych jest wykluczone. Ma to miejsce po pierwsze, gdy dane (lub ich część) stanowią tajemnicę
prawnie chronioną, korespondencję osób trzecich czy też dane dotyczące innego podmiotu niż objęty przeszukaniem. W związku z tym organy procesowe muszą zabezpieczyć nośnik (bez jego przeglądania) i przekazać organowi
właściwemu do uchylenia tajemnicy. Ewentualnie mogą skopiować dane komputerowe nieobjęte zakazami dowodowymi pod warunkiem, że ich wyodrębnienie jest możliwe. Na marginesie należy podkreślić, że nigdy nie prowadzi się
czynności na oryginalnych danych, żeby uniknąć ich modyfikacji – pracuje się
na ich kopiach lub obrazach. Jak wspominano, specyfiką przeszukań nośników
czy systemów informatycznych jest to, że przeprowadzone są w laboratorium,
a nie w miejscu ich zajęcia.
Oczywiście, w razie przeszukania systemu informatycznego czy informatycznego nośnika danych znajdą zastosowanie przepisy kodeksu postępowania karnego – art. 220 wskazujący organ właściwy do dokonania przeszukania oraz regulujący tryb natychmiastowego przeszukania oraz art. 225–226
dotyczące postępowania z danymi mogącymi być informacjami chronionymi,
tj. stanowiącymi informacje niejawne lub będące informacjami objętymi tajemnicą zawodową lub inną tajemnicą prawnie chronioną albo mające charakter osobisty (bez odczytania przekazuje się je prokuratorowi lub sądowi
w opieczętowanym opakowaniu) czy też obejmujące okoliczności związane
z wykonywaniem funkcji obrońcy (zwraca je w całości lub w części osobie, od
której je zabrano, albo wydaje postanowienie o ich zatrzymaniu dla celów postępowania). Zastosowanie znajdą również przepisy kodeksu postępowania
karnego regulujące tryb przeszukania, tj.: art. 227 zawierający dyrektywy
przeszukania, przewidujący, że przeszukanie powinno odbywać się zgodnie

dysk, uruchomienie systemu operacyjnego i korzystanie z niego jak z systemu na pierwotnym dysku. Zob. szerzej np. M. Chrabkowski, K. Gwizdała, Zabezpieczenie dowodów elektronicznych, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 12, s. 167–169.
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z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru oraz w granicach niezbędnych do
osiągnięcia celu tych czynności z zachowaniem należytej staranności, w poszanowaniu prywatności i godności osób, których ta czynność dotyczy, oraz bez
wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości, art. 228 dotyczący zabezpieczenie dowodów, art. 229 określający treść protokołu, art. 230 dotyczący
zatwierdzenia zatrzymania oraz zwrotu rzeczy, art. 231 regulujący kwestię
złożenia rzeczy do depozytu sądowego, art. 234 określający czynności prawne z udziałem rzeczy zatrzymanych, art. 235 określający właściwość organów
oraz art. 236 regulujący tryb odwoławczy.
Ze względu na specyfikę przeszukania informatycznych nośników danych
i systemów informatycznych w stosunku do danych w nich zawartych nie znajdą zastosowania przepisy kodeksu postępowania karnego zawarte w art. 222
(przeszukanie pomieszczeń instytucji państwowej, samorządowej i wojska),
art. 223 (przeszukanie osoby), art. 221 (pora przeszukania). Będą one miały
zastosowanie do sprzętu oraz informatycznych nośników danych. Samo przeszukanie systemu informatycznego z reguły ma charakter niejawny – często
odbywa się bez wiedzy dysponenta, np. przy przeszukaniu zdalnym, czy bez
jego obecności – sprzęt informatyczny eksplorowany jest w bezpiecznym
miejscu, w siedzibie organu wymiaru sprawiedliwości prowadzącego sprawę,
wykonywany jest lub na kopiach danych lub obrazach dysków i trwa często
wiele godzin. Stąd też zwykle nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zwrócić go dysponentowi (obojętne, czy podejrzanemu czy osobie trzeciej), zwłaszcza wówczas, gdy stanowi on narzędzie pracy.
Jak powszechnie przyjmuje się w doktrynie, w przypadku systemu informatycznego przeszukanie polega na sięgnięciu do wszystkich danych, których
dysponentem jest użytkownik, a zatem, do których ma dostęp, np. danych na
dysku twardym w przypadku komputera, karty pamięci w przypadku telefonu
komórkowego, a także danych znajdujących się w chmurze obliczeniowej, na
dysku, na serwerze ftp, czy zasobach hostingodawcy. Dane te nie muszą znajdować się na terytorium Polski (i zwykle tak jest), gdyż serwery, na których są
przechowywane, mogą znajdować się poza jej granicami.
W artykule 236a k.p.k. znajduje się jeszcze jedno sformułowanie, które
specjalnie nie zostało wyjaśnione wcześniej, gdyż to miejsce jest właściwsze.
W przepisie jest mowa, że „[...] przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio do […] korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną”. Poczta elektroniczna występuje zasadniczo w dwóch postaciach, mianowicie jako dane
przesyłane siecią oraz w formie zgromadzonej, czy to w systemie informatycznym użytkownika czy na serwerze pocztowym i oczekujące na pobranie
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lub wysłanie20. W doktrynie jest prezentowane stanowisko, że w kodeksie postępowania karnego, w zależności od sytuacji, do korespondencji przesyłanej drogą
elektroniczną mają zastosowanie różne regulacje. Artykuł 241 k.p.k. przewiduje
stosowanie przepisów dotyczących kontroli i utrwalania rozmów odpowiednio
do kontroli oraz do utrwalania z wykorzystaniem środków technicznych treści innych rozmów lub przekazów informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną. Z kolei zatrzymanie i kontrolę korespondencji reguluje art. 218
k.p.k., co prowadzi do tego, że korespondencja, a zatem na mocy art. 236a również
poczta elektroniczna w postaci danych zgromadzonych na serwerze pocztowym
czy w skrzynce adresata bądź nadawcy, korzysta ze znacznie słabszej ochrony21.
Uważam, że konstrukcja jest nielogiczna i wymaga zmiany. Nie ma jakichkolwiek
powodów, żeby przyznawać różną ochronę danym informatycznym w zależności od tego, czy są one wiadomościami e-mailowymi przesyłanymi siecią czy tymi
wiadomościami zeskładowanymi w jakikolwiek sposób – na dysku użytkownika
czy na serwerze pocztowym22. W związku z tym bez względu na formę powinny
podlegać ochronie prawnej identycznej jak korespondencja elektroniczna, a co za
tym idzie – powinny korzystać z gwarancji ochrony zapewnionych w rozdziale 26
kodeksu postępowania karnego („Kontrola i utrwalanie rozmów”).
Omawiana regulacja jest stworzona, delikatnie mówiąc, „nieporadnie”.
Świadczy o tym przede wszystkim brak zrozumienia dla specyfiki poczty elektronicznej (różnicowanie poziomu ochrony w zależności od tego, czy wiadomość znajduje się na serwerze pocztowym lub na komputerze użytkownika,
czy jest przesyłana siecią) czy zastosowana wadliwa terminologia (urządzenie przetwarzające dane informatyczne, nośnik danych), która jak wskazano
w głównej części artykułu powinna być spójna i identyczna w ramach całego
systemu prawa.

20 Odmiennie przedstawia się sytuacja w przypadku kwalifikacji prawnej zachowań polegających na uzyskaniu dostępu do wiadomości znajdujących się na serwerze lub na komputerze użytkownika, ale przechwytywanych jako dane przesyłane siecią. W tym pierwszym
wypadku będzie to hacking, a zatem właściwa będzie kwalifikacja z art. 267 § 1 lub § 2 k.k.,
w drugim – podsłuch komputerowy, a zatem czyn kryminalizowany w art. 267 § 3 tegoż kodeksu
21 A. Lach, Karnoprocesowe instrumenty zwalczania pedofilii i pornografii dziecięcej w Internecie, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 10, s. 55; J. Grajewski, S. Steinborn [w:] Komentarz aktualizowany do art. 1–424 Kodeksu postępowania karnego, red. L.K. Paprzycki, LEX/el. 2015,
art. 236(a), pkt 2; R.A. Stefański, S. Zabłocki [w:] Kodeks postępowania karnego, t. 2, Komentarz
do art. 167–296, red. nauk. R.A. Stefański, S. Zabłocki, Warszawa 2019, art. 236(a), pkt 4.
22 Upraszczając problem i przenosząc to rozumowanie na grunt ochrony zwykłej korespondencji, należałoby przyjąć, że inne standardy ochrony należy przyjąć w przypadku korespondencji skradzionej listonoszowi, a inne odnośnie do listu wyjętego ze skrzynki pocztowej adresata.
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Search IT systems and IT data carriers in the Code
of Criminal Procedure
Abstract
The subject of the article is investigatory powers consisting in searching for IT systems
(both connected with other IT systems and being independent units), „devices containing
data” and (IT) data carriers. This issue is regulated by the reference contained in Art. 236a
of the Code of Penal Procedure of 1997 to the provisions of Chapter 25. „Seizure. Search”, providing for appropriate use to the holder and user of a device containing IT data
or an IT system, in the scope of data stored in this device or system or on a carrier at its
disposal or use, including correspondence sent by electronic mail.
Key words: cybercrime, search, preservation of evidence, cloud computing, Convention
on Cybercrime
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Money laundering and cybercrime

Abstract
In order to be used legally, proceeds from criminal activity must be laundered first. One
type of crime that can be linked to money laundering is cybercrime, which has to be fought
with special tools allowing for operation in cyberspace. Money laundering, and the related
financing of terrorism and organised crime, pose a major threat to state security and
financial stability.
Key words: cyberspace, cybercrime, money laundering

* Łukasz Krupa, Kancelaria Krupa i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, e-mail:
l.krupa@kiplegal.com.

Money laundering and cybercrime

Money laundering is a follow-up crime to an underlying one. This means that
one cannot speak of money laundering unless another criminal act has been
committed prior to it. The reason is that if the funds come from a legitimate
source and have been earned, for example by working, running a business,
receiving an inheritance, etc., then they cannot be subjected to a „laundering”
process. Therefore, it is assumed that, in order to determine that a money
laundering crime has been committed, an „underlying crime” must occur first.
At this point, it should be noted that there is a discrepancy between money
laundering law and compliance doctrine. The latter refers to the underlying
crime from which the funds originate. In turn, pursuant to Art. 299 of the
Code of Criminal Procedure, money laundering occurs if the funds originate
from a prohibited act. The concept of a prohibited act is much broader and
also includes minor offences. It is important to correctly establish what the
underlying act consisted of, as well as what benefits it generated so that only
the actions undertaken concerning these benefits can be analysed in terms of
the features of a criminal offence. There is no doubt that money laundering
is a derivative act with regard to the underlying act1 Money laundering is,
therefore, a follow-up act to the underlying offence2.
Pursuant to Art. 299 of the Criminal Code, anyone who receives, possesses,
uses, conveys or transports abroad, conceals, transfers or converts legal
tenders, financial instruments, securities, foreign exchange, property rights or
other movable or immovable property, which are connected to any criminal
offence, or undertakes other actions that may frustrate or significantly hinder
the determination of their criminal origin or location, their detection, seizure
or forfeiture, shall be liable to imprisonment for a term between six months
to ten years. This sanction also applies to an employee or anyone acting in the
name of, or for the benefit of, a bank, financial or credit institution, or another
entity legally, which is required by law to register transactions and who receives
legal tenders, financial instruments, securities, foreign exchange, transfers
or converts them or receives them in circumstances raising a reasonable
suspicion that they are the object of the act referred to in this provision or
provides other services aimed at concealing their criminal origin or securing
them from seizure. If the perpetrator commits these acts in collaboration

1 Judgement of the Court of Appeal in Szczecin of 24 June 2021, II AKa 248/20, LEX
no. 3228435.
2 Ł. Krupa, Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, „Cybersecurity and Law” 2022,
no. 1, p. 98.
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with other persons, he or she shall be punished by imprisonment for a term
of one to ten years. In the event of passing judgement convicting an individual
of the offence of money laundering, the court orders the forfeiture of objects
originating directly or indirectly from the offence, as well as the proceeds
of the offence or the equivalent thereof, even if they are not the property
of the offender. Forfeiture, in whole or in part, is not ordered if the object,
benefit or the equivalent thereof is to be returned to the victim or another
entity. An individual who has voluntarily disclosed to a law enforcement
authority information concerning persons participating in an offence and the
circumstances thereof is not subject to punishment for the offence of money
laundering if this has helped to prevent another offence. If the offender has
made efforts to disclose such information and circumstances, the court applies
extraordinary mitigation of punishment.
To satisfy the criteria of the legal definition of the offence of money
laundering, no special conditions are required. The procedure is conducted
in stages. The first stage involves the transfer of illicit funds from criminal
activity into a venture based on capital with a legitimate source. Such
a combination is intended to give the appearance of the legitimacy of the source
of funds originating from criminal activity and to introduce them as legitimate
capital into the financial system. However, the view that in order to fulfil the
criteria of the analysed offence, the fulfilment of all stages is required, leading
to the „laundering” of the deposited funds, is not legitimate. Criminalisation
covers each of the stages of the procedure, including the very act of depositing
(investing) such funds3.
The European Union, by way of a Directive4, introduced minimum criteria
for the definition of offences and penalties in the area of money laundering,
expressly providing that money laundering, and the related financing of
terrorism and organised crime, continue to be a serious problem at the level
of the European Union, damaging the integrity and stability of the financial
sector and endangering both the internal market and the internal security of
the European Union. Pursuant to Art. 2(1) of this Directive, criminal activity
related to money laundering is defined as any criminal involvement in an

3 Judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 17 November 2017, II AKa 289/17, LEX
no. 2412810.
4 Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October
2018 on combating money laundering by means of criminal law (Official Journal of the
European Union 2018, L 284, p. 22).
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offence punishable by imprisonment or a detention order for more than one
year under domestic law or, in the case of the Member States whose legal
systems provide for a minimum threshold for offences, offences punishable
by imprisonment or a detention order for a minimum of six months. This also
includes cybercrime.
EU legislation points out that, in order to effectively combat cybercrime,
it is necessary to increase the resilience of information systems by making
them more secure against cyber-attacks, which requires the adoption of
appropriate measures. Member States should take appropriate measures to
adequately protect critical infrastructure from cyber-attacks. An adequate
level of protection against reasonably identifiable threats and vulnerabilities
should be provided under the state of technology in each sector and the specific
requirements of data processing. The costs of such protection should be
proportionate to the likely damage that a potential cyber-attack could cause.
Member States are required to take any necessary measures to ensure that:
1) intentional and unlawful access to all or any part of an information system
is punishable as a criminal offence when committed in breach of security
measures, at least in cases which are not deemed as minor (unlawful access
to information systems); 2) intentional and unlawful serious obstruction or
interference with the functioning of an information system by introducing,
transmitting, damaging, deleting, deteriorating, altering or eliminating
computer data or rendering it inaccessible is punishable as a criminal offence,
at least in cases that are not deemed as minor (unlawful interference with
systems); 3) intentional and unlawful deletion, damaging, deteriorating,
altering or eliminating computer data in an information system or rendering
it inaccessible is punishable as a criminal offence, at least in cases that are not
deemed as minor (unlawful interference with data); 4) intentional and unlawful
interception by technical means of non-public transmission of computer data
to, from or within an information system, including electromagnetic emissions
from an information system containing such computer data, is punishable as
a criminal offence, at least in cases that are not deemed as minor (unlawful
interception)5.
The threats posed by underlying crimes are described in detail in the
National Risk Assessment. As noted, underlying crimes to money laundering

5 Directive 2013/40/UE of the European Parliament and of the Council on attacks against
information systems and replacing Council Framework Decision 2005/222/JHA (Official
Journal of the European Union 2013, L 218, p. 8).
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can be considered as any type of offence, whereby the offender obtains assets.
Underlying crimes may include corruption, offences on the financial market
(including stock market offences, insurance-related offences, operating
without licences, etc.), tax offences, illicit trafficking in narcotic drugs and
psychotropic substances, human trafficking and the smuggling of migrants,
illegal gambling, offences related to the infringement of copyright and
industrial property rights, offences against property and economic turnover,
as well as other offences6.
It has to be pointed out that counteracting money laundering has
a significant impact on state security, not only in terms of preventing the act
itself but also in terms of limiting the proceeds from such criminal acts. Thus,
the effective prevention of money laundering can translate into reducing the
profitability of committing other crimes.
Cybercrime, including offences related to money laundering, compromises
cybersecurity which is defined as the resilience of information systems to
measures that compromise the confidentiality, integrity, availability and
authenticity of the data processed or the related services offered by those
systems7. Given the above, special attention should be paid to ensuring
protection against and combating such crimes, especially given the fact that the
use of cyberspace is widespread, including for such purposes as implementing
tasks of fundamental importance for the state and its security8.

6 Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, https://www.gov.
pl/web/finanse/krajowa-ocena-ryzyka-prania-pieniedzy-oraz-finansowania-terroryzmu
[dostęp: 20.08.2022].
7 Art. 2(4) of the Act of 5 July 2018 on the national cybersecurity system (consolidated
text, Journal of Laws 2022, item 1863). On the issue of cybersecurity, see also: M. Czuryk,
Supporting the development of telecommunications services and networks through local
and regional government bodies and cybersecurity, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 2;
M. Karpiuk, Position of the Local Government of Commune Level in the Space of Security and
Public Order, „Studia Iuridica Lublinensia” 2019, no. 2; M. Czuryk, Cybersecurity as a premise
to introduce a state of exception, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 2; K. ChałubińskaJentkiewicz, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, The legal status of public entities in the field of
cybersecurity in Poland, Maribor 2021; M. Karpiuk, Activities of local government units in the
scope of telecommunication, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 1.
8 On the issue of security, see also: M. Czuryk, Bezpieczeństwo jako dobro wspólne,
„Zeszyty Naukowe KUL” 2018, no. 3; M. Karpiuk, Ubezpieczenie społeczne rolników jako
element bezpieczeństwa społecznego. Aspekty prawne, „Międzynarodowe Studia SpołecznoHumanistyczne. Humanum” 2018, no. 2; M. Czuryk, Właściwość Rady Ministrów oraz Prezesa
Rady Ministrów w zakresie obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, Olsztyn 2017;
K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, K. Zalasińska, Prawo bezpieczeństwa kulturowego,
Siedlce 2016; M. Karpiuk, Position of County Government in the Security Space, „Internal
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Pranie pieniędzy a cyberprzestępczość
Streszczenie
Działalność przestępcza jest źródłem dochodu, który musi być zalegalizowany, zatem pieniądze z tej działalności muszą być wyprane. Jednym z rodzajów przestępstw, które może
być powiązane z praniem pieniędzy są cyberprzestępstwa, których zwalczanie wymaga
szczególnych narzędzi pozwalających na działanie w cyberprzestrzeni. Pranie pieniędzy
i związane z tym przestępstwem finansowanie terroryzmu, a także powiązana z tymi zjawiskami przestępczość zorganizowana stanowią duże zagrożenie dla bezpieczeństwa
państwa i stabilności finansowej.
Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, cyberprzestępczość, pranie pieniędzy
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Nakazy blokujące przeciwko
pośrednikom internetowym:
między unijnym standardem
a krajowymi odrębnościami

Streszczenie
W artykule przedstawiono wspólne standardy dotyczące jednego z najskuteczniejszych
narzędzi stosowanych w walce z piractwem internetowym – nakazów blokujących wydawanych przeciwko różnego rodzaju pośrednikom internetowym w przypadku naruszenia praw autorskich. Autor analizuje podstawowe zasady regulujące tego rodzaju środki,
ukształtowane w prawie europejskim i orzecznictwie TSUE. Na tym tle w artykule przedstawiono różnice, jakie pojawiły się w niektórych państwach członkowskich UE w toku
rozwoju procedury stosowania nakazów. Artykuł wskazuje również na specyfikę polskiej
sytuacji w tym zakresie, opierając się na orzeczeniach polskich sądów, które bezpośrednio
lub pośrednio dotyczą nakazów wydawanych przeciwko pośrednikom internetowym.
Słowa kluczowe: nakazy blokujące, pośrednik internetowy, prawo autorskie, naruszenie
prawa autorskiego, piractwo internetowe

* Karol Kościński, radca prawny, stały współpracownik Światowej Organizacji Własności
Intelektualnej, m.in. jako współautor reform prawa autorskiego w Armenii, Czarnogórze
i Bhutanie.
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Kontekst faktyczny i rynkowy rozwoju nakazów
blokujących
Jedną z wielu sfer, dla której pojawienie się internetu stanowiło ogromne wyzwanie, było egzekwowanie praw wyłącznych, w szczególności prawa autorskiego. Wyzwanie to wynikało z wykształcenia się i upowszechnienia nowych
sposobów dystrybucji i eksploatacji utworów, które skutkowały zaangażowaniem w ten proces całego łańcucha zupełnie nowych rodzajów pośredników,
tj.: dostawców internetu, dostawców hostingu, operatorów prowadzących
serwisy internetowe. Nowe modele udostępniania treści były nie tylko bardziej skomplikowane, lecz także odzwierciedlały sieciową naturę internetu.
Jako technologia ogólnego zastosowania – bez względu na sferę, którą przekształcił – działa on ponadgranicznie. Jednocześnie eksploatacja cyfrowa
jest wolna od posługiwania się materialnym nośnikiem treści, zapewnia dużą
anonimowość usługodawcy i łatwą zmianę miejsca świadczenia usługi. Możliwości w tym zakresie wzrosły wraz z rozwojem szerokopasmowego internetu, który pozwala na streaming utworów, w tym utworów audiowizualnych
w czasie rzeczywistym.
W nowym ekosystemie udostępniania treści chronionych prawem autorskim ujawniły się ograniczenia instrumentów prawnych, które dotychczas
służyły ochronie praw wyłącznych. Oprócz wspomnianych okoliczności natury faktycznej sytuację prawną uprawnionych skomplikowało pojawienie się
przepisów, które pozwalały łatwo wyłączyć odpowiedzialność pośredników
internetowych1, gdy ich usługi są wykorzystywane lub wprost służą do udostępniania treści chronionych prawem autorskim.
Źródłem krajowych przepisów w tym względzie były obowiązujące do dziś
normy prawa europejskiego2, które regulują zasady działania pośredników internetowych. Powstały ponad 20 lat temu i określały okoliczności, w których
możliwe jest wyłączenie odpowiedzialności prawnej tzw. biernych pośredników internetowych, w tym wynikającej z naruszenia prawa autorskiego. Przepisy tego samego aktu3 umożliwiały wprowadzenie w regulacjach sektorowych

1 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2002,
nr 144, poz. 1204, z późn. zm., art. 12–14.
2 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r.
w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego, Dz. Urz. WE 2000, L 178.
3 Ibidem, art. 18, ust. 1
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szczególnych podstaw prawnych do wydawania przez krajowe organy sądowe
lub administracyjne środków, które mają służyć usunięciu indywidualnych
naruszeń prawa oraz zapobiegać ich powstawaniu w przyszłości. Niemal
w tym samym czasie przyjęto także podstawowe unijne rozwiązania dotyczącą prawa autorskiego, w tym jego stosowania w środowisku cyfrowym4. Właśnie jako regulacje o charakterze sektorowym, wprowadziły one podstawę
prawną5 do stosowania nakazów wobec pośredników internetowych, w tym
nakazów blokujących.
Korzystając z nieprzewidzianej interferencji obu zespołów norm, niektórzy pośrednicy nadużywali możliwości uchylenia się od odpowiedzialności za
naruszenie praw własności intelektualnej na podstawie wyłączeń, które zostały stworzone z myślą o biernych pośrednikach internetowych (w szczególności
dotyczących dostawców usług hostingu), mimo że oferowane przez nich usługi
nie miała takiego charakteru. W tym celu – w wielu postępowaniach sądowych
– pośrednicy internetowi twierdzili, że prawa autorskiego nie naruszają, gdyż
to indywidualni użytkownicy internetu udostępniają treści chronione prawem
autorskim. Jednocześnie wskazywali, że rola pośrednika ogranicza się tylko do
zapewnienia neutralnej wobec tych treści przestrzeni internetowej lub technicznych narzędzi, które umożliwiają udostępnianie wszystkich ich rodzajów.
Podkreślali ponadto, że zakaz ogólnego uprzedniego filtrowania treści przez
pośrednika uniemożliwia odróżnienie treści chronionych prawem autorskim
i takiej ochrony pozbawionych przed ich udostępnieniem.
Dość szybko stało się także jasne, że z ekonomicznego, prawnego i politycznego punktu widzenia niecelowe jest ściganie indywidualnych użytkowników sieci, którzy bezprawnie udostępniali chronione treści. Koszty w tym
wypadku zdecydowanie przewyższały możliwe do uzyskania odszkodowania.
Często było niemożliwe także uzyskanie danych osobowych osób fizycznych,
a społeczny odbiór powództw, które były wymierzone w indywidualnych użytkowników internetu, był dość jednoznacznie negatywny.

4 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r.
w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz. Urz. UE 2001, L 167/10.
5 Ibidem, art. 8 ust 3– w przypadku prawa autorskiego; Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw
własności intelektualnej, Dz. Urz. UE. 2004, L 157.45, art. 11, który wprowadza obowiązek zapewnienia możliwości uzyskania nakazu wobec pośredników internetowych także
w przypadku innych praw własności intelektualnej niż prawo autorskie.
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Słabość dotychczasowych instrumentów ochrony prawa autorskiego
wiązała się z ograniczeniami zasad odpowiedzialności deliktowej6, które uzależniają jej przypisanie od udowodnienia aktywności oraz winy naruszyciela.
Nakazują one także stosować te same kryteria w przypadku pomocnictwa do
czynu niedozwolonego7, co w kontekście naruszenia praw wyłącznych teoretycznie mogłoby być formułą na tyle pojemną, żeby w wielu wypadkach objąć
nią relacje między pośrednikiem internetowym a indywidualnym użytkownikiem jego usług.
W takich okolicznościach reakcja uprawnionych wobec naruszeń praw wyłącznych była zazwyczaj mocno spóźniona, czasem uzależniona od zaangażowania organów ścigania oraz stosowania norm prawa karnego czy też nieefektywnych procedur administracyjnych8, a czasem wręcz niemożliwa. Oznaczało
to, że narażeni na szczególne straty są posiadacze praw do tych utworów, które mają największą wartość ekonomiczną zaraz po ich udostępnieniu publiczności, czyli początkowo zwłaszcza utworów audiowizualnych, audycji telewizyjnych, w mniejszym stopniu utworów muzycznych czy słownych. Nie jest
przypadkiem, że właśnie przedstawiciele grup uprawnionych do tych rodzajów utworów zaczęli występować o wydanie nakazów wobec pośredników
internetowych, których usługi są wykorzystywane przez osobę trzecią do
naruszenia praw wyłącznych9. Nakazy takie, których szczególnym rodzajem
są nakazy blokujące, pozwalały zmniejszyć skalę nielegalnej eksploatacji konkretnych treści w niedługim czasie od ich udostępnienia. Ograniczały w ten
sposób straty finansowe posiadaczy praw w sytuacji, gdy pełna rekompensata
mogłaby być niemożliwa, ograniczona lub jej uzyskanie przynajmniej mocno
odroczone w czasie.

6 W polskich realiach – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j., Dz.U.
2021, poz. 1509, art. 415 i nast.
7 W polskich realiach – ibidem, art. 422.
8 Najlepszym przykładem było francuskie Hadopi.
9 M. Husovec, Injunctions against intermediaries in the European Union. Accountable but not
Liable?, Cambridge 2017, s. 3 i nast.
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Istota nakazów blokujących wobec pośredników
internetowych, ich rodzaje oraz podstawy wprowadzenia
w prawie europejskim
Ewolucja tej na pierwszy rzut oka dość niepozornej instytucji, która w przeciwieństwie do państw Europy Zachodniej i kilkunastu najbardziej rozwiniętych państw pozaeuropejskich10 nie jest powszechnie wykorzystywana
w państwach naszego regionu, z pewnością zaskoczyłaby twórców europejskiej regulacji, która stanowiła podstawę jej wprowadzania w całej UE. Źródłem wspomnianego zaskoczenia byłaby m.in. lakoniczność przepisów, które
zobowiązywały państwa członkowskie UE jedynie do stworzenia uprawnionym możliwości występowania o wydanie nakazu. Przepisy te nie określały jego zakresu, treści, warunków uzyskania, kręgu adresatów czy też – co
w 2001 roku wydawało się oczywiste – jakichkolwiek kwestii proceduralnych,
w tym związanych z transgranicznym wykonywaniem nakazów. Ustawodawca unijny wychodził z pragmatycznego założenia, że pośrednicy internetowi
po prostu mają w wielu wypadkach realne techniczne możliwości, żeby efektywnie i przy względnie najniższych kosztach zakończyć stan naruszenia praw
wyłącznych. Stosowanych wobec nich środków nie nazwano nawet sankcjami,
ale instrumentami współpracy11.
W 2001 roku, gdy ewolucja modeli biznesowych udostępniania treści
w internecie dopiero się rozpoczynała, niewielu mogło przewidzieć, jakiego
rodzaju rozwiązania szczegółowe powstaną na podstawie tak ogólnej normy.
Po kilkunastu latach okazało się, że jednymi z najbardziej skutecznych i najczęściej wykorzystywanych także poza państwami EU są nakazy blokujące, czyli
nakładające na pośrednika internetowego obowiązek wdrożenia takich środków technicznych, które mają uniemożliwić dostęp do określonych treści lub
konkretnej strony internetowej12.

10 W tym wypadku należy wskazać: Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Argentynę,
Indie, Indonezję, Singapur, Malezję, Meksyk, Korea Południowa i Turcję. Więcej na ten temat zob. Filtering, blocking and take-down of illegal content on the Internet, https://www.rcmediafreedom.eu/layout/set/print/Publications/Reports/Filtering-blocking-and-take-downof-illegal-content-on-the-Internet [dostęp: 14.01.2022].
11 Por. Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r.
w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich..., recital 59 preambuły.
12 Brakuje definicji legalnej nakazów blokujących. Więcej o kwestiach definicyjnych zob.
T. Riis et al., Study on Legislative Measures Related to Online IPR Infringements, Alicante 2018.
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W toku tej ewolucji wykształciły się trzy typy nakazów stosowanych w różnych sytuacjach praktycznych13. Pierwszym są nakazy statyczne (static blocking injunctions) używane zazwyczaj wobec stron internetowych, które zostały
stworzone specjalnie po to, żeby udostępniać treści chronione prawami wyłącznymi. Podmiot, który je uruchamia, albo w ogóle nie jest zainteresowany
współpracą z uprawnionymi, albo wręcz nie został przez nich zidentyfikowany. Adresatem nakazu w takim wypadku jest nie operator serwisu pirackiego,
ale dostawca internetu, a jego skutkiem zablokowanie dostępu do określonej
strony.
Drugim typem są nakazy dynamiczne (dynamic blocking injunctions), które
służą do łatwiejszego rozwiązania przypadków, w których treści zidentyfikowane jako udostępnione z naruszeniem praw wyłącznych na jednej ze stron
internetowych pojawiają na nowych stronach. Skutkiem nakazu jest zablokowanie dostępu do takiej strony, która może mieć inny adres URL, ale służy
do udostępniania tych samych treści, co jej poprzedniczka. Strona taka często
jest także powiązana ze swoją poprzedniczką nazwą domeny, żeby zapewnić
jej większą rozpoznawalność i dla wygody użytkowników treści, którym wówczas łatwiej znaleźć daną stronę w wyszukiwarce. Nakaz dynamiczny musi
być sformułowany w sposób, który umożliwia dodanie nowego adresu IP lub
URL bez konieczności wszczynania nowej procedury sądowej w celu uzyskania nowego nakazu. Alternatywnie, gdy dane nazwy domen i/lub adresy IP są
nieznane sądowi w momencie wydania orzeczenia, sądy określają przedziały
czasowe (okresowe lub do określonego terminu) dla uprawnionych do przekazywania usługodawcom list stron, które mają być zablokowane na podstawie
danego nakazu. Pozwala to uchronić uprawnionego przed występowaniem
o osobny nakaz za każdym razem, gdy chronione treści zaczynają się pojawiać
na kolejnych stronach internetowych, czyli umożliwia ograniczenie kosztów
i innych trudności związanych z prowadzeniem postępowania. W ten sposób
system ochrony praw wyłącznych odzyskuje konieczną równowagę zaburzoną, gdy ochrona praw jest kosztowna i długotrwała, a samo naruszenie, sprowadzające się do stworzenia nowej strony oraz udostępniania nielegalnie tych
samych treści, jest łatwe i tanie.

13 Study on dynamic blocking injunctions in the European Union. IPR enforcement case-law
collection, red. G. Frosio, O. Bulayenko, Strasbourg 2021.

171

172

Karol Kościński

Trzecim typem są nakazy blokujące stosowane w czasie rzeczywistym wobec treści udostępnianych na żywo (live blocking injunctions)14. W takim przypadku stosowanie nakazu ma jedynie sens w trakcie transmisji, więc reakcja
uprawnionych i organów ochrony prawnej musi być szybka i ściśle ograniczona
w czasie. Zastosowanie środków technicznych wskazanych w tego typu nakazie ma miejsce wyłącznie za każdym razem, gdy dany serwer jest wykorzystywany do udostępniana transmisji na żywo. Oznacza to, że nakaz jest przyznany
na ściśle określony czas, w którym uprawniony ma z wyprzedzeniem poinformować pośrednika internetowego15, aż do zakończenia określonego sezonu
rozgrywek sportowych.
Nie wszystkie typy nakazów blokujących są stosowane nawet w tych państwach członkowskich, które wprowadziły w swoim prawie krajowym generalną podstawę do występowania o ich wydanie16. W niektórych jurysdykcjach
możliwość posłużenia się nakazami dynamicznymi lub ich zastosowania wobec transmisji na żywo nie została jeszcze sprawdzona przed sądem17. Czasem
została sprawdzona z wynikiem negatywnym – w ten sposób orzecznictwo
sądowe wymusiło doprecyzowanie krajowej podstawy stosowania nakazów
w sytuacji, gdy proste przeniesienie przepisu prawa unijnego okazywało się
niewystarczające.
Bez względu na typ nakazu, o którego wydanie w danej sytuacji występuje
uprawniony, od strony technicznej ich stosowanie polega na tzw. blokowaniu
domeny lub konkretnej strony internetowej lub blokowaniu przepływu danych przez dostawcę internetu18. Komputer indywidualnego użytkownika nie

14 Po raz pierwszy tego rodzaju nakaz zastosowano w Wielkiej Brytanii w przypadku
transmisji meczów piłkarskich – R. Alexander, K. Hepburn, Football Association Premier League Ltd vs. British Telecommunications Plc & Others [2017] EWHC, 480 (Ch), https://www.wiggin.co.uk/insight/football-association-premier-league-ltd-v-british-telecommunicationsplc-ors/ [dostęp: 13.01.2022].
15 Na przykład w formie elektronicznej informacji pochodzącej od uprawnionego lub
osoby trzeciej umocowanej do działania w jego imieniu.
16 Stosowanie nakazów blokujących – bez względu na ich charakter – zostało potwierdzone w orzecznictwie sądowym w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Finlandii, Grecji, Irlandii,
Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Islandii i Norwegii. W Niemczech
i na Litwie odwołania od pozytywnych wyroków są przedmiotem odwołania.
17 Możliwość stosowania dynamicznych nakazów blokujących została potwierdzona
w Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Holandii, Hiszpanii i Szwecji.
18 W takiej sytuacji odbiorcy zapytania o dostęp do danej domeny nie zwracają komputerowi użytkownika właściwego adresu IP, który pozwalałby się z nią połączyć. W zastępstwie
komputer uzyskuje informację, że dana domena jest nieznana lub uzyskuje inny numer IP,
który kieruje go na stronę informującą, że dostęp do danej domeny nie jest dozwolony (tzw.
DNS Spoofing). Ta metoda może być wykorzystywana zarówno do blokowania pojedynczego
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może wówczas zlokalizować konkretnej domeny lub strony internetowej (następuje blokada DNS, URL lub numeru IP), co w konsekwencji prowadzi do zablokowania transmisji, np. utworu chronionego prawem autorskim, czy wręcz
odmowy dostępu do całej strony, za której pośrednictwem treści są udostępnione. Konsekwentnie, nie dochodzi do usunięcia danych treści u źródła, lecz
są one niedostępne dla odbiorcy w miejscu, w którym chce on uzyskać do nich
dostęp. W ten sposób jest rozwiązany problem braku instrumentów prawnych
do eliminowania serwisów pirackich operujących z terytoriów, na których prawo autorskie w ogóle nie jest chronione lub ochrona jest iluzoryczna. Na terytoriach państw członkowskich, do których dany serwis kieruje swoją usługę,
nakazy wykorzystywane są najczęściej wobec kilku największych dostawców
internetu w danym państwie – wówczas skala udaremnionych naruszeń jest
najbardziej widoczna.
Wspomniana już elastyczność przepisów prawa unijnego czasem może
okazać się zaletą, nie wyklucza bowiem posłużenia się innymi środkami technologicznych niż typowo stosowane w przypadku nakazów blokujących,
umożliwiając uprawnionym i sądom dostosowanie się do zmieniających się
metod naruszeń. Na tej podstawie np. francuski Sąd Najwyższy (Sąd Kasacyjny)19 utrzymał w mocy nakazy zobowiązujące wyszukiwarki do deindeksowania i blokowania dostępu do witryn, które są strukturalnie zaprojektowane do
naruszania praw wyłącznych.

Standardy stosowania nakazów blokujących
w orzecznictwie TSUE
Abstrahując od potencjalnych zalet, ogólne brzmienie art. 8 ust. 3 dyrektywy
2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2001 roku w sprawie
harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich spowodowało, że praktyka
stosowania nakazów w państwach członkowskich w dużym stopniu kształtowała się na podstawie orzecznictwa sądów krajowych i jego weryfikacji przez

adresu IP, jak i zestawu wielu adresów IP, które są odfiltrowane z wszystkich dostępnych
adresów na podstawie wcześniej określonych kryteriów.
19 Cour de cassation, civile, Société française du radiotéléphone (SFR) vs. Google France,
Google Inc., Microsoft Corporation et Microsoft France, Chambre civile 1, 6 juillet 2017,
16-17.217 16-18.298 16-18.348 16-18.595, ECLI:FR:CCASS:2017:C100909, https://
www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035152528 [dostęp: 11.01. 2022].
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TSUE. W wielu przypadkach, chociaż nie wszystkich, ustawodawcy, którzy dokonywali implementacji norm prawa unijnego, zanim w praktyce sprawdzono,
w jaki sposób można posłużyć się nakazami wobec pośredników, po prostu
przepisywali ogólny przepis prawa unijnego do krajowych aktów prawnych.
Sądy kształtowały standardy stosowania nakazów na styku wykładni niedookreślonych klauzul prawa europejskiego ustanawiających kryteria, jakie
muszą spełniać środki ochrony praw własności intelektualnej (np. skuteczność
i słuszność20, odstraszający charakter, niepowodowanie nadmiernych kosztów
i nieuzasadnionych opóźnień, obowiązek zabezpieczenia przed nadużyciem
środków ochrony)21 i praw podstawowych zawartych w normach traktatowych. W ostatnim wypadku chodziło o wyważenie interesów uprawnionych,
pośredników i użytkowników w sytuacji immanentnego konfliktu między
ochroną własności, w tym własności intelektualnej22, a prawem dostępu do
informacji23 i swobodą prowadzenia działalności gospodarczej24. Prawa użytkowników mogłyby zostać naruszone, gdyby np. wydawano nakazy blokujące o nadmiernym zakresie przedmiotowym czy też okresie obowiązywania,
nakładano obowiązki niemożliwe do wykonania przez ich adresata, wreszcie
nakazy dotyczące treści, do których dostęp nie powinien być w ogóle zablokowany (over-blocking). W konsekwencji w razie odnowienia lub przedłużenia
nakazu niektóre sądy krajowe25 wymagają uprzedniej oceny skuteczności nakazu i rozważenia, czy przedłużenie jest właściwe.
Efektem działalności TSUE jest katalog standardów, które umożliwiają
ocenę indywidualnego przypadku zastosowania nakazu. Niektóre z nich znajdują zastosowanie do wszystkich tego typu środków, inne nabierają szczególnego znaczenia w przypadku nakazów blokujących, wszystkie zaś skierowane
są przede wszystkim do organów sądowych, bo to właśnie one ustalają, czy
i jakie działania będzie miał podjąć adresat nakazu.

20 Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej..., art. 3 ust. 1.
21 Ibidem, art. 3, ust. 2..
22 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 7 czerwca 2016 r., Dz. Urz. UE C
202/391, art. 17(2).
23 Ibidem, art. 11.
24 Ibidem, art. 16.
25 \The Football Association Premier league Ltd v. Eircom Ltd (Trading as Eir) & Others (Approved) [2020] IEHC 332 (15 June 2020), http://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2020/2020IEHC332.html [dostęp: 20.02.2022].
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Orzecznictwo TSUE, którego wyniki zostało częściowo powtórzone
w ostatnim komunikacie Komisji Europejskiej dotyczącym egzekwowania
praw własności intelektualnej26, w ten sposób: 1) doprecyzowało pojęcia pośrednika – adresata nakazu; 2) wskazało, że wydanie nakazu jest niezależne
od ewentualnie własnej odpowiedzialności pośrednika za naruszenie praw
wyłącznych, w tym od jego winy27; 3) określiło cel nakazu; 4) sprecyzowało,
jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ocenie, czy wydany nakaz jest
proporcjonalny; 5) wyjaśniło jak sądy powinny wyważyć interesy uprawnionych, pośredników i użytkowników.
Pojęcie „pośrednik”, wobec którego można nałożyć nakaz, należy rozumieć
szeroko. Może nim być każdy przedsiębiorca świadczący usługę, która może
być wykorzystana przez co najmniej jedną osobę do naruszenia praw wyłącznych28. W ten sposób lista potencjalnych pośredników pozostaje otwarta, a nie
jest przy tym istotne, czy naruszyciela i pośrednika łączy jakakolwiek relacja
umowna29. Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził wprost, że pośrednikiem
jest dostawca dostępu do internetu, który jest najbardziej typowym adresatem nakazów blokujących. Od strony dowodowej w konsekwencji poza zakresem dowodzenia znajduje się okoliczność, czy indywidualni użytkownicy usług
adresata nakazu faktycznie uzyskali dostęp do chronionych treści. Wystarczy
po prostu wykazanie, że są one dostępne.
Brak konieczności zaistnienia jakiejś formy udziału pośrednika w naruszeniu powoduje, że do uzyskania nakazu nie jest konieczne wykazanie winy pośrednika. W tej sytuacji wystarczy, żeby pośrednik świadczył usługi, które potencjalnie mogą służyć do dokonywania naruszeń, nawet jeżeli jeszcze do nich
nie doszło30. Konsekwentnie oznacza to także, że pośrednik nie może powołać
się na jedną z podstaw do wyłączenia odpowiedzialności, służą one bowiem

26 Komunikat Komisji Europejskiej dotyczącym egzekwowania praw własności intelektualnej. Wytyczne dotyczące niektórych aspektów dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej,
COM/2017/0708 final.
27 Wyrok TSUE w sprawie L’Oréal przeciwko eBay (C-324/09), pkt 131; C-70/10, podobnie wyrok TSUE w sprawie Scarlet przeciwko Netlog, pkt 29, https://curia.europa.eu/
juris/liste.jsf?language=pl&num=C-324/09 i https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-360/10&language=PL [dostęp: 4.04. 2022].
28 Wyrok TSUE w sprawie UPC Telekabel Wien (C-314/12), https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-314/12&language=PL [dostęp: 4.04. 2022].
29 Wyrok TSUE w sprawie Tommy Hilfiger Licensing LLC i inni przeciwko DELTA CENTER
(C-494/15), pkt 23, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-494/15&language=PL
[dostęp: 4.04. 2022].
30 M. Husovec, op. cit., s. 132 i nast.
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do wyłączenia winy, a ta przesłanka nie jest w ogóle badana przy wydawaniu
nakazu. Właśnie takie rozwiązanie – mimo możliwych innych interpretacji31
– przyczyniło się do tego, że nakazy blokujące stały się z procesowego punktu widzenia wygodnym środkiem ochrony praw. Kwestia zaangażowania lub
braku zaangażowania adresata nakazu w naruszenie praw wyłącznych może
natomiast mieć znaczenie dla oceny, czy obowiązki nałożone nakazem nie są
dla niego zbyt obciążające lub kosztowne32. Im większe jest zaangażowanie
pośrednika, tym trudniej mu twierdzić, że nakaz stanowi dla niego nadmierne
obciążenie.
Koresponduje to z szeroko ujętym w orzecznictwie TSUE celem nakazu.
Jest nim nie tylko usunięcie zaistniałych już naruszeń, lecz także przeciwdziałanie przyszłym aktom nielegalnej eksploatacji praw autorskich; w ten sposób nakaz blokujący pełni także funkcję prewencyjną33. Takie ukształtowanie
celu nakazu otworzyło w praktyce furtkę do posługiwania się dynamicznymi
nakazami blokującymi. Dodatkowo pozwoliło ono w toku dalszej ewolucji
orzecznictwa na przesądzenie, że możliwe jest blokowanie identycznych lub
równoważnych stron internetowych o różnych adresach IP lub URL zamiast
wyłącznie węższego obowiązku stosowania określonych środków technicznych w celu zablokowania konkretnego adresu IP lub adresu URL. Istotne
w tym wypadku jest przyjęcie, że równoważną stroną będzie strona zawierające w istocie treści niezmienione lub w bardzo niewielkim stopniu różniące
się od treści, które doprowadziły do stwierdzenia pierwotnego naruszenia34.
Oceniając z kolei w praktyce, które nakazy blokujące są proporcjonalne,
istotne jest przede wszystkim zbadanie, czy środki wynikające z konkretnego nakazu są dla danego pośrednika możliwe do zastosowania w praktyce.
W tym wypadku pierwsza grupa okoliczności dotyczy możliwości organizacyjnych i finansowych adresata nakazu, w tym także związanych z potencjalnymi

31 Odmienne podejście, ściśle wiążące możliwości zastosowania nakazu wobec pośrednika internetowego z możliwością przypisania mu winy za naruszenie, wyraził rzecznik generalny TSUE Maciej Szpunar w opinii do sprawy Stichting Brein (C-527/15).
32 M. Piech, Pośrednicy internetowi w prawie Unii Europejskiej. Rola i obowiązki wobec treści
użytkowników, Warszawa 2019, s. 337.
33 Wyrok TSUE w sprawie Tobias Mc Fadden przeciw Sony Music Entertainment Germany Gmbh (C-484/14), https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-484/14 [dostęp: 4.04.
2022], podobnie przywołany wcześniej wyrok w sprawie L’Oreal v. Ebay (C-324/09).
34 Wyrok TSUE w sprawie Eva Glawischnig-Piesczek przeciwko Facebook Ireland Ltd (C18/18), https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-18/18&language=PL [dostęp: 4.04.
2022]. Dotyczy on ochrony dóbr osobistych, ale rodzi także skutki na gruncie prawa własności intelektualnej.
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skargami konsumentów, które mogą zostać złożone, jeżeli zablokowanie określonych treści okaże się niezasadne. Kontestowane może być obciążenie kosztami wyłącznie pośrednika35, szczególnie jeżeli on sam nie narusza praw wyłącznych. Bardziej zasadne jest rozłożenie kosztów na obie strony lub wręcz
obciążenie nimi uprawnionego, zwłaszcza że to on niewątpliwie odnosi korzyści ekonomiczne dzięki wykonaniu nakazu.
W niektórych przypadkach podział kosztów, które wynikają z tego tytułu, jest uregulowany w danym państwie członkowskim UE w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego. Drugą płaszczyzną, z której może
być oceniana36 proporcjonalność nakazu, jest jego skuteczność. Utopijne było
podejście, że dany nakaz ma być niezawodny lub wskazane w nim środki techniczne nie mogą w ogóle być obchodzone. Wystarczy, żeby nakaz był w stanie
choć częściowo zapobiec naruszeniom lub je w znaczny sposób utrudnić. Tak
ukształtowany standard oczekiwań wobec adresata nakazu łączy się z obowiązkiem podjęcia przez niego racjonalnych, uzasadnionych wysiłków w realiach danej sprawy, żeby przynajmniej zniechęcić do popełnienia naruszenia.
Tym samym nie można wydać nakazu, który będzie w danych okolicznościach
całkowicie nieskuteczny lub wymagał od adresata wysiłków niemożliwych do
zaakceptowania.
Oczywiste jest, że kryteria brane pod uwagę, w kontekście nakazów blokujących, przy ocenie praw podstawowych mają naturę najbardziej otwartą37.
W przypadku prawa do informacji istotną granicę wyznacza tutaj zakaz wydawania nakazów, które byłyby niepotrzebne z punktu widzenia ich celu,
a jednocześnie w nieuzasadniony sposób pozbawiałyby użytkownika legalnego dostępu do danych treści. W praktyce uznano za dopuszczalne zablokowanie dostępu do danej strony internetowej, jeżeli tylko część dostępnych za jej
pośrednictwem utworów została udostępnione nielegalnie, a pozostałe nie
mają takiego charakteru. Przepisy w poszczególnych państwach członkowskich UE zazwyczaj udostępniają indywidualnym użytkownikom możliwość
złożenia skargi na działanie pośrednika, który wykonując adresowany do siebie nakaz, naruszył – w ocenie użytkownika – prawo do informacji. Użytkownik

35 Wyrok TSUE w sprawach Scarlet przeciwko Sabam (C-70/10), https://curia.europa.
eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-70/10 [dostęp: 4.04. 2022], i przywołanej powyżej
Scarlet przeciwko Netlog (C-360/10).
36 Podobnie przywołany już wyrok TSUE w sprawie Telekabel Wien (C-314/12).
37 Jest to zresztą krytykowane przez niektórych przedstawicieli doktryny jako wyraz
nadmiernego uznania pozostawionego w rękach sędziego orzekającego w danej sprawie.
Por. M. Husovec, op. cit., s. 190 i nast.

177

178

Karol Kościński

może niekiedy zwrócić się do organu sądowego z wnioskiem o usuniecie lub
zmianę blokady. W praktyce użytkownicy korzystają z tego rodzaju środków
raczej sporadycznie. Jedną z przyczyn może być brak możliwości odpowiedniego uzasadnienia takiej skargi, gdy oczywiste jest, że zablokowana strona
internetowa została zaprojektowana, żeby naruszać prawa wyłączne. Inną
przyczyną są niewątpliwie koszty prowadzenia takiego postępowania, które
indywidualnego użytkownika mogą po prostu zniechęcić. Pozostawiając na
uboczu kwestię wykorzystania środków ochrony praw użytkowników w praktyce, niewątpliwie uwzględnienie ich interesów może być dokonane zarówno
na etapie wydawania nakazu, jak i już po jego wydaniu. W wypadku ochrony
swobody prowadzenia działalności gospodarczej co do zasady przyjęto, że nakazy blokujące nie naruszają jej istoty, gdy mają skonkretyzowany charakter38.
Poza tym sam pośrednik może ograniczyć poniesione przez siebie koszty przez
podjęcie racjonalnych środków, żeby sprostać swoim obowiązkom39.

Podstawowe podobieństwa i rozbieżności w stosowaniu
nakazów blokujących w państwach członkowskich UE
Standardy dotyczące nakazów blokujących, które wynikają z orzecznictwa
TSUE, narzucają pewne obowiązki dowodowe podmiotowi dochodzącemu
ochrony swoich praw za pomocą tego środka.
Obowiązki te co do zasady są zbliżone w każdej jurysdykcji, ale m.in. ze
względu na różnice w przepisach proceduralnych mogą być wykonywane
w odmienny sposób. Wynikają on w pewnym stopniu z istoty samego nakazu
– środka o charakterze punktowym, dotyczącego ściśle określonego pośrednika internetowego, a także zindywidualizowanych, przynajmniej w pewnym
stopniu, stron internetowych czy treści. Jego stosowanie musi być także ograniczone w czasie – to kolejny przejaw punktowego charakteru nakazu, który
stanowi swoiste zabezpieczenie przed wydawaniem nakazów nieproporcjonalnych, ale jednocześnie narzuca dodatkowe obowiązki procesowe.
W toku postępowania o wydanie nakazu uprawniony powinien precyzyjnie wskazać usługę, która służy do naruszania praw wyłącznych, oraz adresata

38 M. Piech, op. cit., s. 356 i nast.
39 T. Shapiro, Directive 2001/29/EC on copyright in information society [w:] Copyright in the
information society: a guide to national implementation of the European Directive, red. idem,
B. Lindner, wyd. 2, Cheltenham; Northampton, MA 2019, s. 29 i nast.
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nakazu, czyli podmiot taką usługę świadczący. Dodatkowo wnioskodawca
musi przedstawić dowody wskazujące, że przysługują mu prawa własności intelektualnej, które chce chronić, oraz okoliczności potwierdzające samo naruszenie lub możliwość jego zaistnienia. W tym wypadku nie obowiązują żadne
szczególne reguły dowodowe – zazwyczaj są wykorzystywane zrzuty ekranu,
różnego rodzaju raporty techniczne czy też zeznania, ale także powiadomienia
o powtarzających się naruszeniach, które przed złożeniem wniosku o wydanie
nakazu były kierowane wcześniej do jego przyszłego adresata. Nie ma natomiast powodu, co sądy w państwach członkowskich wielokrotnie potwierdzały40, żeby przedmiotem dowodzenia był charakter pośrednika (access provider
vs content provider) i stopień jego zaangażowania w proceder naruszania praw
autorskich.
Nakazy blokujące wydane przez sądy krajowe mają zwykle zastosowanie
do dostawców usług dostępu pod jurysdykcją właściwego państwa członkowskiego oraz nielegalne działania mające skutki na tym samym terytorium.
Sądy mogą nakazać blokowanie nielegalnych treści niezależnie od miejsca
naruszenia praw własności intelektualnej lub miejsca, w którym znajdują się
użytkownicy uzyskujący dostęp do treści, o ile nielegalne działania są skierowane do użytkowników w danym państwie członkowskim. Nakazy są narzędziem mającym terytorialny zakres zastosowania, co zresztą koresponduje
z terytorialnym charakterem ochrony praw autorskich, ale jednocześnie –
jak wskazano – rozwiązują problem ich ochrony, omijając wynikające z tego
ograniczenia. Samo postępowanie o wydanie nakazu jest prowadzone obecnie
w każdym państwie członkowskim UE osobno, zgodnie z krajowymi przepisami proceduralnymi Dodatkowym źródłem rozbieżności w tym wypadku może
być także sposób przeniesienia przepisów prawa europejskiego do krajowych
porządków prawnych; nie we wszystkich przypadkach dokonano tego przez
wiernie przeniesienie przepisu prawa europejskiego do regulacji narodowych.
Skutki obciążają w tym wypadku uprawnionych. Nawet jeżeli każde z tych
postępowań dotyczy tego samego pośrednika, tych samych chronionych treści
i tego samego okresu ich eksploatacji, to konieczne jest jego osobne prowadzenie w każdej jurysdykcji. Z punktu widzenia uprawnionych wymusza to konieczność koordynowania swojej aktywności procesowej, jeżeli nakaz w tym

40 Court of Milan, Ordinance No. 42163/2019 R.G., Sky Italia, Lega Serie A v. Cloudflare
et al. zob. Recent European case law on the infringement and enforcement of intellectual property rights, May 2021, s. 82, https://euipo.europa.eu›reports›New_Case_Law_en [dostęp:
4.04.2022].
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samym czasie (np. czasie danej premiery kinowej) ma wywrzeć realny skutek
na większym terytorium niż wyznaczone przez granice pojedynczego państwa
członkowskiego UE. Konsekwencją systemową jest brak ponadgranicznego
wykonywania nakazów. Być może wprowadzenie nowych reguł w ramach tzw.
Digital Service Act41, nad którym aktualnie pracują organy UE, zmieni ten stan
rzeczy. Projekt m.in. określa minimalne warunki, jakie musi spełnić nakaz, żeby
mógł być wykonany w innym państwie członkowskim niż państwa jego wydania42, oraz tworzy sieć narodowych koordynatorów usług cyfrowych, którzy
mają ułatwić ponadgraniczne wykonywania środków ochrony prawnej w internecie, tj. także nakazów blokujących43.
Oprócz kwestii możliwości ponadgranicznego wykonywania nakazów różnice proceduralne dotyczą: 1) zakresu badania okoliczności sprawy; 2) udziału
obu stron w postępowaniu zmierzającym do wydania nakazu; 3) możliwości
występowania przez pośrednika internetowego o zawieszenie stosowania nakazu; 4) zakresu środków odwoławczych dostępnych dla użytkowników i pośredników internetowych.
W pierwszym wypadku, jeżeli nakaz ma mieć charakter trwały, to jest konieczne zbadanie wszystkich okoliczności naruszenia w celu oceny ustalonego
stanu faktycznego pod kątem ogólnych zasad sformułowanych w orzecznictwie europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W przypadku nakazów mających charakter tymczasowy w sprawach pilnych skład orzekający ma większą
swobodę orzeczniczą; w większym stopniu może opierać się na uprawdopodobnieniu niektórych okoliczności44.
W drugim wypadku w niektórych państwach (Grecja, Irlandia i Hiszpania)
przepisy proceduralne przewidują zawsze obowiązkowy udział zaangażowanych podmiotów w postępowaniu zmierzającym do wydania nakazu. Jednakże w kilku państwach członkowskich postępowanie pod pewnymi warunkami
może mieć charakter ex parte. Warunki te obejmują: pilne okoliczności wydania nakazu (Niemcy); naruszenie praw wyłącznych już miało miejsce (Niderlandy); pośrednik internetowy, którego dotyczy nakaz, był wcześniejszej

41 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (ustawa o usługach cyfrowych), zmieniająca dyrektywę 2000/31/
WE, COM/2020/82, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN [dostęp: 23.01.2022].
42 Ibidem, art. 8.
43 Ibidem, art. 38
44 Mapping report on the national remedies against online piracy of sports content, s. 80.
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/mapping-reports [dostęp: 18.01.2022].
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powiadomiony o naruszeniach/zamiarze skorzystania przez uprawnionych
z nakazu (Wielka Brytania).
Z kolei zawieszenie stosowania nakazu, które nie jest europejskim standardem, ale zostało wypracowane przez doktrynę orzeczniczą w Irlandii i Wielkiej
Brytanii, ma charakter czasowy. Podstawy do występowania o zawieszenie
służą albo skorygowaniu lub zbadaniu możliwego nadmiernego blokowania
materiałów albo wiążą się |z koniecznością zapewnienia przez pośrednika
niezakłóconego z technicznego punktu widzenia funkcjonowania jego usług
(np. utrzymania integralności usługi, konserwacji, usunięcia bezpośredniego
zagrożenia bezpieczeństwa sieci, usługi lub pośrednika).
W czwartym wypadku przepisy wszystkich państw członkowskich UE zapewniają środki odwoławcze, które umożliwiają kwestionowanie nakazów
blokowania zgodnie z tradycyjnymi zasadami postępowania cywilnego. Środki
odwoławcze są dostępne dla pośredników i domniemanych naruszycieli, których dotyczy nakaz. Ponadto w przypadku kilku państw członkowskich prawo
do odwołania służy poszczególnym użytkownikom internetu, których dany
nakaz pośrednio dotyczy (np. w Finlandii, Niemczech, Grecji, Irlandii, Holandii
i Wielkiej Brytanii). Według niemieckiego Sądu Najwyższego45 poszczególni
użytkownicy Internetu mają prawo do środka odwoławczego poprzez wszczęcie postępowania przeciwko swojemu dostawcy dostępu na podstawie łączącego ich stosunku umownego. Ponadto w nielicznych wypadkach (Holandia)
dostępne są pozwy zbiorowe składane przez internautów przeciwko zakazom
blokowania albo ochrona praw użytkowników sieci jest realizowana za pośrednictwem przepisów służących ochronie konsumentów (Szwecja).
Oprócz kwestii procedury sądowej istotne różnice między państwami
członkowskimi EU, które dotyczą nakazów blokujących, wiążą się z możliwością ich wydawania w niektórych przypadkach przez organy administracyjne46
lub ułatwieniem ich wykonywania dzięki zastosowaniu rozwiązań o charakterze samoregulacyjnym47. Relacja postępowania prowadzonego przed orga-

45 Por. G. Frosio, Enforcement of European Rights on a Global Scale [w:] Routledge Handbook
of European Copyright Law, red. E. Rosati, London 2021.
46 Taka możliwość istnieje w Grecji, Włoszech, Hiszpanii i na Litwie. We Włoszech domeny internetowe zablokowane w trybie administracyjnym podlegają obowiązkowemu wpisowi na tzw. czarną listę. Więcej na ten temat zob. Study on dynamic blocking injunctions in
the European Union..., s. 20–22.
47 Przypadek Belgii, w której powstały wspólne punkty kontaktowe założone przez
uprawnionych i potencjalnych adresatów nakazów blokujących, żeby odbierać i rozpoznawać skargi m.in. przeciwko naruszeniom praw wyłącznych.
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nem administracyjnym do postępowania sądowego może być ukształtowana
odmiennie; zazwyczaj obie ścieżki się nie wykluczają, chociaż istnieją sytuacje,
gdy wszczęcie postępowania administracyjnego wyklucza możliwość wniesienia sprawy cywilnej48. Z kolei rozwiązania samoregulacyjne mają ograniczony
zasięg i zastosowanie, służą jedynie ułatwieniu ochrony, uzupełniają bardziej
sformalizowane postępowania lub zapewniają stosowane rozwiązanie, zanim
dochodzi do zainicjowania bardziej sformalizowanych procedur49.

Brak podstawy do stosowania nakazów blokujących
w prawie polskim
W Unii Europejskiej nakazy blokujące nie są stosowane w państwach członkowskich naszego regionu, z wyjątkiem Litwy. W prawie polskim – jak potwierdza jedno z nielicznych orzeczeń dotykających tej kwestii50 – nie istnieje
szczególna podstawa prawna, która umożliwiałaby złożenie wniosku do sądu
o wydanie takiego nakazu. W analizowanym orzeczeniu sąd przesądził, że nakładanie przez niego środków prewencyjnych może dotyczyć wyłącznie konkretnego naruszenia prawa autorskiego, a nie rozciągać się na wiele naruszeń
nawet tego samego prawa, które to naruszenia występują w danym momencie
lub mogą wystąpić w przyszłości. Dodatkowo sąd wskazał, że przez konkretne
naruszenie rozumie naruszenie dokonane lub które może być dokonane przez
skonkretyzowanego naruszyciela, a nie istnienie abstrakcyjnego zagrożenia
związanego tylko z profilem działalności danego pośrednika internetowego.
Sąd w ten sposób uznał, że niemożliwe jest także nałożenie ogólnego i abstrakcyjnego nakazu, który obejmowałby wszystkie utwory audiowizualne nawet
danego uprawnionego.
Brak stosownego przepisu umożliwiającego nakładanie nakazów blokujących – podobnie jak w kilku innych państwach unijnych – jest przedmiotem skargi uprawnionych o niewdrożenie prawa europejskiego do Komisji

48 Rozwiązanie przyjęte w Grecji. Na Litwie z kolei sądy cywilne zajmują się egzekucją
nakazów wydawanych przez organ administracyjny.
49 Rozwiązanie znane w Belgii.
50 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie Wolters Kluwer Polska S.A. przeciw FS File Solutions Limited w Nikozji (Cypr), VI ACz 164/17, https://classaction.pl/orzecznictwa/postanowienie-sadu-apelacyjnego-warszawie-wydzial-vi-cywilny-27-marca2017-roku [dostęp: 4.04.2022].
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Europejskiej, która jak na razie nie doprowadziła do wszczęcia formalnego postępowania w tym względzie.
W tej sytuacji jedynym przepisem, który pozwalałby na uzyskanie podobnego, choć ograniczonego efektu, w przypadku praw autorskich jest art. 79
ust. 1 pkt 2 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych51, który przewiduje możliwość wystąpienia z roszczeniem o usunięcie skutków naruszenia. Realizacja takiego roszczenia może polegać m.in.
na usunięciu treści udostępnionych z naruszeniem praw wyłącznych. W tym
kontekście warto wspomnieć o postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 18 września 2017 roku52, w którym sąd zobowiązał dostawców usług
internetowych do usunięcia konta użytkownika zawierającego link do treści
naruszających prawo. Sąd w uzasadnieniu uznał, że pośrednik internetowy nie
jest bierny, skoro pobiera opłaty za przesyłanie treści, w ten sposób przypisał
mu winę za naruszenie praw wyłącznych. Skupił się na możliwości przypisania pośrednikowi udziału, a w konsekwencji odpowiedzialności za naruszenie,
a nie możliwości nałożenia na niego określonego obowiązku służącego ochronie prawa niezależnie od takiego udziału lub winy pośrednika53. To stanowi
istotę nakazów blokujących. To odosobnione orzeczenie nie potwierdza – co
warto wyraźnie podkreślić – że istnieje w naszym kraju ogólna możliwość ich
wydawania. Stanowi ono raczej orzeczniczą próbę zaproponowania substytutu o ograniczonym zakresie zastosowania w praktyce w oczekiwaniu na konieczną interwencję legislacyjną.

Zakończenie
W polskim prawie brakuje podstawy prawnej do stosowania przez sądy nakazów wobec pośredników internetowych, którzy nie są zaangażowani bezpośrednio w dokonywanie naruszeń prawa autorskiego. Oznacza to, że nie jest

51 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j., Dz.U.
2021, poz. 1062.
52 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 18 września 2017 r, I Ca 1494/15,
http://orzeczenia.krakow.sa.gov.pl/content/$N/152000000000503_I_ACa_001494_2015_
Uz_2017-09-18_001 [dostęp: 04.04.2022].
53 Podobną wykładnię przyjęły sądy Okręgowy i Apelacyjny w Krakowie w sprawie Chomikuj, ale podstawy prawnej do odpowiedzialności pośrednika internetowego i nałożenia
na niego obowiązku proaktywnego działania na rzecz ograniczenia negatywnych skutków
naruszeń prawa autorskiego poszukiwały w treści art. 439 kodeksu cywilnego. Sprawa aktualnie trafiła do Sądu Najwyższego.
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zapewniona pełna zgodność polskiego prawa autorskiego z regulacjami europejskimi54. Ze względu na planowane wejście w życie rozporządzenia o jednolitym rynku dla usług cyfrowych i wynikającą z niego konieczność wskazania
polskiego organu, który powinien odpowiadać za realizację obowiązków związanych z ponadgranicznym wykonywaniem nakazów wobec pośredników internetowych, wdrożenie norm prawa europejskiego regulujących nakazy blokujące jest jeszcze bardziej uzasadnione. Trudno za racjonalną uznać sytuację,
w której polski wymiar sprawiedliwości będzie zobowiązany do wykonywania
nakazów chroniących prawa uprawnionych z innych państw członkowskich
UE, a jednocześnie polscy uprawnieni będą pozbawieni możliwości skorzystania z takiej ochrony zarówno na terytorium Polski, jak i całej UE.
Niektóre sądy próbują zapełnić tę lukę, stosując przepisy, które pozwalają
na wyłączenie odpowiedzialności pośrednika internetowego – zresztą zgodnie z
ich pierwotnym zakresem – wyłącznie wobec biernych pośredników, co skutkuje nałożeniem na pośrednika określonych obowiązków. Jednakże rozwiązanie
takie nie zapewnia uprawnionym efektywnego i szybkiego narzędzia do ograniczania skali piractwa internetowego oraz wymaga prowadzenia skomplikowanego postępowania dowodowego. Poza tym orzeczenia sądowe są w tym wypadku nieliczne i trudno w ogóle mówić o jakiejś praktyce orzeczniczej.
Wobec tego polski ustawodawca powinien, korzystając z doświadczeń
bardziej zaawansowanych państw członkowskich UE, wprowadzić do ustawy
o prawie autorskim podstawę prawną dającą sądom możliwość nakładania nakazów blokujących na pośredników internetowych. Przepisy powinny wziąć
pod uwagę standardy ukształtowane przez orzecznictwo TSUE, częściowo potwierdzone w komunikacie Komisji Europejskiej dotyczącym egzekwowania
praw własności intelektualnej. Najistotniejsze w tym wypadku jest: 1) określenie odpowiednio dużego kręgu adresatów nakazu; 2) oderwanie możliwości
jego nałożenia od udziału/winy pośrednika w naruszeniu praw wyłącznych;
3) przesądzenie, że sądy są uprawnione do nakładania nakazów dynamicznych
i adresowanych do stron przeznaczonych do transmisji prowadzonym na żywo.
Ze względu na rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia o jednolitym rynku dla usług cyfrowych jest zasadne określenie minimalnych elementów nakazów w sposób zbieżny z rozporządzeniem, żeby zapewnić możliwość
ponadgranicznego wykonywania nakazów nałożonych przez polskie sądy.

54 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r.
w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich...., art. 8, ust. 3.

Nakazy blokujące przeciwko pośrednikom internetowym...

Biorąc pod uwagę negatywne doświadczenia niektórych państwa członkowskich UE ze zbyt lakonicznymi przepisami służącymi nakładaniu nakazów
na pośredników internetowych i potencjalną dyskusję publiczną dotyczącą
przepisów służących do blokowania dostępu do treści w internecie, projektowana regulacja powinna zawierać przepisy jasno określające procedury odwoławcze. Powinna także być zapewniona możliwość występowania o wstrzymanie nakazu, jeżeli przestał on pełnić swoją funkcję, wymagają tego okoliczności
techniczne lub ze względu na zmianę okoliczności faktycznych, które są związane z działalnością danego pośrednika, prowadzą do nadmiernego blokowania treści.
Przepisy powinny również określać zasady podziału kosztów wdrożenia
nakazów blokujących, przynajmniej w sytuacji, gdy nakaz dotyczy pośrednika
w ogóle niezaangażowanego w naruszanie praw autorskich (tj. access providera). Obciążenie go wyłącznymi kosztami wykonania nakazu nie znajduje uzasadnienia ani w regułach słuszności, ani nie przyczyni się do ukształtowania
trwałych relacji gospodarczych między uprawnionymi i pośrednikami internetowymi.
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Blocking injunctions against online intermediaries:
between EU standard and national pecularities
Abstract
This article presents the common standards regarding one of the most effective tools
used to combat online piracy: blocking injunctions issued against various types of
internet intermediaries in case of the infringement of copyright. The author analyzes
the basic principles regulating such measures, which have been shaped in the European
law and jurisprudence of the CJEU. Against this background, article presents differences
emerged in some EU Member States during process of application of injunctions. The
article also indicates the specificity of the Polish situation in this regard, relying on the
judgments of Polish courts, which directly or indirectly concern orders issued against
internet intermediaries.
Key words: blocking injunctions, online intermediaries, copyright law, infringement of
copyright, online piracy
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Prawne aspekty bezpieczeństwa
osadzonych w jednostkach
penitencjarnych

Streszczenie
Osadzenie w zakładzie karnym czy areszcie śledczym pozbawia człowieka jednego z najwyżej cenionych wartości ludzkich – wolności. Nie jest bezprawnym działaniem, a prawem
określoną reakcją na popełnione przez niego przestępstwo. Jednostki penitencjarne to
zarówno zakłady karne, jak i areszty śledcze. W pierwszych z wymienionych osadzani są
prawomocnie skazani, w drugich – podejrzani o popełnienie przestępstwa, jeżeli sąd uzna,
że przedstawione we wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego przez oskarżyciela publicznego są zasadne. Gwarantem bezpieczeństwa osadzonych są obowiązujące
przepisy zarówno kodeksu karnego wykonawczego, jak i innych aktów prawa. Nieodłącznym elementem tworzącym stan bezpieczeństwa w warunkach izolacji penitencjarnej
jest aktywność administracji więziennej.
Słowa kluczowe: jednostka penitencjarna, osadzony, administracja więzienna, prawo karne wykonawcze
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Wstęp
Termin „bezpieczeństwo” na stałe wpisał się w rzeczywistość XX i XXI wieku.
Nie znaczy to, że wcześniej nie był znany ale dopiero w wieku XX stał się podstawowym we wszystkich sferach ludzkiej egzystencji1. W literaturze przedmiotu stale rozwijającej się stosunkowo młodej nauki o bezpieczeństwie odzwierciedlenie znalazły liczne podziały, na podstawie różnych kryteriów, od
bezpieczeństwa wewnętrznego, militarnego, regionalnego, granic państwowych, energetycznego, żywnościowego, sanitarnego po międzynarodowe2.
Trudno wymienić wszystkie rodzaje bezpieczeństwa współczesnego świata,
ponieważ – jak wspomniano – nauka stale się rozwija i powiększa obszary eksploracji . Z drugiej strony nie jest koniecznym opis wszystkich sektorów bezpieczeństwa z prostej przyczyny, bowiem niniejsze opracowanie zawęża istotę
do jednostek penitencjarnych i osadzonych w nich jednostek ludzkich. Należy
jednak w tym miejscu podkreślić, że tytułowe bezpieczeństwo nie byłoby możliwe do osiągnięcia bez udziału innych osób niż osadzeni, a mianowicie funkcjonariuszy Służby Więziennej. Głównym celem naszych rozważań jest nie
tylko opis (zawężony ze względu na zakres opracowania) prawnych podstaw
izolacji penitencjarnej skazanych oraz izolacji osób podejrzanych o dokonanie
przestępstwa (aresztowanych tymczasowo), lecz także prezentacja organizacji systemu bezpieczeństwa w takich miejscach przymusowego pobytu. Za niezbędne uznaliśmy również wskazanie podstawowych zagrożeń bezpieczeństwa osadzonych. Główną metodą badawczą naszych poczynań była analiza
literatury przedmiotu (dogmatyczno- prawna). Problemem badawczym było

1 Definicje terminu „bezpieczeństwo” znajdują się wielu pracach, m.in.: J. Stańczyk,
Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996; J. Czaputowicz, System czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku, Warszawa 1998; Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002.
2 Zob. m.in.: S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja,
„Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 2; B. Hołyst, Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego, Warszawa 2016; J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Warszawa 2013; R. Klamut, Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej” 2012,
nr 4; A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne, „Zeszyty Naukowe AON” 2002, nr 3–4;
K. Leśkiewicz, Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności – aspekty prawne
„Przegląd Prawa Rolnego” 2012, nr 1; M. Zieliński, Bezpieczeństwo w porcie lotniczym, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2010, nr 51; T. Młynarski, Bezpieczeństwo
energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku: mozaika interesów i geostrategii, Kraków 2011;
M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne a współczesne państwo, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2011, nr 52; K. Raczkowski, Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Warszawa 2012.
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pytanie o stan bezpieczeństwa jednostki w warunkach izolacji penitencjarnej.
Tak sformułowane pytanie – proste w swej konstrukcji – wygenerowało równie proste odpowiedzi: stan bezpieczeństwa osadzonych jest bardzo dobry
(lub przeciwnie – jest niezadowalający, zły). Proste hipotezy zwykle niosą niebezpieczeństwo w postaci przekonania, że wszystko będzie łatwe do ustalenia. Praktyka i naukowe doświadczenie dowodzą, że jest przeciwnie, a wyniki
eksploracji mogą przynieść zaskakujące ustalenia.

Podstawy prawne organizacji jednostek penitencjarnych
i ich przeznaczenie
Jednostki penitencjarne to miejsca, w których przebywają skazani zarówno
na karę pozbawienia wolności (w tym zastępczą karę pozbawienia wolności,
karę aresztu wojskowego), jak i tymczasowo aresztowani. W tym ostatnim
przypadku są to areszty śledcze. Skazani są osadzani w zakładach karnych.
Podstawowym aktem prawnym, w którym wskazano jednostki penitencjarne,
jest kodeks karny wykonawczy3. Zakłady karne, podobnie jak areszty śledcze.
podlegają Ministrowi Sprawiedliwości4. Ustawodawca określił rodzaje zakładów karnych: dla młodocianych; dla odbywających karę po raz pierwszy; dla
recydywistów penitencjarnych; dla odbywających karę aresztu wojskowego5.
Oprócz rodzajów zakładów karnych przywołana ustawa określa typy zakładów karnych: zamknięte, półotwarte, otwarte. Kryterium podziału jest
stopień ich zabezpieczenia6. W kolejnym przepisie postanowiono, że „Minister
Sprawiedliwości może, w drodze rozporządzenia, tworzyć, zgodnie z ustalonymi w niniejszym kodeksie celami wykonywania kary pozbawienia wolności
i z ustalonymi zasadami klasyfikacji skazanych, zakłady karne inne niż wymienione w art. 69 lub ustalić inny niż określony w art. 81 system wykonywania
kary, uwzględniając w szczególności potrzeby w zakresie sprawdzania nowych
środków i metod oddziaływania na skazanych”7. Nie sposób nie podkreślić, że
w ustawie z 6 czerwca 1997 roku (kodeks karny wykonawczy) ustawodawca

3 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 1997, nr 90,
poz. 557, z późn. zm.
4 Ibidem, art. 68.
5 Ibidem, art. 69.
6 Ibidem, art. 70.
7 Ibidem, art. 71.
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udzielił delegacji ustawowej Ministrowi Sprawiedliwości do szczegółowych
regulacji nie tylko organizacji jednostek penitencjarnych, lecz także innych, w
tym regulaminu porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności8 Ten
akt prawny ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa osadzonych. Równie
istotne jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 listopada 2017 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach
śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów9. Oprócz
wymienionych obowiązują inne rozporządzenia, które mają także znaczenie
dla dobrostanu osadzonych, w tym m.in.:
− rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 11 października 2016 roku10;
− rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 lutego 2016 roku11;
− rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 grudnia 2017 roku12;
− rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z 9 maja
2012 roku13;
− rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 stycznia 2012 roku14;
− rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 lutego 2011 roku15;

8 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, Dz.U. 2016,
poz. 2231.
9 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba
osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną
pojemność tych zakładów, ibidem 2017, poz. 2238.
10 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2016 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla
osób pozbawionych wolności, ibidem 2016, poz. 1748.
11 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyżywienia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, ibidem, poz. 302.
12 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych
wolności, ibidem 2018, poz. 196.
13 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu współdziałania podmiotów leczniczych z podmiotami leczniczymi dla osób pozbawionych wolności w zakładach karnych
i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności, ibidem 2012, poz. 547.
14 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych
w zakładach karnych i aresztach śledczych, ibidem, poz. 56.
15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej lub konwoju, ibidem 2011, nr 31, poz. 154.
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− rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16 października 2009 roku16;
− rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 11 sierpnia 2006 roku17;
− rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 lutego 2004 roku18;
− rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 listopada 2003 roku19;
− rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 września 2003 roku20;
− rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 sierpnia 2003 roku21;
− rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14 sierpnia 2003 roku22;
− rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 21 września
1999 roku23.
Wymienione wyżej akty prawne regulują, w najszerszym ujęciu, funkcjonowanie jednostek penitencjarnych, w których przebywają zarówno skazani, jak
i tymczasowo aresztowani. Nie ulega wątpliwości, że pozbawienie wolności
człowieka jest stanem faktycznym wynikającym z faktu o znaczeniu prawnym,
skutkującym izolację podmiotu w specjalnie tworzonych w tym celu miejscach
(zakładach karnych, aresztach śledczych). Praktycznie każda sfera egzystencji
w warunkach zakładu karnego (także aresztu śledczego ), jest objęta regulacjami prawnymi. Ustawodawca nie tylko wskazał rodzaje zakładów karnych, ale

16 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2009 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych, ibidem 2009, nr 175, poz. 1360.
17 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego, ibidem 2006, nr 181, poz. 1333.
18 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych, ibidem 2004, nr 27, poz. 242.
19 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków i sposobu zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, ibidem 2003, nr 204, poz. 1986.
20 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych, ibidem, nr 159, poz. 1546.
21 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary aresztu wojskowego, ibidem, nr 152,
poz. 1498.
22 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych, ibidem, nr 151, poz. 1469.
23 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r.
w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych
podległych Ministrowi Sprawiedliwości, ibidem 1999, nr 82, poz. 927.
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także wyodrębnił typy tych jednostek, co niewątpliwie łączy się z powszechnie
pojmowanym bezpieczeństwem takiego miejsca, osób w nich przebywających,
ale też bezpieczeństwa społeczeństwa.

Administracja więzienna
Od zawsze, mając na względzie aspekt historyczny, w więzieniach była konieczna obecność osób, które w sposób bezpośredni sprawowały pieczę nad
skazanymi24. Z upływającym czasem, wraz ze zmianami w organizacji miejsc
odosobnienia skazanych i ich sposobie traktowania, zmieniała się struktura
administracji więziennej. Ograniczenia formalne opracowania nie pozwalają
na bardziej szczegółowe odwołanie do tych aspektów, dlatego uwaga została skoncentrowana na aktualnym stanie Służby Więziennej w Polsce. Zgodnie
z ustawą Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę
organizacyjną25. Jerzy Migdał pisze: „[...] więziennictwo stanowi wśród organów państwa tę strukturę organizacyjną, której zasadniczym zadaniem jest
wykonywanie kary pozbawienia wolności. Najważniejszą rolę w wykonywaniu
zadań więziennictwa ma oczywiście Służba Więzienna. Mimo to nie można
postawić znaku równości między Służbą Więzienną a więziennictwem, ponieważ zgodnie z postanowieniami art. 78 § 1 k.k. oraz art. 1 ustawy o Służbie
Więziennej, karę pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oprócz
funkcjonariuszy Służby Więziennej wykonują także cywilni pracownicy zakładów karnych i aresztów śledczych. Więziennictwo jest w ogóle pojęciem
szerszym, którego składowymi elementami są obok kadry funkcjonariuszy
i pracowników obowiązujące przepisy prawa, struktura organizacyjna, posiadana baza materialna i środki finansowe oraz inne wyspecjalizowane służby
i jednostki”26. Trudno nie zgodzić się z cytowanym autorem, przede wszystkim

24 Zob. m.in.: E. Kaczyńska, Ludzie ukarani. Więzienia i system kar w Królestwie Polskim 1815–
1914, Warszawa 1989; A. Osoba, Z dziejów polskiej dziewiętnastowiecznej myśli penitencjarnej,
„Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2001, nr 32–33; J. Górny, Penitencjarystyka. Główne problemy wykonania kary pozbawienia wolności w rozwoju historycznym, Warszawa 1981.
25 Ustawa z dnia z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, Dz.U. 2010, nr 79, poz.
523, z późn. zm.
26 J. Migdał, Służba Więzienna – model a rzeczywistość. Próba oceny, „Czasopismo Prawa
Karnego i Nauk Penalnych” 2005, z. 1, s. 144, cyt. za T. Szymanowski, Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego, Warszawa 2004.
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dlatego że w istocie personel więzienny to nie tylko funkcjonariusze Służby
Więziennej, lecz także pracownicy cywilni, w tym choćby służba medyczna
czy zatrudnieni w strukturach administracyjnych niebędący funkcjonariuszami przedmiotowej formacji. W literaturze przedmiotu podkreśla się przede
wszystkim zadania Służby Więziennej w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania (w pierwszej kolejności), a także realizację
innych zadań wynikających z ustawy. Ważnym zadaniem tej formacji jest także
prowadzenie działań penitencjarnych (zwanych oddziaływaniami), wśród których wymienia się resocjalizację skazanych, nauczanie, działania terapeutyczne względem skazanych wymagających takiej terapii oraz innych27.
W kontekście przedmiotowych rozważań niezbędne jest podkreślenie
uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy de facto wykonują karę
pozbawienia wolności. Bezpieczeństwo osadzonych w znacznej mierze (a może
przede wszystkim) zależy od sprawnego funkcjonowania administracji więziennej. Środki przymusu bezpośredniego możliwe do użycia w warunkach izolacji
penitencjarnej określa ustawa28. Należy także wskazać, że bez administracji więziennej nie byłoby możliwe wykonywanie najważniejszego zadania – wykonanie
kary w bezpiecznych dla osadzonego i personelu penitencjarnego warunkach.
Oczywiście to nie jedyne zadanie administracji więziennej, ale w istocie i perspektywie tego doniesienia – najważniejsze.29

Bezpieczeństwo jednostki penitencjarnej
Bezpieczeństwo jednostki penitencjarnej dotyczy przede wszystkim ludzi w
niej się znajdujących. Na drugim miejscu jest bezpieczeństwo obiektu. Elementy zabezpieczenia mają w tym miejscu szczególne znaczenie, ponieważ

27 Zob. m.in.: E. Pindel, W kierunku efektywności oddziaływań penitencjarnych. Resocjalizacja w polskich zakładach karnych, „Probacja” 2009, nr 2, s. 111–118; H. Machel, Resocjalizacja
penitencjarna: istota, dylematy terminologiczne, społeczny sens, kilka uwag teoretycznych i kadrowych, „Resocjalizacja Polska” 2010, nr 1, s. 174–192; I. Niewiadomska, Polski model resocjalizacji penitencjarnej, „Teka Komisji Prawniczej” 2016, nr 9, s. 100–122.
28 Ustawa z dnia z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.... Zob. także Ustawa
z dnia 24 maja 2014 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, t.j., Dz.U. 2019,
poz. 2418.
29 Zob. M. Niełaczna, Mechanizm niedoskonały? Dobra administracja więzienna – ustalenia
i konkluzje badawcze, Warszawa 2027; T. Przesławski, Służba Więzienna w Polsce. Administracja i podstawy działania (The prison service in Poland. Administration and The basic of operations), Warszawa 2014.
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stanowią rzeczywistą barierę oddzielającą zakład karny od innych obiektów.
W wielu miastach jednostki penitencjarne położone są w centrum (Areszt
Śledczy w Olsztynie, Areszt Śledczy w Szczecinie), inne w niewielkiej odległości od centrum (np. zakłady karne w Goleniowie, Rawiczu, Wronkach, Nowogardzie, Stargardzie). Lokalizacja jednostki w pewnym stopniu wpływa na jej
bezpieczeństwo, ale z zasady stopień zabezpieczenia wynika z typu i rodzaju
zakładu karnego. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2016 roku w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych
Służby Więziennej30 określa „[...] sposoby ochrony jednostek organizacyjnych
Służby Więziennej oraz osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach
śledczych, w tym: 1) formy organizacyjne ochrony jednostek organizacyjnych
Służby Więziennej; 2) zadania funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz przywięziennych zakładów pracy; 3) sposób postępowania z osobami osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, w tym podczas ich
konwojowania; 4) warunki wstępu na teren jednostek organizacyjnych Służby
Więziennej osób niebędących funkcjonariuszami lub pracownikami Służby
Więziennej albo pracownikami przywięziennych zakładów pracy”31. Zgodnie
z treścią par. 4 rzeczonego rozporządzenia sposoby ochrony są zróżnicowane
w zależności od typu zakładu. Jest oczywiste, że zarówno zakłady karne typu
zamkniętego, jak i areszty śledcze są jednostkami o najwyższym stopniu zabezpieczeń32. Zakłady karne typu półotwartego charakteryzują się mniejszym
stopniem zabezpieczenia33. W otwartym typie zakładu karnego elementy

30 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2016 roku w sprawie
sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, Dz.U. 2016, poz. 1804.
31 Ibidem, par. 1.
32 „W zakładach karnych typu zamkniętego i w aresztach śledczych stosuje się w szczególności następujące elementy: 1) teren jednostki organizacyjnej jest ograniczony przez
ogrodzenie ochronne składające się z linii zewnętrznej wykonanej z materiału pełnego
oraz linii wewnętrznej, a także usytuowanego między nimi pasa ochronnego; 2) wzdłuż linii
ogrodzenia zewnętrznego mogą być wyznaczane stanowiska uzbrojone; 3) okna budynków
i budowli, w których stale lub czasowo przebywają osadzeni, są wyposażone w kraty lub
spełniające ich funkcje inne zabezpieczenia techniczno-ochronne; 4) drzwi i kraty wejściowe do budynków i oddziałów mieszkalnych oraz wejścia do budowli lub przejścia na terenie
jednostki organizacyjnej są otwierane tylko na czas niezbędny. 2. W przypadku gdy warunki architektoniczne uniemożliwiają stosowanie wymogów dotyczących usytuowania linii
wewnętrznej i pasa ochronnego, dyrektor może ustalić odstępstwo w tym zakresie, które
określi w instrukcji ochronnej” – zob. ibidem, par. 5.1.
33 „W zakładach karnych typu półotwartego stosuje się w szczególności następujące
elementy: 1) teren jednostki organizacyjnej jest ograniczony co najmniej jedną linią ogrodzenia ochronnego; 2) okna budynków, w których stale przebywają osadzeni, wyposaża się
w zabezpieczenia techniczno-ochronne; 3) drzwi i kraty wejściowe do budynków i oddziałów
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zabezpieczające to: co najmniej jedna linia ochronna, okna budynków wyposażone w zabezpieczenia techniczno-ochronne (takie wyposażenie nie jest obligatoryjne) oraz otwarte budynki i oddziały mieszkalne. W przedmiotowym
rozporządzeniu wskazano, że w tym typie zakładu karnego dyrektor jednostki
może podjąć decyzję o otwarciu oddziałów mieszkalnych także w porze nocnej34. W par. 31 tegoż rozporządzenia wskazano zabezpieczenia techniczne
jednostek penitencjarnych, w tym m.in.: kraty ochronne, siatki i przesłony na
okna, bramy, blokady do krat i bram, sprzęt kwaterunkowy montowany na
stałe. Rozporządzenie to precyzyjnie określa zadania funkcjonariuszy Służby
Więziennej, w tym dowódcy zmiany, oddziałowych oraz funkcjonariuszy konwojujących osadzonych z jednostki do innego miejsca (np. do innego zakładu,
do placówki leczniczej). Niezmiernie ważne są kontrole pomieszczeń oraz
kontrola osobista osadzonych, zwłaszcza skazanych zakwalifikowanych jako
stwarzających szczególne zagrożenie (dawniej skazani niebezpieczni). Trzeba
w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że prawo karne wykonawcze w ogólności nie posługuje się terminem „przeszukanie”. W istocie czynności kontrolne,
z punktu widzenia sposobu przeprowadzania, nie różnią się od przeszukania
w aspekcie kryminalistycznym35. Kontrola dotyczy także paczek adresowanych do skazanych. Wstęp na teren zarówno zakładu karnego, jak i aresztu
śledczego jest uregulowany w rozdziale 5 rozporządzenia. Izolacyjny charakter jednostki penitencjarnej stanowi o regułach wstępu na jej teren i zgodnie
z przyjętymi rozwiązaniami jest monitorowany. Służba Więzienna, jako umundurowana i uzbrojona formacja państwowa przeznaczoną do wykonywania
kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, wykonuje zadania
powierzone ustawą, w tym także kontroluje osoby wchodzące na teren zakładów karnych i aresztów śledczych36.

mieszkalnych oraz wejścia do budowli lub przejścia na terenie zakładu, z zastrzeżeniem ust.
2, są otwierane tylko na czas niezbędny. 2. Dyrektor może podjąć decyzję o otwarciu w porze dziennej drzwi, krat, wejść i przejść, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określając godziny
ich otwarcia” – zob. ibidem, par. 6.1.
34 Ibidem par. 7.
35 Zob. m.in.: D. Szczepaniak, Problematyka kontroli osobistej osadzonych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2017,
nr 95; A. Kremplewski, Więźniowie „niebezpieczni” w polskim systemie więziennym, „Archiwum
Kryminologii” 2006, nr 28; K. Mrozek, Reguły Nelsona Mandeli, „Nowa Kodyfikacja Prawa
Karnego” 2018, nr 48; A.M. Świergała, Standardy postępowania z tzw. więźniami niebezpiecznymi w orzecznictwie ETPCz –zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, „Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia” 2018, nr 2.
36 Ustawa z dnia z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.
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Zagrożenia bezpieczeństwa osadzonych w jednostkach
penitencjarnych
Zakłady karne i areszty śledcze, podobnie jak inne obiekty (szkoły, szpitale,
domy mieszkalne, dworce kolejowe itd.), nie są wolne od zagrożeń. Jak każdy inny obiekt jest narażony na zagrożenia zarówno niezależne od człowieka
(katastrofy naturalne), jak i zależne od działania ludzkiego (np. pożary). Mogą
się także zdarzyć i takie zagrożenia, które dotyczą bezpieczeństwa zdrowotnego wynikającego z pandemii. W literaturze przedmiotu wskazuje się na
znaczenie Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa37. Nadzór
bezpośredni nad osadzonymi realizują funkcjonariusze SW i to na tej formacji
spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tym osobom. Szczególnym
zagrożeniem jest podkultura więzienna, na której niwie dochodzi do aktów
agresji i autoagresji osadzonych38. Izolacja penitencjarna powoduje zmianę
dotychczasowego życia skazanego. Zmienia się praktycznie wszystko, od warunków egzystencji, po relacje z innymi, dotąd nieznanymi osobami. Pojawiają
się nowe zagrożenia, dotąd zwykle nieznane osadzonemu. Szczególnie dotyczy to skazanych za przestępstwa seksualne. Ta grupa skazanych objęta jest
szczególną ochroną.39 Nie sposób w tym miejscu nie podkreślić, że potrzeby
człowieka zarówno skazanego na karę pozbawienia wolności, jak i egzystującego w warunkach wolnościowych nie różnią się. Inna jest natomiast realizacja tych potrzeb. Deprywacja w tym zakresie prowadzi do zmian w psychice

37 J. Majewski, Służba Więzienna [w:] Instytucje bezpieczeństwa narodowego, red. M. Paździor, B. Szmulik, Warszawa 2012. Zob. także Ustawa z dnia z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej..., art. 23; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie trybu współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadku zagrożenia lub
naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej lub konwoju, Dz.U.
2011, nr 31, poz. 154.
38 Zob. N. Malec, Podkultura więzienna a samouszkodzenia, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2012, nr 1; P. Moczydłowski, Drugie życie więzienia, Warszawa 2002; T. Dolata,
Prewencja w systemie probacji. Problemy związane z tzw. drugim życiem w niektórych polskich
zakładach karnych, „Probacja” 2011, nr 3; E. Żywucka-Kozłowska, Podkultura więzienna,
Szczecin 2007; S. Przybyliński, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Kraków 2007; T. Kalisz, Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim
systemie penitencjarnym. Aspekty prawne [w:] Skazani szczególnie chronieni. Uwagi na tle problemu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych, red. A. Kwieciński, Warszawa 2013.
39 Zob. M. Snopek, Zagrożenie bezpieczeństwa osadzonych w przestrzeni izolacji więziennej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J. Paedagogia – Psychologia”
2019, nr 3.

Prawne aspekty bezpieczeństwa osadzonych w jednostkach penitencjarnych

człowieka, nierzadko skutkując frustracją, agresją. Pojawiają się zachowania
okrutne względem innych osadzonych.40 Innym zagrożeniem są zdarzenia nadzwyczajne, w tym w szczególności bunt osadzonych. To stosunkowo rzadkie
zjawisko stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa nie tylko osadzonych,
ale także funkcjonariuszy SW oraz samej jednostki penitencjarnej. W latach
80.XX wieku odnotowano bunt skazanych w zakładzie karnym typu zamkniętego w Goleniowie, Nowogardzie i Czarnem.41 Wskazane wyżej zagrożenia
bezpieczeństwa osadzonych należą do najczęściej wymienianych w literaturze
przedmiotu. 42

Bezpieczeństwo osadzonych
Zapewnienie bezpieczeństwa osadzonemu w jednostce penitencjarnej stanowi zasadniczy element prawidłowego wykonania kary pozbawienia wolności.
Skazany ma prawo do humanitarnego traktowania, z poszanowaniem jego godności, która jest niezbywalna, niezależnie od okoliczności, w jakich się znalazł.
Niezmiernie ważne w życiu każdego człowieka jest bezpieczeństwo osobiste.
Słusznie wskazuje się, że obowiązkiem państwa jest jego zapewnienie wszystkim obywatelom (także cudzoziemcom) odbywającym karę pozbawienia wolności. Jerzy Nikołajew podkreśla, że w zakładach karnych obserwuje się różne
zagrożenia, w tym także takie, które mają znamiona przestępstw (bójki, pobicia, znęcanie się, wymuszenia, kradzieże, zgwałcenia). Jego zdaniem na Służbie

40 A. Bałandynowicz, Zachowania okrutne skazanych podczas odbywania kary pozbawienia
wolności, „Probacja” 2009, nr 2; J.M. Byrne, D.M. Hummer, Victims and Offenders Myths and
Realities of Prison Violence: A Review of the Evidence Myths and Realities of Prison Violence,
„Victims and Offenders” 2007, nr 1.
41 Autorka była świadkiem buntu skazanych w zakładzie karnym w Goleniowie (1989 r.).
Skazani wydostali się z pawilonów mieszkalnych i przedostali się na dachy tych budynków.
Przyczyną zbiorowego wystąpienia były złożone (brak uwzględnienia skazanych – recydywistów w planowanej amnestii oraz złe traktowanie osadzonych przez funkcjonariuszy
SW). W wyniku buntu jeden skazany poniósł śmierć.
42 Zob. m.in.: P. Grześko, Sprawca niebezpieczny w izolacji penitencjarnej [w:] Współczesne
wyzwania dla systemów penitencjarnych na świecie, red. M. Szwejkowska, K. Ryś, Olsztyn
2016; Z. Lasocik, Funkcjonowanie oddziałów dla tzw. „więźniów niebezpiecznych” w Polsce, „Archiwum Kryminologii” 2009, t. 31; M. Snopek, Przyczyny degradacji skazanych poszkodowanych w realiach polskich więzień, „Resocjalizacja Polska” 2013, nr 5; W. Mazurek, G. Fuchs,
M. Zamarlik, Wybrane aspekty bezpieczeństwa cudzoziemców w polskich jednostkach penitencjarnych, „Przegląd Policyjny 2019, nr 133; T. Głowik, A. Matyba, Samobójstwa osadzonych
w latach 2006–2009, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2010, nr 66.
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Więziennej ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa skazanym43. Tomasz Kalisz i Adam Kwieciński podkreślają, że bezpieczeństwo skazanych jest
nieodłącznie związane z różnymi zagrożeniami, które nie mają jednorodnego
charakteru44. Według nich miejsce szczególne zajmuje bezpieczeństwo osobiste. Na tym gruncie jawi się pytanie o rzeczywisty stan (poziom) tego bezpieczeństwa: czy powinno być ono mierzone liczbą przypadków zdarzeń nadzwyczajnych, czy może poczuciem bezpieczeństwa skazanego odbywającego karę
pozbawienia wolności? W literaturze przedmiotu problem bezpieczeństwa
skazanych w jednostkach penitencjarnych jest obszernie i wszechstronnie
opisywany45. Nie sposób w tym miejscu nie podkreślić, że część z tych opracowań, choć powstała na podstawie licznych źródeł, wpisuje się w pedagogikę
resocjalizacyjną, niekiedy kryminologię i wiktymologię i jest autorstwa przedstawicieli innych nauk niż nauki prawne46. Interesującą pracą opisującą zachowania skazanych z punktu widzenia bezpieczeństwa osobistego jest „Więzienny terror kryminalny” autorstwa Marcina Krzywickiego. Zdaniem tego
autora „[...] dla osiągnięcia swoich zamiarów więźniowie wykorzystują szeroką
gamę różnorodnych środków fizycznej i psychicznej przemocy”47. Niewątpliwie takie zachowania wpisują się w szeroko pojmowany problem osobistego
bezpieczeństwa jednostki ludzkiej. Ponadto Krzywicki wymienia zespolone
dyspozycje osadzonych, które określa jako niebezpieczne (m.in.: osobowość
psychopatyczna, wysoka pozycja w hierarchii więziennej, siła fizyczna i wysoki
poziom sprawności fizycznej), a mające znaczenie dla bezpieczeństwa innych

43 Zob. J. Nikołajew, Prawo skazanych i tymczasowo aresztowanych do bezpieczeństwa,
„Probacja” 2011, nr 1.
44 Zob. T. Kalisz, A. Kwieciński, Bezpieczeństwo osobiste osadzonych w okresie izolacji penitencjarnej, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2013, z. 7, s. 58.
45 Na ten temat m.in.: M. Ciosek, Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Gdańsk 1996;
H. Machel, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski (studium penitencjarno-pedagogiczne), Kraków 2006; B. Waligóra, Deprywacja potrzeb u osób pozbawionych wolności
[w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, t. 1, red. B. Hołyst, Warszawa 1984;
B. Toroń-Fórmanek, Bezpieczeństwo skazanych kobiet w jednostkach penitencjarnych, „Resocjalizacja Polska” 2020, nr 20; A. Bajor, Bezpieczeństwo osób pozbawionych wolności w kontekście bezpieczeństwa psychologicznego oraz społecznego, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” 2020, nr 10.
46 Zob. m.in.: R. Klamut, Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, „Zeszyty Naukowe
Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne” 2012, nr 4; K. Pierchała, Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej, Toruń 2013; Z. Gospodarowicz, Ewolucja doktryny ochronnej– wymuszona zewnętrznie konieczność czy świadomy proces humanizacji,
„Roczniki Pedagogiczne” 2019, nr 11(S).
47 M. Krzywicki, Więzienny terror kryminalny, https://ochronapenitencjarna.pl/wp-content/uploads/2021/04/WIEZIENNY-TERROR-KRYMINALNY2.pdf [dostęp: 5.06.2022].
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odbywających karę pozbawienia wolności48. Zasadny, w kontekście przedmiotowych rozważań, jest także wpływ społeczny, który jest rozumiany jako jakakolwiek zmiana wywołana bez rzeczywistą czy też wyimaginowaną obecnością innych ludzi49. Zbigniew Nowacki zwraca uwagę, że w warunkach izolacji
więziennej wpływ społeczny ma skomplikowany charakter. Wynika to m.in.
z przynależności do podkultury więziennej50.
Osobiste bezpieczeństwo każdego człowieka ma ogromne znaczenie dla
jego funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym także w warunkach izolacji więziennej. Wśród zdarzeń nadzwyczajnych odnotowanych przez Służbę
Więzienną, a mających bezpośredni wpływ na dobrostan osadzonych należy
wymienić przede wszystkim: zgwałcenia zbiorowe, znęcanie się nad współosadzonym, bójki, pobicia51. Społeczność skazanych nie tylko tworzy układ
formalny (z racji osadzenia w jednostce penitencjarnej), ale też nieformalny,
rządzący się regułami podkulturowymi52. Rzeczywistość życia za murem zakładu karnego jest wielowymiarowa, podobnie jak życia na wolności. Bezpieczeństwo osobiste skazanych jest ważnym zadaniem Służby Więziennej.

Zakończenie
Bezpieczeństwo skazanych odbywających karę pozbawienia wolności od zawsze było i jest w centrum zainteresowania nie tylko przedstawicieli praktyki,
lecz także nauki. Na podstawie literatury przedmiotu bezpieczeństwo osadzonych jawi się jako należycie chronione. Potwierdzają to dane statystyczne
Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Incydentalne są zachowania skazanych mające znamiona przestępstw. Nawet te sporadycznie występujące sytuacje są niebezpieczne w każdych warunkach, a w więziennych w szczególności. Zakłady karne, niezależnie od typu, są miejscami, w których funkcjonują
ludzie odbywający karę pozbawienia wolności, także jednostki z zaburzeniami
osobowości, preferencji seksualnych, uzależnione. Niektórzy skazani są kwalifikowani jako stwarzający szczególne zagrożenie. Ta grupa skazanych jest

48 Ibidem, s. 28.
49 Z. Nowacki, Uleganie wpływowi społecznemu przez skazanych przebywających w warunkach izolacji więziennej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2009, nr 64–65, s. 112.
50 Ibidem, s. 132.
51 Statystyka roczna CZSW, Warszawa 2021, s. 39.
52 Zob. E. Żywucka-Kozłowska, op. cit.
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izolowana od innych, a wykonywanie kary odbywa się w szczególnym reżimie,
co niewątpliwie poprawia stan bezpieczeństwa innych osadzonych. Szczególną ochroną objęci są skazani za przestępstwa seksualne, a także osoby o homoseksualnej orientacji. Takie działania służą zapewnieniu bezpieczeństwa
zarówno osadzonych, jak i bezpieczeństwu jednostki penitencjarnej. Zadowalający stan w jakiejkolwiek dziedzinie nie ma stałego charakteru; żeby trwał
konieczne jest nie tylko jego monitorowanie, lecz także podejmowanie wszelkich działań służących poprawie. Ważne w tym względzie są rozwiązania nie
tylko teoretyczne, ale przede wszystkim oparte na doświadczeniu praktyków.
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Legal aspects of the safety of inmates in penitentiary units
Abstract
Placing in a correctional facility or pre-trial detention deprives a person of one of the most
valued human values – freedom. It is not an unlawful act, but a law determined reaction
to a crime committed by him. Penitentiary units are both prisons and pre-trial detention
centers. In the former, final convicts are sentenced, while in the latter – suspected
of committing a crime, if the court deems that the presented in the application for the
application of a preventive measure by the public prosecutor are justified. The safety of
inmates is guaranteed by the provisions of the Executive Penal Code and other legal acts.
An inherent element creating the state of security in conditions of penitentiary isolation
is the activity of the prison administration.
Key words: penitentiary unit, inmate, prison administration, executive criminal law
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Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
obiektów użyteczności publicznej
w Polsce – diagnoza i kierunki
doskonalenia

Streszczenie
Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka kategorii obiektów ważnych dla bezpieczeństwa
państwa (faktycznie chronionych i doinwestowanych pod względem ochrony), gdy tymczasem brakuje jakichkolwiek wymagań wobec bezpieczeństwa wielu innych rodzajów
budynków użyteczności publicznej (np. szkoły, centra handlowe lub kina i teatry). Nawet
dość pobieżna analiza sytuacji problemowej w tym obszarze pokazuje, że istnieje wiele
wątpliwości związanych przede wszystkim z nieadekwatnym do realnego zagrożenia zamachami poziomem ochrony antyterrorystycznej wielu kategorii obiektów użyteczności
publicznej. 20. rocznica zamachów na WTC i Pentagon jest znakomitą okazją do podsumowania krajowych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa antyterrorystycznego w polskich obiektach. Autor artykułu przedstawia stanu faktyczny ochrony antyterrorystycznej budynków wraz ze wskazaniem kierunków doskonalenia i zwiększenia
efektywności takich aktywności.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo antyterrorystyczne, działania antyterrorystyczne, bezpieczeństwo obiektów, zamach terrorystyczny
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11 września 2001 roku to data ważna i przełomowa w budowaniu systemowych
rozwiązań antyterrorystycznych na świecie. Uderzenia statków powietrznych
w dwie wieże WTC oraz budynek Pentagonu sprowokowały dyskusje, badania
oraz powstanie wielu rozwiązań we wszystkich czterech fazach działań antyterrorystycznych1. Niektóre z tych aktywności miały charakter spontaniczny
i powodowany chaotyczną potrzebą realizacji działań wzmacniających bezpieczeństwo za wszelką cenę (nawet za cenę praw i wolności konstytucyjnych2).
W Polsce także można było zaobserwować liczne aktywności legislacyjne lub
organizacyjne na rzecz działań antyterrorystycznych i kontrterrorystycznych3.
Obiekty użyteczności publicznej stały się również przedmiotem takich inicjatyw, żeby w ciągu ostatnich 20 lat wyodrębnić się jako całościowy przedmiot
badań i dociekań naukowo-praktycznych4. Wraz z rosnącym zagrożeniem terrorystycznym na świecie i w Europie po 2001 roku także w Polsce zajęto się
wzmacnianiem ochrony antyterrorystycznej budynków przez wprowadzanie
ustawami kolejnych kategorii ochrony tych najważniejszych dla bezpieczeństwa państwa obiektów. Do tego dynamicznie rozwinęło się znaczne wykorzystywanie w infrastrukturze budowlanej zaawansowanych zabezpieczeń
mechanicznych i technicznych. Efektem takich wieloletnich działań jest funkcjonowanie obecnie kilku kategorii obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa
państwa (faktycznie chronionych i doinwestowanych pod względem ochrony),
gdy tymczasem brakuje jakichkolwiek wymagań wobec bezpieczeństwa wielu
innych rodzajów budynków użyteczności publicznej (np. szkoły, centra handlowe lub kina i teatry). Nawet dość pobieżna analiza sytuacji problemowej
w tym obszarze wskazuje na istnienie wielu wątpliwości związanych przede

1 Zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowa – zob. Ustawa z dnia 10 czerwca
2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, Dz.U. 2016, poz. 904.
2 Przykładem takich działań może być wprowadzanie w ustawodawstwach wielu państw,
w tym Polski, rozwiązań umożliwiających zestrzelenie statku powietrznego o statusie Renegade (na pokładzie, którego znajdują się terroryści i zakładnicy, a który zagraża życiu i zdrowiu wielu osób na lądzie). Więcej zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2008 r., sygn. akt K 44/07, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczeniasadow/k-44-07-wyrok-trybunalu-konstytucyjnego-520535607 [dostęp: 7.01.2022].
3 Zob. Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC
i Pentagon, red. J. Stelmach, Warszawa 2021.
4 Zob.: A. Jasiński, Architektura w czasach terroryzmu, Warszawa 2013; J. Stelmach, Minimalizacja skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej, Wrocław
2020; J. Piwowarski, P. Pajorski, Ochrona obiektów. Zarys wybranych zagadnień, Kraków
2016; A. Czop, Udział firm ochrony osób i mienia w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego
w Polsce, Katowice 2014; Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej, red. nauk. B. Wiśniewska-Paź, J. Stelmach, t. 1–2, Warszawa 2021; t. 3–4, Toruń 2019.
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wszystkim z nieadekwatnym do realnego zagrożenia zamachami poziomem
ochrony antyterrorystycznej wielu kategorii obiektów użyteczności publicznej. 20. rocznica zamachów na WTC i Pentagon jest znakomitą okazją do podsumowania krajowych działań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa antyterrorystycznego w polskich obiektach. Na kolejnych stronach niniejszego
artykułu zostanie przedstawiony stan faktyczny ochrony antyterrorystycznej
budynków wraz ze wskazaniem kierunków doskonalenia i zwiększania efektywności takich aktywności.
Definicja budynku użyteczności publicznej znajduje się w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie
z postanowieniami zawartymi w dokumencie, jest to budynek przeznaczony
dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, kultu
religijnego, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług turystyki, sportu, obsługi pasażerów
w transporcie kolejowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji,
oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek taki uznaje się również budynek socjalny i biurowy5.
Z analizy powyższej definicji wynika, że podczas kwalifikowania budynku
do kategorii użyteczności publicznej mają znaczenie dwa elementy, tj. funkcja
wymieniona w rozporządzeniu lub wykonywanie przez budynek funkcji podobnej oraz ogólnodostępność obiektu (choć może być ona rozumiana jako
dostępność dla ograniczonej grupy osób).
Podczas zaliczania danego budynku do powyższej grupy bez znaczenia jest
rodzaj własności obiektu oraz czy jest on dostępny dla osób trzecich, oprócz
zatrudnionych w nim osób6.
Wymienione przez ustawodawcę funkcje, jakie powinny spełniać budynki użyteczności publicznej, oraz dostępne w innych aktach prawnych rozwiązania pozwalają na utworzenie katalogu budynków użyteczności publicznej,
w którym można wyróżnić przede wszystkim: 1) budynki urzędów i instytucji
państwowych – siedziby władz państwowych (parlamentu, organów władzy
państwowej i samorządowej), administracji państwowej, sądów i trybunałów,

5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002,
nr 75, poz. 690, par. 3, pkt 6.
6 Zob. M. Tabernacka, Prawne zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, Warszawa 2013, s. 129–130.
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zakładów karnych, policji, prokuratury i innych instytucji odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i porządek publiczny, Sił Zbrojnych RP; 2) siedziby instytucji
kultury – kina, teatry, filharmonie, opery, muzea i sale wystawowe, sale koncertowe i widowiskowe, biblioteki, domy kultury i świetlice; 3) budynki oświatowe
– szkoły, przedszkola, świetlice środowiskowe, budynki i siedziby kuratoriów
oświaty; 4) budynki szkolnictwa wyższego i nauki – wyższych uczelni, instytutów badawczych i naukowych; 5) budynki opieki społecznej i socjalnej – domy
pomocy społecznej, hospicja, noclegownie, schroniska społeczne i dla zwierząt; 6) budynki obsługi bankowej – siedziby banków oraz bankowe placówki
obsługi klienta, miejsca przechowywania środków finansowych; 7) budynki
sakralne i funeralne – kościoły, kaplice, miejsca kultu, katakumby, krematoria;
8) budynki handlowe i gastronomiczne – sklepy, domy towarowe, galerie handlowe, hale i place targowe, restauracje, bary, jadłodajnie i stołówki; 9) budynki turystyczne i sportowe – hale i sale sportowe, baseny i parki wodne, lodowiska, stadiony, parki rozrywki, schroniska turystyczne, hotele, pensjonaty,
zajazdy; 10) obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, lotniczym lub wodnym – dworce autobusowe i kolejowe, porty lotnicze, stacje metra, przystanki
w komunikacji miejskiej, parkingi publiczne; 11) budynki poczty i telekomunikacji – obiekty pocztowe, siedziby firm zapewniających usługi telekomunikacyjne; 12) budynki biurowe – siedziby firm, przedsiębiorstw i zakładów sektora państwowego oraz prywatnego7.
Powyższy katalog nie jest zamknięty, ponieważ dynamiczny rozwój cywilizacyjny powoduje powstawanie coraz to nowych kategorii i rodzajów budynków, zwłaszcza o charakterze komercyjnym. Przykładem takich specyficznych
budynków, które zaczęły funkcjonować wraz ze zmianami społeczno-gospodarczymi w Polsce w latach 90. wieku XX, są galerie handlowe. Są to obiekty
o bardzo dużej kubaturze, często wielokondygnacyjne, które mogą łączyć w
sobie funkcje wielu wymienionych poprzednio kategorii budynków (oprócz
sklepów restauracje, puby, dyskoteki, kina, poczty, placówki bankowe, sale gier
i zabaw, kluby sportowe, parkingi czy myjnie samochodowe, a nawet dworce
kolejowe). Łączenie tak wielu funkcji i całkowita ogólna dostępność takich budynków sprawiają, że może przebywać w nich do kilkunastu tysięcy ludzi jednocześnie.
Z punktu widzenia poziomu zapewnienia ochrony, biorąc pod uwagę rozwiązania ustawowe i organizacyjne, obiekty użyteczności publicznej można

7 Zob. Ibidem, s. 135–138.
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podzielić m.in. na: 1) obiekty należące do infrastruktury krytycznej (IK) państwa8; 2) obiekty podlegające obowiązkowej ochronie9; 3) obiekty szczególnie
ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa10; 4) obiekty chronione przez
SOP11; 5) obiekty kultury i zabytki12; 6) niechronione obligatoryjnie13.
Infrastruktura krytyczna to rzeczywiste i cybernetyczne systemy (obiekty,
urządzenia bądź instalacje) niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa. Nie każdy strategiczny obiekt należy do tej kategorii. O zaliczeniu danego budynku do IK decydują szczegółowe kryteria zapisane w niejawnym
załączniku do Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej14.
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym infrastruktura krytyczna to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym:
obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa
państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania
administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców15.
Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy: 1) zaopatrzenia w energię,
surowce energetyczne i paliwa; 2) łączności; 3) sieci teleinformatycznych;
4) finansowe; 5) zaopatrzenia w żywność; 6) zaopatrzenia w wodę; 7) ochrony
zdrowia; 8) transportowe; 9) ratownicze; 10) zapewniające ciągłość działania
administracji publicznej; 11) produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.
Infrastruktura krytyczna odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu państwa
i w życiu jego obywateli. W wyniku zdarzeń spowodowanych siłami natury lub

8 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2007, nr 89,
poz. 590, art. 3, pkt 2.
9 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ibidem 1997, nr 114,
poz. 740, art. 5.
10 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ibidem 1967, nr 44, poz. 220, art. 6, ust. 2, pkt 4.
11 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, ibidem 2018, poz. 138,
art. 3, pkt 1e.
12 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ibidem
2003, nr 162, poz. 1568; Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą, ibidem 2014,
poz. 1240.
13 Kategoria budynków niezaliczonych do grup wymienionych powyżej, niepodlegająca
ochronie obowiązkowej – pozostaje w regulacjach ochrony przeciwpożarowej.
14 Zob. Infrastruktura krytyczna, https://www.gov.pl/web/rcb/infrastruktura-krytyczna
[dostęp: 8.01.2022].
15 Zob. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym..., art. 3, pkt 2.
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będących konsekwencją działań człowieka infrastruktura krytyczna może być
zniszczona, uszkodzona, a jej działanie może ulec zakłóceniu, przez co zagrożone może być życie i mienie obywateli. Równocześnie tego typu wydarzenia
negatywnie wpływają na rozwój gospodarczy państwa. Dlatego ochrona infrastruktury krytycznej jest jednym z najważniejszych zadań państwa. Istota zadań
związanych z infrastrukturą krytyczną sprowadza się nie tylko do zapewnienia
jej ochrony przed zagrożeniami, lecz także do tego, żeby ewentualne uszkodzenia i zakłócenia w jej funkcjonowaniu były możliwie krótkotrwałe, łatwe
do usunięcia i nie powodowały dodatkowych strat dla obywateli i gospodarki16.
Szczegółowe warunki ochrony IK zostały opisane w aktach prawnych oraz dokumentach planistycznych i regulacyjnych opracowywanych przez Rządowe
Centrum Bezpieczeństwa oraz inne instytucje administracji publicznej17.
Kolejną kategorią obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa i szczególnie chronionych przez ustawodawcę są obiekty podlegające obowiązkowej
ochronie. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie osób i mienia są to obiekty
ważne dla obronności, interesu gospodarczego, bezpieczeństwa publicznego
i innych ważnych interesów państwa. W związku z tym podlegają one obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub
odpowiednie zabezpieczenie techniczne. Niektóre z tych obiektów są budynkami użyteczności publicznej, a ich szczegółowy wykaz jest sporządzany m.in.
przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów w stosunku
do podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych. To wojewodowie prowadzą ewidencję obszarów, obiektów i urządzeń
wskazanych przez wymienione podmioty, a ewidencja przez nich prowadzona
ma charakter poufny.
Obowiązkową ochroną są objęte budynki ważne dla: 1) obronności państwa (np. zakłady produkujące uzbrojenie, budynki podmiotów naukowo-badawczych z tej dziedziny); 2) ochrony interesu gospodarczego państwa (np.
porty morskie i lotnicze, banki); 3) bezpieczeństwa publicznego (np. obiekty
ważne dla funkcjonowania aglomeracji miejskich takie jak elektrownie czy wodociągi); 4) innych ważnych interesów państwa (np. obiekty pocztowe i telekomunikacyjne, muzea i archiwa państwowe), a także obiekty, w tym obiekty

16 Zob. Systemy infrastruktury krytycznej, https://www.gov.pl/web/rcb/systemy-infrastruktury-krytycznej [dostęp: 15.01.2022].
17 Zob. Narodowy Program Ochrony IK, https://www.gov.pl/web/rcb/narodowy-programochrony-infrastruktury-krytycznej [dostęp: 15.01.2022].
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budowlane, urządzenia, instalacje, usługi ujęte w jednolitym wykazie obiektów,
instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej18.
Pełny katalog obiektów uznanych przez ustawodawcę za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa znajduje się w ustawie z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednakże w ustawie brakuje legalnej definicji i kategorii takich obiektów. Zostały one wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 czerwca 2003
roku w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony.
Zgodnie z postanowieniami dokumentu są to dwie kategorie obiektów. Do
kategorii pierwszej zalicza się oprócz innych obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa (np. zakłady produkcyjne, magazyny rezerw
państwowych czy obiekty podległe MON) następujące budynki użyteczności
publicznej: 1) obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, lotniczym lub wodnym; 2) budynki wybranych podmiotów państwowych (Narodowego Banku
Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego); 3) budynki telekomunikacyjne
nadające programy telewizji i radia publicznego;
Do kategorii drugiej zalicza się budynki m.in.: 1) organów i jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez niego nadzorowanych; 2) organów i jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez
niego nadzorowanych; 3) Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, znajdujące się we właściwości Ministra Sprawiedliwości, Służby Więziennej oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez
Ministra Sprawiedliwości; 4) elektrownie i inne obiekty elektroenergetyczne;
5) inne obiekty będące we właściwości organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, formacji, instytucji państwowych
oraz przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, których zniszczenie
lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, dziedzictwa narodowego oraz środowiska w znacznych rozmiarach albo spowodować
poważne straty materialne, a także zakłócić funkcjonowanie państwa.
Wymieniony katalog budynków jest bardzo duży, a w kontekście ostatniego
warunku, tj. możliwego zagrożenia życia i zdrowia ludzi w znacznych rozmiarach, wydaje się identyfikować z całą grupą budynków użyteczności publicznej. Z tak długiej listy budynków spełniających te założenia Rada Ministrów

18 Zob. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia..., art. 5.
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sporządza ostatecznym wykaz tych, które będą się zaliczały do tej kategorii.
To obowiązkiem właścicieli, organów nadzorujących oraz wojewodów jest
zgłoszenie do RM propozycji zakwalifikowania poszczególnych obiektów do
grupy pierwszej lub drugiej.
Do tych powyżej opisanych trzech kategorii obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa można dodać jeszcze te, które będą musiały spełnić dodatkowe kryteria w zakresie ochrony. Należą do nich m.in.: obiekty zabytkowe,
muzea i porty lotnicze. Budynki zaliczone do jednej z wymienionych kategorii
ochrony mogą należeć do innej grupy lub nawet do kilku z nich. Jest to konsekwencją wprowadzania kolejnych ustaw i wymagań dla innych funkcjonalnie
obiektów, bez przeprowadzenia gruntowanej analizy i konstatacji, że wybrane
budynki mogą kwalifikować się do wielu tych regulacji i w konsekwencji zarządzający tymi nieruchomościami będą zobowiązani do spełnienia wszystkich
wymienionych powyżej wymagań. Jest to znaczne utrudnienie organizacyjne,
zwłaszcza że proces uzgadniania niektórych planów ochrony dla tych obiektów jest wielomiesięczny i żmudny. Poza tym posiadanie wielu dokumentów
zawierających czasami bardzo podobne rozwiązania nie tworzy nowej jakości19. Bardziej sprzyja niechęci do praktycznego korzystania z nich i sprawia
wrażenie ustawodawczego chaosu w tym zakresie.
Drugą grupą obiektów funkcjonujących w Polsce są te, które nie podlegają żadnej formie ustawowej ochrony i najczęściej wszelkie regulacje związane
z ich bezpieczeństwem zawierają się w instrukcjach oraz procedurach wymaganych przepisami przeciwpożarowymi. Konsekwencją takiego stanu legislacji jest to, że sposób i poziom ochrony oraz zapewnienia bezpieczeństwa jest
warunkowany bardzo często stanem świadomości antyterrorystycznej, możliwościami (w tym finansowymi) oraz wolą inwestora (zarządzającego budynkiem). Ta kategoria jest bardzo liczna i należą do niej m.in.: uczelnie, szkoły,
centra handlowe, kina, teatry, obiekty sportowe lub budynki wysokościowe.
Są to obiekty zróżnicowane funkcjonalnie i architektonicznie, ale mające charakter publiczny, a dostęp do nich najczęściej nie jest reglamentowany. Tym
samym w Polsce jest duża liczba budynków, w których może przebywać znaczna liczba osób, a poziom bezpieczeństwa i ochrony w zasadzie zależy jedynie

19 Wybrane obiekty użyteczności publicznej mogą należeć do kategorii IK, obowiązkowej i szczególnej ochrony. Powoduje to konieczność opracowania co najmniej trzech obszernych planów i uzgadniania ich z tymi samymi służbami. Wydaje się, że ujednolicenie
przepisów mogłoby znacznie ułatwić pracę zarządzających i wpłynąć na faktyczne, a nie
często pozorne wykonywanie obligatoryjnej dokumentacji.
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od subiektywnego postrzegania zagrożenia przez właściciela. Co więcej, brak
uregulowań prawnych lub nawet standardów bezpieczeństwa w poszczególnych kategoriach przyczynia się do wprowadzania różnorodnych jakościowo
rozwiązań – niekoniecznie zgodnych z dobrymi praktykami w tym zakresie.
Ostatnim problemem w tej materii są środki finansowe, których zazwyczaj
na bezpieczeństwo brakuje. Najlepiej problem ten jest widoczny na przykładzie szkół. Pomimo wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
kompendium wiedzy pt. „Bezpieczna szkoła”20 i wypisania tam rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia
zagrożeń poziom bezpieczeństwa nadal jest niski. Wynika to z braku konsekwentnej organizacji nadzoru nad placówkami pod tym kątem oraz braku
środków na ten cel. Opinia po kontroli Najwyższej Izby Kontroli na ten temat
jest miażdżąca i wskazuje wiele nieprawidłowości oraz zaniedbań: „Szkoły nie
były odpowiednio przygotowane na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.
W ponad 90% przypadków procedury postępowania obarczone były nieprawidłowościami. Te główne to niedostosowanie procedur do realiów danej szkoły,
nieuwzględnienie potrzeb niepełnosprawnych w czasie ewakuacji, brak odpowiednich urządzeń alarmowych, brak zróżnicowania sygnałów dla określenia
typu zagrożenia a tym samym dla różnego sposobu postępowania. Poziom
praktycznej znajomości zasad postępowania w sytuacji kryzysowej u pracowników szkół był niski. Organy prowadzące nie angażowały się we wprowadzanie procedur bezpieczeństwa w podległych im szkołach, nie weryfikowały ich
wdrożenia, nie opracowały też własnych wytycznych. W obecnych czasach w
szkołach może wystąpić wiele różnorodnych zagrożeń: od znalezienia niebezpiecznego przedmiotu, niebezpiecznie zachowującego się ucznia lub rodzica
aż do podłożenia ładunku wybuchowego czy ataku terrorystycznego”21.
Wnioski z tego raportu oraz faktyczne zdarzenia kryzysowe mające miejsce w polskich przestrzeniach publicznych22 wskazują, że grupa obiektów niechronionych obligatoryjnie jest najbardziej wrażliwa na potencjalne zamachy,

20 Zob. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpiecznaszkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwafizycznego-i-cyfrowego-uczniow/ [dostęp: 16.01.2022].
21 Zob. NIK o zabezpieczeniu szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, https://
www.nik.gov.pl/aktualnosci/zagrozenia-szkol.html [dostęp: 16.01.2022].
22 Na przykład: zamach w centrum handlowym w Stalowej Woli w 2017 r., śmiertelny
w skutkach zamach na prezydenta Gdańska ś.p. Pawła Adamowicza w 2019 r. oraz podłożenie urządzenia wybuchowego w autobusie miejskim we Wrocławiu w 2016 r.
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w tym terrorystyczne. Potwierdzają to również ogólne tendencje zagrożenia
terrorystycznego na świecie i w Europie w ostatnich latach23. Pomimo takiego
stanu rzeczy w Polsce nie odnotowano żadnej aktywności legislacyjnej mającej na celu wzmocnienie ochrony obiektów, które nie podlegają obowiązkowej ochronie. Nadal w większości przypadków o sposobie zwiększenia bezpieczeństwa w wybranych przestrzeniach publicznych decyduje świadomość
zarządzającego oraz czynnik finansowy, a wszelkiego rodzaju przetargi są
organizowane na zasadzie wyboru wykonawcy według kryterium najniższej
ceny. Powoduje to sytuacje, w których działania ochronne w budynkach użyteczności publicznej są realizowane przez niewykwalifikowanych pracowników ochrony mających w zakresie obowiązków przede wszystkim czynności
przypisane portierom oraz pracownikom recepcji.
Odrębnym zagadnieniem związanym z bezpieczeństwem obiektów jest
ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja. W polskich budynkach brak jest ujednoliconego systemu informowania o niebezpieczeństwach. Jedynym zagrożeniem, które jest rozpatrywane obligatoryjnie we wszystkich kategoriach
budynków, jest pożar. W większości obiektów funkcjonuje zatem sygnał alarmujący o pożarze, może on jednak przyjmować różnorodną postać, ponieważ
to także nie zostało przez ustawodawcę jednoznacznie uregulowane. Taka
niedbałość legislacyjna doprowadziła do funkcjonowania w przestrzeniach
publicznych różnorodnych rozwiązań dotyczących ostrzegania i alarmowania.
Efektem tego jest powszechna nieznajomość sygnałów informowania przez
użytkowników budynków (stałych lub czasowych). Rzadkością są sprawnie
funkcjonujące systemy ostrzegające o zagrożeniu zamachem bombowym lub
atakiem masowego zabójcy. Ogólnie przyjętą praktyką jest zapis o jednym sygnale alarmowym ostrzegającym o pożarze i innym potencjalnym zagrożeniu.
W instrukcjach bezpieczeństwa najczęściej są opisane procedury ewakuacji
na wypadek pożaru oraz podłożenia urządzenia wybuchowego. Skutkuje to
brakiem realnych możliwości skutecznego alarmowania i ostrzegania przed
zamachami o charakterze masowego zabójcy albo z użyciem środka chemicznego, biologicznego, radiologicznego i nuklearnego (CBRN). Do tego nadanie uniwersalnego sygnału alarmu pożarowego w sytuacji, gdy w budynku
znajduje się sprawca używający broni palnej może spowodować więcej strat
i dodatkowy chaos podczas prowadzonej ewakuacji (osoby znajdujące się

23 Zob. Raporty Te-SAT za ostatnie lata w kontekście liczby zamachów terrorystycznych
zob. https://www.europol.europa.eu/tesat-report [dostęp: 21.01.2022].
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w obiekcie będą informowane o pożarze i skierują się do wyjść ewakuacyjnych
– co może zwiększyć zagrożenie, ponieważ tam będzie przebywać masowy
zabójca). Przedstawioną sytuację komplikuje jeszcze różnorodność nadawanych sygnałów alarmowych w poszczególnych budynkach – nie jest to w żaden
sposób objęte jakimkolwiek standardem i może prowadzić do niezrozumienia
i w konsekwencji do bagatelizowania odbieranych ostrzeżeń. Rozwiązaniem
praktykowanym przez zarządzających jest jeszcze nadawanie komunikatów
słownych – czasami w różnych językach. Jednakże w wielu obiektach brak jest
opracowanych wzorów przekazywanych w kryzysie treści, co prowadzi do
chaosu i nieprawidłowości w czasie realizacji faktycznych działań24.
Brakuje także jakichkolwiek standardów alarmowania i ewakuacji podczas
organizacji imprez o charakterze masowym25. Wprawdzie w dokumentacji
dotyczącej przygotowania takich imprez znajdą się procedury reagowania w
razie wystąpienia zdarzeń kryzysowych26, ale z reguły są one różne w zależności od podmiotu organizującego imprezę oraz charakteru przedsięwzięcia.
Oznacza to brak jednolitych sygnałów alarmowania w razie zagrożenia pożarem, wybuchem lub masowym zabójcą. Rozwiązaniem takiej sytuacji może
być wprowadzony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alert RCB. Jest
to nowy system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych – wtedy, kiedy występuje
duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na
znacznym obszarze. Alert powstaje na podstawie informacji o potencjalnych
zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw czy służb, np. z Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych, np.
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, oraz urzędów wojewódzkich.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 24 godziny na dobę przez siedem dni w
tygodniu monitoruje sytuację pod kątem ryzyka wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i w razie potrzeby uruchamia alert27. Teoretycznie wykorzystanie

24 Powyższe tezy są wynikiem obserwacji uczestniczącej i biernej prowadzonej przez
autora w czasie wykonywania szkoleń oraz audytów w obiektach użyteczności publicznej.
Zob. https://www.safetyproject.pl/rekomendacje/ [dostęp: 21.01.2022].
25 W tej nazwie na potrzeby niniejszego artykułu zawierają się imprezy masowe,
zgromadzenia, biegi uliczne i inne przedsięwzięcia gromadzące znaczną liczbę uczestników.
26 Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej na podstawie: Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji
postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, Dz.U. 2009, nr 135, poz. 1113.
27 #ALERTRCB, https://rcb.gov.pl/alertrcb/ [dostęp: 10.01.2022].
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alertu RCB w zdarzeniach mających miejsce w dużych obiektach jest możliwe,
ale decydujące jest tutaj przebywanie osoby zagrożonej w zasięgu stacji bazowej (BTS), która jest położona na terenie objętym potencjalnym zagrożeniem.
Oznacza to, że w razie zdarzenia punktowego będą powiadomieni również
ci, którzy bezpośrednio nie są zagrożeni atakiem. Ma to swoje dobre strony,
ponieważ informuje osoby znajdujące się w pobliżu, żeby unikały rejonów lub
miejsc stanowiących realne zagrożenie. Dodatkowym aspektem i możliwością wykorzystania funkcjonalnego systemu jest jeszcze sposobność zawarcia
w komunikacie krótkich zaleceń dotyczących zachowania się. W wypadku
określonych, czasami bardzo specyficznych zagrożeń może mieć to realne znaczenie. Słabością tego sposobu powiadamiania jest uzależnienie jej od telefonu komórkowego i możliwości lub chęci odebrania wiadomości. Dodatkowo
w razie ataku miejscowego należy wziąć po uwagę czas. Informacja o zagrożeniu zamachem musi zostać potwierdzona, przekazana do RCB i dopiero wtedy
będzie mogła trafić do operatorów, którzy prześlą ją do użytkowników telefonów na danym terenie. Może to powodować znaczne opóźnienia, szczególnie
istotne w przypadku zdarzeń typu masowy zabójca lub podłożenie urządzenia
wybuchowego. W takich sytuacjach należy mieć na uwadze jakość oraz krytyczną wagę alarmowania i ostrzegania realizowanego przez zarządzających
obiektami, środkami transportu lub imprezami o charakterze masowym.
Podobnie do alarmowania jest zorganizowana ewakuacja. Oprócz procedur bezpiecznego zachowania w sytuacjach kryzysowych zawartych
w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego brak jest jakichkolwiek zaleceń odnoszących się np. do specyficznego reagowania w przypadku masowego zabójcy. Jedynym dokumentem dotyczącym tej kwestii jest załącznik antyterrorystyczny28, ale jest on obligatoryjny jedynie dla obiektów podlegających
obowiązkowej ochronie. W budynkach biurowych, szkolnych, handlowych
itp. nie ma konieczności wprowadzania wspomnianych rozwiązań, dlatego
w większości tego się nie stosuje (kryterium minimalizacji kosztów funkcjonowania). Przekłada się to na niższy stopień bezpieczeństwa przed zagrożeniami

28 Istnieje możliwość wykonywania załączników antyterrorystycznych dla innych niż
obowiązkowe obiekty i jest to rekomendowane ze względu na możliwość lepszego przygotowania obiektu do reagowania na powszechne współcześnie zamachy typu masowy
zabójca lub użycie CBRN.
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atakiem i może skutkować takimi konsekwencjami, jak w przypadku zamachu
w centrum handlowym w Stalowej Woli29.
Szczególnym aspektem bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej jest zagadnienie ich przygotowania do minimalizacji skutków potencjalnych zamachów wśród osób niepełnosprawnych. Temat ten jest mało popularny wśród zarządzających, ponieważ wymaga podejścia indywidualnego
oraz przeznaczania na ten cel nakładów i rozwiązań, które są skierowane do
wąskiej grupy osób. Sprzyja temu brak legislacji zmuszającej do sprostania
określonym standardom w zakresie bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych
oraz stosunkowo niewielkie zainteresowanie tematyką przez naukowców
i praktyków od tworzenia nowoczesnych przestrzeni publicznych30. Jest to
tendencja, którą trzeba krytykować z wielu powodów. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że osoby niepełnosprawne stanowią w Polsce ponad
10% populacji31, co może przekładać się na prawdopodobieństwo obecności
takich osób w zasadzie w każdym środowisku i w każdych okolicznościach. Do
tego wdrażanie rozwiązań dla nich przeznaczonych wzmacnia obiekt realnie
oraz wizerunkowo, co powinno przekładać się na rozwój i możliwość pozyskiwania świadomych oraz nowoczesnych inwestorów.
Zagadnieniem dotyczącym bezpieczeństwa budynków użyteczności publicznej, które przeszło ewolucję w ostatnich 20 latach, jest edukacja antyterrorystyczna. Zamachy na WTC i Pentagon były impulsem do tego, żeby
o terroryzmie mówić, budować świadomość oraz intensyfikować rozumienie
charakteru zagrożenia asymetrycznego. Zaczęto twierdzić, że ze względu
na swoją naturę terroryzm trudno jest zamknąć w tradycyjnym rozumieniu
pojęcia ryzyka32. Kolejne zamachy w Europie wpłynęły na podanie w wątpliwość tezy, że Polska to kraj całkowicie wolny od zamachów. Zaczęto szkolić

29 Zabił jedną osobę, ranił osiem. Nożownik ze Stalowej Woli nie trafi do więzienia, jest niepoczytalny, https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,23987924,zabil-jedna-osobe-ranil-osiem-nozownik-ze-stalowej-woli-nie.html [dostęp: 21.01.2022].
30 Zob.: R. Grocki, Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia, Warszawa 2014; J. Stelmach, Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje, Warszawa 2021.
31 Według WHO procent osób z niepełnosprawnościami na świecie wynosi 15%. Zob.
Światowy raport o niepełnosprawności – podsumowanie, https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/70670/WHO_NMH_VIP_11.01_pol.pdf?sequence=40&isAllowed=y [dostęp:
21.01.2022].
32 Ryzyka rozumianego jako iloczyn prawdopodobieństwa oraz skutku, co w przypadku minimalnego zagrożenia terroryzmem w Polsce zawsze będzie dawało wartości bliskie
zeru. Więcej na temat ryzyka zob. Zarządzanie ryzykiem – przegląd wybranych metodyk, red.
D. Wróblewski, Józefów 2015.
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i edukować z teorii zjawiska terroryzmu oraz reagowania na zamachy33. Powstało wiele ośrodków szkoleniowych i eksperckich, a praca naukowa i doświadczenie polskich antyterrorystów i teoretyków zaowocowały wydaniem
wielu monografii, poradników oraz instrukcji. Trzeba przyznać, że wysiłek edukacyjny był znaczący i dynamiczny, ale przez te 20 lat nie doczekał się realnego
planu i nie nabrał charakteru zorganizowanego. Żadna z instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe nie wzięła na siebie roli kierowniczej
w programowaniu edukacji antyterrorystycznej. Nawet powstanie Centrum
Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CP ABW)
nie wypełniło tej luki. Nadal można odnieść wrażenie, że nie do końca zostały
rozstrzygnięte spory kompetencyjne pomiędzy MSWiA i CPT ABW dotyczące
kierowniczej roli w realizacji działań edukacyjnych w kraju34. Zagadnienie edukacji antyterrorystycznej nie zostało uwzględnione w ustawie o działaniach
antyterrorystycznych oraz w „Narodowym Programie Antyterrorystycznym
na lata 2015–2019”35. Do rozważenia pozostaje także możliwość większego
wykorzystania potencjału tysięcy byłych funkcjonariuszy oraz żołnierzy sił
specjalnych, żeby w sposób planowy i ujednolicony prowadzić powszechną i
dostępną edukację antyterrorystyczną.
Podsumowując rozważania na temat bezpieczeństwa antyterrorystycznego obiektów w Polsce, należy stwierdzić, że w ciągu ostatnich lat zrobiono wiele
w celu jego wzmocnienia. Jednakże dotyczy to jedynie budynków kluczowych
dla bezpieczeństwa państwa ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury
krytycznej36 oraz obiektów podlegających obowiązkowej ochronie37. Pozostałe kategorie budynków użyteczności publicznej pozostają nadal bez

33 Więcej na temat edukacji antyterrorystycznej w podsumowaniach kolejnych Ogólnopolskich Kongresów Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego Safe Place – zob. https://safeplace.edu.pl/ [dostęp: 21.01.2022].
34 Z jednej strony CPT ABW jest autorem wielu ważnych i znaczących inicjatyw edukacyjnych (np. kampania 4U), a z drugiej, to MSWiA jest odpowiedzialne za przygotowania
antyterrorystyczne i administruje domenę internetową przeznaczoną bezpieczeństwu
antyterrorystycznemu. Zob. System antyterrorystyczny RP, https://www.gov.pl/web/mswia/
system-antyterrorystyczny-rp [dostęp: 21.01.2022].
35 Uchwała Nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego
Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”, M.P. 2014, poz. 1218.
36 Na przykład wprowadzenie dobrych praktyk w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej oraz całość działań w obszarze zadaniowym Narodowego Programu Ochrony IK.
Zob. https://www.gov.pl/web/rcb/narodowy-program-ochrony-infrastruktury-krytycznej
[dostęp: 21.01.2022].
37 Na przykład wprowadzenie obligatoryjności opracowania załącznika antyterrorystycznego do planu ochrony.
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szczególnych uregulowań, mimo że są atrakcyjnymi celami miękkimi dla potencjalnych sprawców zamachów. Ponadto należy uregulować kwestie ostrzegania, alarmowania w obiektach oraz ewakuacji z nich oraz złożone zagadnienie edukacji antyterrorystycznej. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne lata będą
sprzyjały takim inicjatywom zarówno o charakterze legislacyjnym, jak i organizacyjnym i instytucjonalnym.
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Anti-terrorist security of public buildings in Poland –
a diagnosis and directions for improvement
Abstract
Currently, in Poland, there are several categories of key facilities for state security
(actually protected and subsidized in the area of security), with no security requirements
for a number of other types of public buildings (e.g. schools, shopping centers or cinemas
and theaters). Even a fairly cursory identification of the problem situation in this area
indicates that there are many doubts, mainly related to the level of anti-terrorist
protection of many categories of public utility facilities inadequate to the real threat of
attacks. The 20th anniversary of the attacks on the WTC and the Pentagon is therefore
an excellent opportunity to summarize national activities in the field of ensuring antiterrorist security in Polish facilities. The aim of the article is to indicate the actual state of
affairs in the field of anti-terrorist protection of buildings along with an indication of the
directions for improvement and increasing the effectiveness of such activities.
Key words: anti-terrorist security, anti-terrorist activities, security of facilities, terrorist
attack
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Obecność i bezpieczeństwo
osób starszych w cyberprzestrzeni

Streszczenie
Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyspieszyła proces cyfrowej transformacji, która od lat
radykalnie wpływa na funkcjonowanie społeczeństw. Rozwój nowych technologii wymusił także przeobrażenia gospodarcze, kulturowe i polityczne. Z roku na rok systematycznie rośnie liczba osób z dostępem do mobilnego Internetu czy usług online. Prezentowany artykuł zwraca szczególną uwagę na funkcjonowanie w cyfrowym świecie najstarszych
grup wiekowych. Tempo przemian cywilizacyjnych i intensywny rozwój technologii informatycznej nie pozostaje bez wpływu na jakość życia pokolenia tzw. cyfrowych imigrantów, którzy jak wszyscy imigranci przystosowują się do nowego środowiska, starają się
je zrozumieć i nauczyć nowych umiejętności, ale pozostaje im obcy akcent1. W artykule
starano się ukazać zagrożenia, jakie niosą nowoczesne technologie informatyczne, dla
osób starszych i wskazać na kontekst tych zagrożeń, często powiązanych ze szczególnymi
potrzebami seniorów, a ściślej z brakiem zaspokojenia tych potrzeb.3
Słowa kluczowe: nowe media, urządzenia mobilne, Internet, zagrożenia, osoby starsze,
jakość życia, cyberbezpieczeństwo,
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1 M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants Part 1, „On the Horizon” 2001, t. 9, nr 5, s. 2.
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Wstęp
Dla pokoleń urodzonych w latach powojennych, ale także tych urodzonych do
końca lat 90. ubiegłego wieku świat bez Internetu, smartfona był oczywistością. Dla młodych osób, tzw. cyfrowych tubylców (digital natives), dla których
formy analogowe wydają się przestarzałe, główną platformą komunikacji, pracy i nauki są technologie cyfrowe1. Cyfryzację potęguje tempo życia, a skala
przemian tworzy nowe środowisko naturalne człowieka, w którym funkcjonowanie wymaga umiejętności szybkiego przystosowywania się do gwałtownych
i dynamicznych zmian2. Dlatego pomimo wielu korzyści płynących z dostępu
do niczym nieograniczonej informacji warto mieć na uwadze nie tylko wielki
potencjał i możliwości nowoczesnych narzędzi informatycznych, lecz także
niebezpieczeństwa, jakie niosą ze sobą nowe media. Celem prezentowanego
artykułu jest przybliżenie funkcjonowania szczególnej grupy wiekowej – seniorów, w świecie zdominowanym przez nowe technologie. Autorki artykułu
starają się nie tylko pokazać zagrożenia, na jakie mogą być narażone osoby
starsze w wirtualnym świecie, lecz także wskazać tę grupę wiekową jako stale
rosnącego konsumenta usług i dóbr oferowanych przez wirtualny rynek, któremu to konsumentowi należy zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Seniorzy są grupą szczególną z uwagi na zróżnicowanie związane z tą fazą
życia. Wydłużający się okres starości przynosi coraz większe wewnętrzne
zróżnicowanie, początkowo różnice w jakości i stylu życia między etapem poprzedzającym starość a jej początkiem są mało zauważalne. Z czasem nasilają
się procesy inwolucyjne i prowadzą w efekcie do spadku samodzielności i niezależności osoby3. W literaturze mówi się niekiedy o tzw. młodych starszych,
starych starszych i najstarszych starych (young old – osoby w wieku 60/65 lat–
74 lata; w wieku 75–84 lata, i oldest-old – w wieku 85 lat i więcej), a niekiedy
wyróżnia się dodatkowo okres długowieczności4. „Młodzi starzy” to osoby najczęściej jeszcze w pełni sprawne zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Nie tylko
ich możliwości korzystania z nowoczesnych technologii są zupełnie inne niż

1 Ibidem, s. 1–6.
2 Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0? Raport,
Warszawa 2020.
3 G. Gawron, A. Klimczuk, Z. Szweda-Lewandowska, Starzenie się populacji. Aktywizacja,
koprodukcja i integracja społeczna osób starszych, Katowice 2021, s. 16–17.
4 P. Szukalski, Ludzie bardzo starzy – niewidoczna grupa docelowa polityki społecznej?,
„Studia Demograficzne” 2014, nr 2, s. 57–78; Active Ageing: A Policy Framework, WHO, 2002,
Geneva, https://apps.who.int/iris/handle/10665/67215 [dostęp: 18.06.2022].
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osób w starszych grupach wiekowych, także ich potrzeby korzystania z Internetu są inne. Osoby zaliczane do kategorii „starsi starzy” to osoby wymagające
pomocy w wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego. Ich zarówno
możliwości, jak i motywacja do korzystania z oferty świata wirtualnego jest zupełnie inna niż osób zaliczanych do „młodych starych”. „Najstarsi starzy”5 potrzebują zazwyczaj stałej pomocy podczas wykonywania większości czynności
wymagających wysiłku fizycznego i innych typach aktywności6.
To wewnętrzne zróżnicowanie powoduje, że obecność osób starszych
w świecie wirtualnym jest różna, w zależności od tego, w jakim stanie psycho-fizycznym jest konkretna osoba. Osoby będące w tzw. trzecim wieku korzystają
z Internetu w celu załatwiania spraw urzędowych, bankowości elektronicznej,
komunikowania się z najbliższymi, a coraz więcej z nich dokonuje zakupów online. W polskiej sieci powstają także portale przeznaczone specjalnie dla seniorów, np. senior.pl, na których można znaleźć artykuły i porady dostosowane
do potrzeb odbiorców albo zarejestrować się na forum. Osoby będące w tzw.
czwartym wieku bardzo rzadko korzystają z Internetu i to najczęściej o nich
mówimy jako o zagrożonych wykluczeniem cyfrowym7.

Wykluczenie cyfrowe
Seniorzy, zwłaszcza osoby w wieku 75 lat i więcej, stanowią grupę szczególnie narażoną na wykluczenie cyfrowe8, które jest definiowane jako brak lub
ograniczona możliwość skorzystania z nowoczesnych form komunikacji.9 Jako
przyczynę wykluczenia cyfrowego osób starszych wymienia się brak wiedzy
niezbędnej do korzystania z technologii cyfrowych i usług cyfrowych oraz
różne warianty lęku przed korzystaniem z nich10. Równocześnie korzystanie z
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) może poprawić jakość życia

5 W Polsce – ze względu na krótsze średnie trwanie życia niż w krajach zachodnioeuropejskich oraz gorszy stan zdrowia osób starszych – wiek, od którego osoba wymaga pomocy opiekuna w codziennej egzystencji oscyluje w granicach 75–80 lat.
6 G. Gawron, A. Klimczuk, Z. Szweda-Lewandowska, op. cit., s. 17.
7 Jakość życia osób starszych w Polsce, Warszawa 2020, s. 56.
8 Ibidem.
9 P. Motylińska, Hasło: wykluczenie cyfrowe [w:] Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego,
t. 2, red. O. Wasiuta, R. Klepka, Kraków 2019, s. 599.
10 J. Holgersson, J. Kävrestad, M. Nohlberg, Cybersecurity and Digital Exclusion of Seniors:
What Do They Fear? [w:] Human Aspects of Information Security and Assurance. HAISA 2021,
red. S. Furnell, N. Clarke, Cham 2021, s. 12–21.
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osób starszych. Radzenie sobie w świecie wirtualnym wiąże się ze zmniejszeniem poczucia samotności i depresji, a także ze zwiększonym poczuciem niezależności i rozwoju osobistego11.
Wyłączenie cyfrowe może prowadzić do marginalizacji osób starszych
na rynku konsumpcji dóbr i usług, których oferta często jest przekazywana
właśnie kanałami cyfrowymi12. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę,
że podczas pandemii seniorzy mieli znaczne trudności z dostępem do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Teleporady były niewystarczające,
a często niemożliwe ze względu na trudności w kontaktach z daną placówką
medyczną za pomocą środków komunikowania się na odległość czy z powodu
braku umiejętności w posługiwaniu się nimi13.
Badania z 2021 roku14 pokazują, że proces wykluczenia nie dotyczy już –
jak jeszcze kilka lat temu – ograniczeń w dostępie do komputerów, smartfonów, Internetu. Ponad połowa badanych niekorzystających z usług cyfrowych
wskazała, że nie chcą z nich korzystać, ponieważ zabiorą im dużo czasu na naukę. Wynika to z przekonania, a nie z realnego, negatywnego doświadczenia
w ich użytkowaniu. Seniorom brakuje szkoleń z zasad działania bardziej złożonych produktów finansowych (35% wskazań badanych) oraz podejmowania
świadomych decyzji finansowych (36% wskazań badanych)15. Wśród seniorów
płatności innowacyjne, jak: karty walutowe, płatności zbliżeniowe i systemy
płatności mobilnych wciąż nie są wykorzystywane przez co najmniej 2/3 badanych, a kryptowaluty nie są w obszarze zainteresowań badanych w ogóle16.
Ponad ¾ seniorów (78%) korzystała z kart płatniczych co najmniej kilka razy
w tygodniu17. Według danych ZUS w 2019 roku ponad 73% seniorów w Polsce

11 R. Shillair i in., Getting Grandma Online: Are Tablets the Answer for Increasing Digital Inclusion for Older Adults in the U.S.? „Educational Gerontology” 2015, t. 41, nr 10, s. 695.
12 R. Bakalarczyk, Seniorzy – niewidzialni – obecni? Starzejące się społeczeństwo – prognozy,
wyzwania, możliwości, Warszawa 2021, s. 38.
13 Ł. Starzewski, Główne problemy pacjentów w pandemii. Informacja RPO dla Rzecznika
Praw Pacjenta, „Biuletyn Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich”, 25.02.2021,
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/glowne-problemy-praw-pacjentow-w-pandemiiinformacja-rpo-dla-rpp [dostęp: 16.06.2022].
14 S. Badowska, Cyfrowe usługi finansowe a seniorzy, Warszawa 2021.
15 Ibidem, s. 6, 15.
16 Ibidem, s. 18.
17 Ibidem, s. 19.
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otrzymywało zamiast emerytury w gotówce przelew na swoje konto bankowe.
Jeszcze 10 lat temu tylko co drugi emeryt korzystał z pośrednictwa banku18.
Wielu seniorów nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych.
Według danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) na koniec 2020 roku 19,1%
seniorów miało zobowiązania z tytułu kredytu konsumpcyjnego (spadek o 1,9%
w stosunku do roku poprzedniego), a 3,7% – z tytułu kredytu hipotecznego (spadek o 0,1%). Seniorzy stanowili 23,2% kredytobiorców kredytów konsumpcyjnych
i 9% mających kredyt hipoteczny19. Podstawową przyczyną nieregulowania przez
nich zobowiązań są wcześniej nieprzewidziane wydatki na potrzeby zdrowotne,
np. prywatne wizyty lekarskie, zakup lekarstw, koszty rehabilitacji, kolejnymi zaś:
spłata kredytów konsumpcyjnych, pomoc rodzinie oraz obciążenia z tytułu kredytów mieszkaniowych20. Uczynienie cyberbezpieczeństwa fundamentalną częścią
integracji cyfrowej może zminimalizować obawy przed przyjęciem technologii21.

Korzystanie z technologii cyfrowych i Internetu
przez seniorów
W 2021 roku dostęp do Internetu w domu miało 92,4% gospodarstw domowych w Polsce. Odsetek ten był o 2% wyższy niż w roku poprzednim. Blisko
92% gospodarstw domowych miało w domu dostęp do Internetu szerokopasmowego22. Dla porównania, w pierwszej połowie 2015 roku komputery były
w 72% gospodarstw domowych, dostęp zaś do Internetu w 71%23. Jednakże

18 InfoSenior 2020. Raport Związku Banków Polskich, styczeń 2020, s. 6, https://www.zbp.
pl/getmedia/76a9cdd8-a2da-4195-b5e1-b9d5f2c5adc0/ZBP_InfoSenior_2020_POPR4
[dostęp: 16.06.2022].
19 Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/6002/2/3/1/sytuacja_osob_starszych_w_polsce_w_2020_r.pdf
[dostęp:15.05.2022].
20 H. Kochalska, Kondycja portfela polskiego seniora, BIG InfoMonitor S.A., 1 października 2018, https://media.big.pl/informacje-prasowe/423493/kondycja-portfela-polskiego-seniora [dostęp: 20.06.2022]; E. Wierzbicka, Seniorzy na rynku usług finansowych, „Finanse
i Prawo Finansowe” 2022, nr 1, s. 25–42.
21 J. Holgersson, J. Kävrestad, M. Nohlberg, op. cit., s. 12.
22 Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2021-roku,1,15.html [dostęp: 23.06.2022].
23 D. Batorski, Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dostępności i sposobów
korzystania [w:] Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński,
T. Panek, Warszawa 2015, s. 375.
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należy zauważyć, że dostęp do sieci miało zaledwie 37% osób mieszkających
samotnie. Technologie ICT rzadziej mieli ludzie starsi24. W 2018 roku z Internetu nie korzystało 70% osób w wieku 65 lat i więcej (dla porównania, wśród
ogółu mieszkańców Polski w wieku 16 plus było to niecałe 25%)25. Ponad połowa osób w wieku 65–74 nigdy nie korzystała z komputera. W 2019 roku udział
tych osób wyniósł 54,4% (wobec 59,7% w roku 2018). Najwięcej osób, które
nigdy nie korzystały z komputera, było w grupie starszych z wykształceniem
podstawowym i gimnazjalnym (87,1%)26. Analizując przyczyny niekorzystania
z sieci wśród ludzi starszych, należy stwierdzić, że najważniejszym powodem
okazał się brak odpowiednich umiejętności27. Dotyczyło to prawie 44% osób
w wieku 65 plus, w tym w grupie 65–74-latów ponad 38%, a 75 lat i więcej
prawie 55%28.
W latach 2014–2019 nastąpił wyraźny wzrost liczby seniorów korzystających z technologii cyfrowych i Internetu – z 60% do 89%. Jednakże liczne
badania pokazują, że tylko 45% z nich (w wieku 65 lat–74 lata) korzysta z Internetu częściej niż raz w tygodniu. Niewątpliwy wpływ na to mają: wiek, wykształcenie, status społeczno-ekonomiczny, dostęp do technologii, szkolenia
i zaufanie. Zaawansowany wiek, niski status społeczno-ekonomiczny czy niski
poziom wykształcenia są ważnymi czynnikami wpływającymi na pojawiającą
się przepaść cyfrową29. Bardzo ważnym czynnikiem jest również motywacja.
Diagnoza z 2015 roku wskazała na spadek liczby osób, które nie czują potrzeby korzystania z Internetu, i jednocześnie wzrost liczby osób, które chciałyby
korzystać, ale nie mają dostępu, bo barierą jest dla nich brak umiejętności30.
Ten stan potwierdzają dane zawarte w dokumencie „Program operacyjny Polska cyfrowa na lata 2014–2020”, w którym wskazuje się, że ważnym powodem
braku dostępu do Internetu jest brak umiejętności korzystania z niego31.
Równie ważne jak samo korzystanie jest to, w jaki sposób korzystamy z Internetu. Dla tych osób starszych, które korzystały z sieci (24%,), był przede

24 Ibidem, s. 380.
25 Jakość życia osób starszych w Polsce..., s. 59.
26 Sytuacja osób starszych w Polsce w 2019 roku, Warszawa 2021.
27 M. Adamczyk, A. Betlej, Social determinants of digital exclusion in an ageing society. The
case of Poland, „Entrepreneurship and Sustainability Issues” 2021, t. 8, nr 3, s. 122–135.
28 Jakość życia osób starszych w Polsce…, s. 59.
29 L. Tangi i in., Barriers and Drivers of Digital Transformation in Public Organizations: Results
from a Survey in the Netherlands. [w:] Electronic Government. EGOV 2020, Cham 2020.
30 D. Batorski, op. cit., s. 381.
31 Program operacyjny Polska cyfrowa na lata 2014–2020, s. 37–40, https://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/107357/POPC_2_2022_REACTEU_15032022.pdf [dostęp: 20.06.2022].
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wszystkim źródłem informacji, podobnie jak dla całej populacji badanych. Dla
22% był on źródłem informacji na temat zdrowia a dla 21% – informacji o produktach, usługach i ich cenach. Osoby starsze wykorzystywały sieć także do
komunikacji. Około 18% respondentów korzystało z poczty elektronicznej,
a 11% z programów komunikacyjnych umożliwiających telefonowanie lub wideo rozmowy. Seniorzy korzystali także z bankowości internetowej (ok. 16%)32.

Zagrożenia bezpieczeństwa seniorów w sieci
W literaturze przedmiotu funkcjonuje ogólnie przyjęta teza, że potrzeby ludzi
starszych nie różnią się od potrzeb każdego człowieka. Istotne jest także to, że
nie można analizować ich w oderwaniu od pozostałych grup społecznych i poza
rzeczywistością społeczną33. W przypadku osób starszych, inaczej niż u młodych, na pierwszy plan wysuwają się potrzeby bezpieczeństwa, zrozumienia
i pomocy ze strony innych osób. Szczególnie dotkliwa w tym okresie jest samotność i osamotnienie34. Z danych GUS wynika, że w Polsce po ukończeniu 65 roku
życia samotnie mieszka co trzecia osoba, a po 80 roku życia – połowa35.
Wśród potrzeb seniorów można wyróżnić takie, które odczuwane są
z większym natężeniem, często ze względu na stopień ich zaspokojenia bądź
realne zagrożenia deprywacją, tj. potrzeba bezpieczeństwa, niezależności,
przynależności i użyteczności36. Osobom starszym zagrażają: depresja, samotność, dyskryminacja, marginalizacja, problemy emocjonalne, ubóstwo
i nieodpowiednia sytuację mieszkaniową, problemy adaptacyjne, przemoc,
kryzysy oraz konflikty pokoleń37. W ostatnich latach do tych zagrożeń można dodać te związane z brakiem użytkowania (opisanym wcześniej wykluczeniem cyfrowym) lub coraz częściej z użytkowaniem Internetu – zagrożenia

32 Jakość życia osób starszych w Polsce…, s. 66–67.
33 E. Trafiałek, Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, Kielce 2006,
s. 106.
34 Raport o samotności. Pierwszy rok pandemii, Fundacja Szlachetna Paczka, 2021 https://
www.szlachetnapaczka.pl/wp-content/uploads/2021/03/raport_o_samotnosci_2021.pdf
[dostęp: 22.06.2022].
35 Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2020, https://www.gov.pl/web/rodzina/
informacja-o-sytuacji-osob-starszych-w-polsce-za-rok-2020 [dostęp: 20.06.2022].
36 A.M. Fal, I. Witczak, E. Kuriata-Kościelniak, Opieka geriatryczna w Polsce, red. A.M. Fal,
I. Witczak, E. Kuriata-Kościelniak, Warszawa 2016, s. 72–73.
37 N. Skrzypniak, Przystosowanie osób starszych do życia a kwestia bezpieczeństwa człowieka, „Dyskursy o Kulturze” 2018, nr 9, s. 48.
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bezpieczeństwa finansowego (nieuprawniony dostęp do finansów, fałszywe
linki płatności), kradzież tożsamości, cyberprzemoc, oszustwa internetowe.
Aktywność wirtualna jest dla osób starszych dużym wyzwaniem, wymaga
nauki nabywania nowych umiejętności i pokonania lęku przed nowoczesną
technologią. Wykorzystywanie ICT, pomimo że jest dla seniorów inspirujące,
może nieść za sobą różnego rodzaju zagrożenia, np. ryzyko uzależnienia od
sieci38. Seniorzy są także grupą społeczną najbardziej podatną na oszustwa
i manipulacje, dlatego niezbędne jest podniesienie świadomości seniorów co
do istniejących zagrożeń dotyczących kradzieży danych wrażliwych: danych
osobowych, loginu, hasła itp.
Przykładowym zagrożeniem bezpieczeństwa seniorów może być internetowa wersja oszustwa na tzw. legendę (najczęściej kojarzona z metodą „na
wnuczka), czyli romantyczne oszustwo online (love scamming, Online Romance
Scams, sweethearts scam) „na żołnierza amerykańskiego” lub „uczestnika misji
humanitarnej”. Oszuści do stworzenia fikcyjnego profilu ze zmodyfikowanymi
zdjęciami wykorzystują zawody zaufania publicznego, np. lekarz, pilot, żołnierz, korespondent wojenny czy prawnik39. Ofiarą padają samotne kobiety po
rozwodzie lub owdowiałe, co nie oznacza, że w tej grupie nie ma mężczyzn40.
Z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że 7% respondentów (w próbie wiekowej 55 plus) poznało kogoś przez Internet, a 5% spotkało
się z poznaną osobą41. Internet zapewnia anonimowość, pozwala modyfikować
profil fizyczny i osobowościowy42, zaspokaja potrzebę podtrzymywania relacji
o dowolnej porze dnia oraz stanowi bezpieczną alternatywę dla jednostek, którym z różnych przyczyn trudniej nawiązywać relacje w świecie realnym43.
Edukacja ekonomiczna seniorów 60 plus umożliwia ich aktywne korzystanie z usług w dziedzinie IT44. Szczególną formą edukowania seniorów jest

38 A. Wójcik, Aktywność w Sieci i uzależnienie od Internetu u osób w okresie późnej dorosłości
– przegląd badań, „Studia Psychologica” 2020, t. 13, s. 123–138.
39 A. Coluccia i in., Online Romance Scams: Relational Dynamics and Psychological
Characteristics of the Victims and Scammers, „A Scoping Review Clin Pract Epidemiol Ment
Health” 2020, t. 16, s. 24–35.
40 J. Wnęk-Gozdek, Oszustwa romantyczne online – studium przypadku, „Exlibris Biblioteka
Gerontologii Społecznej” 2019, nr 2, s. 39–55.
41 Korzystanie z Internetu, „Komunikat z Badań” 2018, nr 62.
42 C. Vandeweerd i in., Positives and negatives of online dating according to women 50+,
„Journal of Women & Aging” 2016, t. 28, nr 3, s. 259–270.
43 J. Wnęk-Gozdek, op. cit., s. 39–55.
44 E. Wierzbicka, Seniorzy na rynku usług finansowych, „Finanse i Prawo Finansowe” 2022,
nr 1, s. 25–42.
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wskazywanie im konkretnych zagrożeń. Na stronach Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji45 oraz na Związku Banków Polskich46 są publikowane
specjalne ostrzeżenia dla seniorów. Komisja Nadzoru Finansowego również
prowadzi kampanie informacyjne adresowane do seniorów47. Chodzi o zachowanie przez seniorów podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym nieudostępnianie danych wrażliwych. W czasie pandemii nastąpiło przyspieszenie
aktywności cyfrowej instytucji finansowych, wzrosło też znaczenie cyfrowej
samoobsługi klientów itd., ale nadal zbyt duża grupa obywateli, zwłaszcza seniorów, jest do tego nieprzygotowana, co zagraża ich bezpieczeństwu, nie tylko ekonomicznemu48.

Zakończenie
Korzystanie z technologii cyfrowych przez osoby starsze ma znaczenie dla
wielu obszarów ich życia, a także dla ich potencjału konsumenckiego podczas
nabywania rozmaitych dóbr i korzystania z usług. Walka z wykluczeniem cyfrowym seniorów to jeden z czynników podnoszenia wskaźników aktywnego starzenia się, a także zrównoważonego rozwoju w Polsce. Czas pandemii wymusił
u wielu osób starszych nabycie rozmaitych umiejętności w zakresie kontaktów zdalnych. Jednakże należy pamiętać, że brak właściwego przygotowania
rynku usług cyfrowych dla tej kategorii odbiorców będzie narażać ich na wiele
niebezpieczeństw, które zostały omówione w tekście. Kolejną istotną kwestią
jest brak homogeniczności tej grupy społecznej wynikający z wielu uwarunkowań społeczno-demograficznych. W przypadku osób starszych z wyższym
wykształceniem, z miast i będących w tzw. trzecim wieku nabyte umiejętności
cyfrowe i obecność w świecie wirtualnym zostaną z nimi także po wygaśnięciu
koronawirusa. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszyscy seniorzy uzyskali nowe
umiejętności cyfrowe. Część nadal pozostała poza światem cyfrowym lub na
jego obrzeżach, w poczuciu jeszcze większego zagubienia, barier w dostępie

45 Senior – konsument, https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17994 [dostęp:
20.06.2022].
46 Seniorze – spotkajmy się w sieci!, https://www.zbp.pl/aktualnosci/wydarzenia/Seniorze-%E2%80%93-spotkajmy-sie-w-sieci! [dostęp: 20.06.2022].
47 Senior w świecie finansów. Poradnik klienta usług finansowych, Warszawa 2015.
48 Seniorzy najbardziej narażeni na kradzież tożsamości, https://www.egospo-darka.
pl/161452,BIK-seniorzy-najbardziej-narazeni-na-kradziez-tozsamosci,1,12,1.html
[dostęp: 17.06.2022].
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do informacji i wsparcia. O tych osobach też trzeba pamiętać, docierać do nich
i oferować wsparcie. Technologie mogą być tu pomocne, ale wymagają dostosowania do szczególnej grupy – osób starszych.
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Presence and safety of older people in cyberspace
Abstract
The SARS-CoV-2 virus pandemic has accelerated the process of digital transformation
that affects the functioning of societies. The development of new technologies has also
forced economic, cultural and political transformations. Year after year, the number of people with access to mobile Internet or online services grows systematically. The presented article pays special attention to the functioning of the oldest age groups in the digital
world. The dynamics of civilisational changes and intensive development of information
technology has an impact on the quality of life of the generation called „digital immigrants”
who, like all immigrants, adapt to the new environment, try to understand it and learn new
skills, but still have a foreign accent. The article tries to show the threats posed by modern
information technologies to the elderly and to indicate the context of these threats which
are often related to the specific needs of seniors, or more precisely to the lack of satisfaction of these needs.
Key words: new media, mobile device, Internet, threats, elder people, quality of life, cybersecurity
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On August 15, Mariusz Błaszczak, Minister of National Defense, and Michael Pompeo,
U.S. Secretary of State, signed an agreement to strengthen the permanent presence of
U.S. troops in Poland. The agreement was signed in the presence of the President of the
Republic of Poland Andrzej Duda.
The agreement sets the legal framework for the presence of U.S. troops in Poland.
The adopted principles are based to a large extent on regulations common to all NATO
members, i.e. the NATO SOFA agreement of 1951, which Poland adopted with its membership in the North Atlantic Alliance.
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The Armed Forces of the Republic of Poland serve to protect the independence of the state and the integrity of its territory and to ensure the security
and inviolability of its borders. They shall maintain neutrality in political affairs
and shall be subject to civilian and democratic control1. Being the basic element of the national defense system, they participate in the implementation
of security policy and defense policy of the Republic of Poland2.
The Polish Armed Forces (PAF), as the guarantor of national security, also
cooperate with the armed forces of other countries of the North Atlantic
Treaty Alliance3 (NATO)4, Partnership for Peace5, and the United Nations6.
In addition to guaranteeing the defense of the state, countering aggression
within the framework of allied obligations, and participating in the processes
of maintaining the global peace and security, PAF’s primary task is to support
internal security and provide assistance to the society. Thus, the PAF play the
most important role in the chain of constitutional maintenance of internal
state security, not only in times of war or peace, but also in times of crisis –

1 The Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997, Articles 5 and 26, Journal of
Laws of the Republic of Poland (abbreviated Dz.U.), no. 78, item 483, as amended.
2 See: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/sily-zbrojne-rp [access: 30.01.2021].
3 Military cooperation between NATO Member States is regulated in the Agreement
between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces, done
in London on June 19, 1951. Poland signed and ratified NATO SOFA on 27th May, 1999 (Act
of Ratification, Dz.U. 2000, no. 21, item 257).
4 The Republic of Poland joined the North Atlantic Treaty Organization on March 12,
1999, which makes it one of now 30 members of NATO, a military alliance concluded on
August 24, 1949, under the North Atlantic Treaty signed on April 4, 1949.
5 Partnership for Peace is a framework program of cooperation between NATO countries
and countries aspiring to join NATO or those that do not want to belong to it, but want
to cooperate with it, such as Finland or Ireland. These countries take part, for example,
in military exercises organized by NATO. Partnership for Peace was set up in a form of an
international agreement, Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty and
other States participating in the Partnership for Peace regarding the status of their forces,
and its Additional Protocol, done in Brussels on 19 June 1995. See https://www.nato.int/
cps/en/natolive/topics_50349.htm [access: 19.12.2020].
6 The Charter of the United Nations, the statutory document of the United Nations,
explicitly states that the signatory states shall cooperate for the maintenance of international
peace and security and the promotion of the economic and social advancement of all
peoples (UN Charter, Preamble). The UN Charter was signed at San Francisco on 26 June
1945. The amendments included here are: Amendments to Art. 23, 27 and 61, 557 UNTS
143, adopted by the General Assembly Resolutions 1991A and B (XVIII) of 17 December
1963, entered into force on 31August 1965 for all Members; Amendment to Art. 109, 638
UNTS 308, adopted by the General Assembly Resolution 2101 (XX) of 20 December 1965,
entered into force on 12 June 1968 for all Members; Amendment to Art. 61, 892 UNTS
119, adopted by the General Assembly Resolution 2847 (XXVI) of 20 December 1971,
entered into force on 24 September 1973 for all Members.
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state of natural disaster, emergency and martial law, as set forth in the text of
the Polish Constitution, and other lower-level acts.
The Republic of Poland actively participates in international security and
defense activities and exercises its sovereign independence. In accordance
with Art. 6 of the Vienna Convention on the Law of Treaties done at Vienna on
23 May 1969 providing that: „Each State shall have the capacity to conclude
treaties”, it enjoys the inherent power of self-determination and the capacity
to enter into international agreements7. Ius tractatuum entails freedom of
shaping internal and external policy by sovereign states, including through
conclusion of bilateral or multilateral defense agreements. Proper, effective
cooperation between military systems of allied countries requires the
regulation of important legal aspects, such as crossing national borders, the
use of weapons and ammunition, the operation of a general logistical support
system, and last but not least issues of criminal and disciplinary jurisdiction.
In recent years the PAF, exercising the executive prerogatives of the
Government of the Republic of Poland, have been conducting intensified
military cooperation with the United States Armed Forces (US AF). In many
aspects, the US AF has become a model for the PAF, which is obvious given the
proportions characterizing the size of the armed forces, their ability to operate
in different parts of the globe or the equipment capabilities the US AF possess.
The Polish American cooperation is extremely important for the security
of Europe and especially for the entire eastern flank of NATO. Both countries
are members of NATO, being military allies, for many years have participated
together in NATO military exercises in Europe, as well as NATO international
peacekeeping or stabilization operations such as International Security
Assistance Forces (ISAF) in the Republic of Afghanistan, Operation Enduring
Freedom in Iraq, or coalition military operations such as the Global Coalition in
the State of Kuwait, the Republic of Iraq, and the State of Qatar to combat the
growth of the Islamic State and the Levant (ISIS or Daesh).
For over 25 years, the US AF have been supporting the development of
the Polish military under the State Partnership Program (SPP). They have
also mentored the creation and organization of the Polish Territorial Defense
Forces, an equivalent of the US National Guard Corps. Under Foreign Military
Sales (FMS) procedures, they are the largest supplier of military equipment for
the Republic of Poland, such as the 5th generation F-35A Lightning II multi-role

7 Dz.U. 1990, no. 74, item 439.
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aircraft, or Patriot missile batteries in 3+ configuration with IBCS system, used
exclusively by the U.S. and Poland.
In accordance with the provisions of the National Security Strategy of the
Republic of Poland of 2020, the primary factor shaping the security of Poland
is its strong commitment to transatlantic and European structures, as well
as the development of bilateral and regional cooperation with key partners,
including the strategic partnership with the United States of America. Poland’s
security is also strengthened by developing cooperation with the United States
of America not only in the area of security and defense, but also in the area of
energy, trade, investment, and research and development8.
The process of strategic adaptation of the North Atlantic Alliance has led
to the strengthening of the allied policy of deterrence and defense, including
through the presence of allied forces on Polish territory. In recent years,
this enhanced military presence has been the implementation of the most
significant provision of the 2016 NATO Summit in Warsaw, which – as part of
the international response to the aggression of the Russian Federation on the
territory of Ukraine – became the deployment of new military bases in Central
Europe, including on the territory of the Republic of Poland.
The US AF actively participate in the implementation of the NATO
obligations and assurances and have been stationed in the Polish territory
for many years. According to the political declarations of Presidents Andrzej
Duda and Donald Trump, as well as the political circles close to the new U.S.
President Joe Biden, the presence of U.S. forces in the Polish territory will
be permanent and intensified. The clearest example of the development of
relations in the military field is the establishment in Poland of the V Corps of
the U.S. Land Forces9.
The need to re-regulate the principles of Polish American military
cooperation in such a new geopolitical environment let to the conclusion
of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and
the Government of the United States of America on Enhanced Defense

8 The National Security Strategy of the Republic of Poland, Warszawa 2020.
9 For details, see https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/mike-pompeo-w-polsceumowa-wojskowa-podpisana-szczegoly-nie-sa-znane/8p2nc7t [access: 28.12.2020].
M. Szopa, Gen. Joks zastępcą dowódcy V Korpusu US Army, https://defence24.pl/general-jokszastepca-dowodcy-v-korpusu [access: 29.03.2021].
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Cooperation (EDCA) in 2020. The entry into force of the EDCA resulted in the
repeal of the following legal acts10:
1. Agreement Between the Government of the Republic of Poland and
the Government of the United States of America on the Status of the Armed
Forces of the United States of America in the Territory of the Republic of
Poland, signed at Warsaw December 11, 2009;
2. Agreement of December 21, 2018, between the Government of the
Republic of Poland and the Government of the United States of America
amending the Agreement of July 15, 2015, between the Government of the
Republic of Poland and the Government of the United States of America on
agreed facilities and areas on the territory of the Republic of Poland;
3. Agreement of July 15, 2015 between the Government of the Republic
of Poland and the Government of the United States of America on agreed
facilities and sites on the territory of the Republic of Poland.
International cooperation in the military field requires detailed and difficult
legal regulations, which are always preceded by lengthy negotiations11.
The legislation of the cooperating states often requires that international
agreements on cooperation regulate important questions concerning the
status of, and rules under which armed forces of the sending state will be
present on the territory of the receiving state. The Constitution of the
Republic of Poland defines ratified international agreements as one of the most
important sources of law in the Polish legal system12. International treaties
enjoy a special place in the Polish legal system: after being promulgated in the
Journal of Laws of the Republic of Poland, they constitute part of the domestic
legal order and are directly applicable, unless their application depends on the
enactment of a statute. However, an international treaty ratified with prior
consent granted by statute shall take precedence over a statute if the statute
cannot be reconciled with the treaty13. For this reason, the Polish legislative
procedure for international treaties that relate to, among other things, peace,
alliances, political agreements, or military agreements requires prior consent

10 EDCA (Dz.U. 2020, item 2153), Art. 37, para. 3.
11 The national aspects of concluding international treaties by Poland are set forth in the
International Agreements Act (Dz.U. 2020, item 127). They will be discussed in detail below.
12 Polish Constitution, supra note 1, Art. 87, para. 1: „The sources of universally binding
law of the Republic of Poland shall be: the Constitution, statutes, ratified international
agreements, and regulations”.
13 Polish Constitution..., Art. 91, para. 1.
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expressed in a statute of a parliament14, nationally staffed in accordance with
the procedure set forth in the International Treaties Act15.
The minister in charge of the department of government administration
responsible for the matters covered by an international agreement, having
consulted the draft agreement and the negotiating instructions with the
minister of foreign affairs and with other interested ministers, shall submit to
the Prime Minister a motion to authorize the commencement of negotiations
on an international treaty16.
Subsequently, the body competent to conduct negotiations or the minister
in charge of the department of government administration competent for
the matters covered by the international agreement (which, in the case of
agreements on military cooperation, is the Minister of National Defence),
after agreeing with the interested ministers, submits to the Council of
Ministers, through the minister of foreign affairs, a motion to ratify or approve
the international treaty17. Finally, the ratified international treaty, together
with government declarations pertaining to it, with a translation into Polish
if necessary, shall be promulgated with no delay in the Journal of Laws of the
Republic of Poland18.
The Republic of Poland, due to close political and military cooperation in
the field of defense with the United States of America, has the most extensive
regulations regarding the stay of American troops among the NATO countries19.

14 Ibidem, Art. 89, para. 1(1).
15 International Treaties Act..., Art. 2 provides that: „Within the meaning of this Act:
1) international agreement means an agreement between the Republic of Poland and
another subject or subjects of international law, governed by international law, regardless
whether it is contained in a single document or in more than one document, regardless of
its name and regardless of whether it is concluded on behalf of the state, the government
or the minister in charge of the department of government administration responsible
for the matters covered by the international agreement, 2) concluding an international
agreement shall include: commencing and conducting negotiations, accepting the text of
the agreement, giving consent to the signing of the agreement, and signing the agreement
if its effect is not to bind the Republic of Poland to the international agreement, 3) being
bound by an international agreement includes all actions provided for in international
law, and in particular in the Vienna Convention on the Law of Treaties, done at Vienna on
23 May 1969 (Dz. U. 1990, item 439), as a result of which the Republic of Poland becomes
a party to that agreement”.
16 International Treaties Act..., Art. 5, para. 1.
17 Ibidem, Art. 14, para. 1.
18 Ibidem, Art. 18, para. 1.
19 The newly concluded EDCA further develops and replaces the regulations of SOFA
Supplemental. Detailed analysis of the major differences is conducted below.
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Cooperation in this area is strictly dictated by Poland’s geopolitical location
and both countries’ membership in NATO. On 11 December 2009, in Warsaw,
Stanisław Komorowski, Undersecretary of State for Defense Policy of the
Polish Ministry of Defense, and U.S. Ellen Tauscher, Undersecretary of State
for International Security and Arms Control, signed the Agreement between
the Government of the Republic of Poland and the Government of the United
States of America on the Status of the Armed Forces of the United States of
America in the territory of the Republic of Poland20. This treaty, referred to in
the military jargon as SOFA Supplemental, was negotiated between September
2008 and November 2009, and entered into force on 31st of March, 2010.
SOFA Supplemental contained regulations concerning the following
issues: 1) use of agreed facilities and areas; 2) ownership of property within
agreed facilities and areas including with improvements and works made
by the US AF; 3) military exercises conducted by US AF outside of agreed
facilities and areas; 4) use of uniforms and carrying and use of weapons;
5) entry, stay, and departure of persons who are soldiers in the US AF, and
civilian personnel thereof; 6) professional licenses, concessions, and permits
required from soldiers in the US AF Army, civilian personnel and contractors
thereof; 7) recognition of licenses and movement of vehicles, aircraft and
vessels in air, land and water traffic; 8) criminal jurisdiction over specified in
the SOFA Supplemental categories of US citizens present in the territory of
Poland, as well as military discipline, right to arrest, investigate, prosecute
and trial thereof; 9) claims for damages relating to misconduct and any
manifestation of acts considered and settled in accordance with Article
VIII of the NATO SOFA; 10) customs procedures for official and private
purposes, regulations on customs duties on imports and exports, and details
of tax exemptions related to these situations; 11) military support service
activities; 12) military postal services and telecommunications; 13) logistics
support and utilities; 14) currency used by the US AF; 15) security issues;
16) environment and safety; 17) healthcare services provided to the US
soldiers; 18) contracting procedures and status of contractors of the US AF

20 Commonly referred to in the military circles as SOFA Supplemental. SOFA
Supplemental contains more detailed regulations than NATO SOFA, which sets forth the
framework of military cooperation between NATO Member States.
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during the provision of services regulated by NATO SOFA; 19) labor of civilian
employees; 20) implementation and dispute settlement.
As indicated in the official Governmental Explanatory Memorandum to
the SOFA Supplemental, due to the general nature of the NATO SOFA, as well
as the specific and evolving conditions of bilateral cooperation among NATO
member states over time, it has become common practice for Alliance members
to enter into agreements supplemental to the NATO SOFA to further regulate
bilateral and multilateral relations among states21.
As part of the developing political-military cooperation between the
Republic of Poland and the United States of America, on August 15, 2020,
U.S. Secretary of State Mike Pompeo and Polish Minister of National Defense
Mariusz Błaszczak signed the Enhanced Defense Cooperation Agreement
(EDCA)22. The treaty was ratified by the Polish President Andrzej Duda on
October 15, 202023.
Pursuant to Art. 37 para. 3 of the EDCA, its entry into force repeals the
following legal acts: 1) Agreement Between the Government of the Republic
of Poland and the Government of the United States of America on the Status
of the Armed Forces of the United States of America in the Territory of the
Republic of Poland, signed at Warsaw December 11, 2009; 2) Agreement of

21 Doc no. 2677 dated 13 January 2010 of the Sejm (IV term) including the draft
Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the
United States of America on the Status of the Armed Forces of the United States of America
in the territory of the Republic of Poland, signed in Warsaw on 11 December 2009, p. 4. The
Republic of Poland had already in 2000 concluded a similar agreement with the Republic of
Germany: Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Federal
Government of Germany on the Status of the Armed Forces of the Federal Republic of
Germany in the territory of the Republic of Poland, signed in Warsaw on 23 August 2000
(Dz.U. 2002, no. 206, item 1750).
22 The initiative to conclude the EDCA came from the US side. This agreement aims
to regulate three main aspects of the Polish–American strategic partnership: defense
cooperation with the United States of America, the functioning of the US AF in Poland, and
infrastructural and logistic support for these forces in Poland. Assurances made by the U.S.
side demonstrate the appreciation of the Polish contribution to the American presence
both in Europe and in Poland. As underlined by US Secretary of State Michael R Pompeo
on 12 February 2019: „Our alliance cannot be at full strength without robust contributions
from all allies. President Trump is grateful for Poland’s leadership in contributing its fair
share to our common defense”.
23 On 30 September 2020, Polish Senate authorized the President to ratify the EDCA,
President Andrzej Duda signed it on 15 October 2020, see: Doc no. 573 dated 276 August
2020 concerning the ratification of the Agreement between the Government of the
Republic of Poland and the Government of the United States of America on Enhanced
Defense Cooperation, signed in Warsaw on 15 August 2020.
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December 21, 2018, between the Government of the Republic of Poland and
the Government of the United States of America amending the Agreement
of July 15, 2015, between the Government of the Republic of Poland and the
Government of the United States of America on agreed facilities and areas on
the territory of the Republic of Poland; 3) Agreement of July 15, 2015 between
the Government of the Republic of Poland and the Government of the United
States of America on agreed facilities and sites on the territory of the Republic
of Poland.
Substantive development of the military cooperation in the field of defense
was tied to, inter alia, the establishment of the Forward Headquarters of the
V Corps of the U.S. Land Forces in Poznań, Poland24, the likely further increase
of the number of the US troops stationed in Poland and the related need for
a new legal framework regulating the conditions of the US military presence
in the country25.
Additional important reasons for the Polish side to sign EDCA included
economic incentives – it is estimated that US AF spending, in particular the
costs of training, equipping and deploying U.S. forces in Poland, would boost
the Polish economy and outweigh the costs Poland incurs in supporting U.S.
forces26 – as well as geopolitical issues, such as strengthening the security and

24 Forward Headquarters of the V Corps of the U.S. Land Forces is located in Poznań, the
formation process started in October 2020. The number of US soldiers stationed in Poland
will increase by at least 1,000 and reach at least 5,500 troops. V Corps is stationed in Fort
Knox and the Forward HQ will function on rotational basis. See https://www.defence24.pl/
polskie-wysuniete-dowodztwo-v-korpusu-juz-w-sluzbie [access: 9.12.2020]. According to
the US DOD: „The EDCA will enable an increased enduring U.S. rotational presence of about
1,000 personnel, to include the forward elements of the U.S. Army’s V Corps headquarters
and a Division headquarters, intelligence, surveillance and reconnaissance capabilities,
and the infrastructure to support an armored brigade combat team and combat aviation
brigade. This is in addition to the 4,500 U.S. personnel already on rotation in Poland”. See
Secretary of Defense Statement on Completion of the U.S.-Poland Enhanced Defense Cooperation
Agreement Negotiations, Aug. 3, 2020, https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/
Release/Article/2297502/secretary-of-defense-statement-on-completion-of-the-uspoland-enhanced-defense/ [access: 9.12.2020].
25 See Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej pomiędzy Polską a USA podpisana,
15.08.2020, https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/umowa-o-wzmocnionej-wspolpracyobronnej-pomiedzy-polska-a-usa-podpisana [access: 9.12.2020].
26 As underlined in the statement of the Polish Minister of National Defense, Mariusz
Błaszczak: „On the basis of the agreement concluded on August 15, on this symbolic day,
we are guaranteed that the developed infrastructure will allow us to host up to 20 thousand
American soldiers. If, of course, there is such a need. [...] The agreement gives Poland
security. This is the most important benefit. It also brings economic benefits as the presence
of American troops in a country always gives an impulse for economic development. As

Legal Aspects of the Agreement Between The Government of the Republic of Poland...

deterrence potential on the Alliance’s eastern flank27. In the preamble to the
EDCA, the Republic of Poland and the United States of America explicitly refer
to the change in the geopolitical situation, which has resulted in new global
and regional challenges for the protection of vital interests of the Parties and
the need to strengthen existing military cooperation between the Parties. The
EDCA is intended to bring about the possibility of both individual and joint
defense against potential security threats, which will have a real impact on
ensuring proper implementation of the UN Charter and the North Atlantic
Treaty, as well as expanding the existing cooperation as compared to the
SOFA Supplemental28. EDCA is intended to augment NATO SOFA provisions,
define in more detail the status and conditions governing the stay of US AF
on the territory of the Republic of Poland, while preserving the sovereignty
of each Party over its territory and relevant forces, as well as the right of
each Party to self-defense, in accordance with accepted acts and principles of
international law concerning the conduct of hostilities, in Poland referred to
as the International Humanitarian Law of Armed Conflicts29
One of the most significant changes between the SOFA Supplemental and the
EDCA is the strong emphasis on the right to access agreed facilities and areas.
The amended provision of Art. 3.2 of the EDCA Agreement provides that, after
consultation between the Parties, the US AF, U.S. contract contractors, employees
of U.S. contract contractors, local civilian employees of the US AF, family members,
and vehicles, vessels, and aircraft used by or for the US AF are authorized
unimpeded access to and use of agreed facilities and areas for purposes related to,
i.e. visits, training, and exercises. The Republic of Poland has authorized the US AF
to control access to agreed facilities and areas under the Agreement exclusively,
thereby ceding the security system for such sites to the US AF. Furthermore, it
was agreed that Poland will not provide the host nation support to US activities
undertaken outside of the agreed facilities and areas, while identifying a catalog

far as the military is concerned, first of all it is about perfecting and improving skills, joint
exercises and interoperability, that is cooperation, knowledge of mutual procedures. Quite
simply, together we are stronger”. See Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej...
27 The United States has similar agreements with other NATO Member States in the
central and eastern European area, such as Bulgaria, Hungary, and Romania.
28 Preamble of the EDCA explicitly recalls both Parties commitment to strengthening
cooperation in view of new threats and the need to ensure security.
29 The core of LOAC are the Four Geneva Conventions and the two Additional Protocols
thereto. For a comprehensive intro to LOAC in Polish, see Międzynarodowe prawo
humanitarne konfliktów zbrojnych, eds. Z. Fałkowski, M. Marcinko, Warszawa 2014.
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in which the US AF will be interested, listing the following: state-owned land
and facilities, local government-owned land and facilities, and private land and
facilities, which will result in a significant burden on the state budget30. The
parties also extended the authority of the US AF to perform modifications and
repair work on the agreed facilities and areas31. Before the entry into force of
the EDCA, the Polish side, as the host country, has had greater authority over
the agreed facilities and areas that have been entrusted to the US AF. Many of
the issues related to use required prior negotiations or obtaining appropriate
permits from the relevant state or territorial authorities. The aforementioned
EDCA regulations resulted in a significant expansion of U.S. authority in the
territory of the Republic of Poland, as previously under the provisions of
the Supplemental SOFA the US AF were authorized to access and use the
agreed facilities and areas subject in particular to the internal regulations of
the national law of the Republic of Poland32. The Parties have also envisioned
potential future consultations regarding the possible transfer or purchase

30 Issues related to infrastructure, logistics and tenders have been regulated in the
Acquisition And Cross-Servicing Agreement (US-POL-02) Between The Department
Of Defense Of The United States Of America And The Minister Of National Defense Of
The Republic Of Poland (ACSA). The Agreement covers mainly the financial aspects. The
Polish decision to cover the costs in the aforementioned scope will result in the burdening
of the state budget calculated in millions of zlotys annually, depending on the scale of the
undertaking and the notified needs. The costs incurred by the Polish side will be calculated
and determined individually each time. Some costs will be fixed, e.g. maintenance of the
agreed facility. Others are hard to estimate in advance, for instance the rental of private
areas that are to be used for temporary training (e.g., farmland for the duration of an
exercise) will depend on the area used, the duration of use and the costs of any damage and
compensation claims.
31 Under the EDCA, the US AF have been authorized to conduct construction activities
with the obligation to provide the designated Polish executive body with documentation,
although at the same time they were released from the obligation to comply with Polish
zoning regulations or to conduct construction works, limiting the legal requirement to
a provision stipulating the assurance of technical and construction standards consistent
with the requirements and standards of both Parties to the Agreement. Furthermore,
under Art. 10 of the EDCA, Poland „shall not require members of the U.S. forces, U.S.
contractors, or U.S. contractor employees to obtain professional licenses issued by the
Republic of Poland in relation to the provision of services provided as part of their official or
contractual duties to U.S. forces, dependents, U.S. contractors, U.S. contractor employees,
or other persons as mutually agreed”.
32 EDCA, Art. 3.
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of equipment determined to be excess, as may be authorized by U.S. law and
regulations33.
From a legal perspective, the most important issues related to criminal
jurisdiction over members of the US AF34. The practice of negotiations of
international treaties and soft law instruments35 shows that the issues of
jurisdiction, financial settlement and possible claims for damages are of crucial
importance, and as such attract most attention and time of all the Parties36.
Comparison of SOFA Supplemental and EDCA provisions clearly shows
that the procedures for waiver of the right to exercise sovereign jurisdiction
have changed. SOFA Supplemental required Poland to honor requests made
by U.S. military authorities except in cases of special interest to Poland.
A request by the U.S. to Poland to waive its priority to exercise jurisdiction was
submitted to the Minister of Justice of the Republic of Poland, while a Polish
request to the U.S. to waive the latter priority to exercise jurisdiction had to be
submitted to the appropriate U.S. military authority, in violation of the general
legal principle of equality of rights of contracting parties, thereby effectively
placing the Minister of Justice on an equal footing with the military command37.
Under EDCA, in turn, in specific cases of particular importance to Poland,
the authorities of the Republic of Poland may withdraw the waiver by

33 Ibidem, Art. 4.
34 Art. 1 para. 1 of the Polish Criminal Code provides that: „Penal liability shall be
incurred only by a person who commits an act prohibited under penalty, by a law in force at
the time of its commission”, while the exclusion of Polish jurisdiction is allowed under Art. 5
of the Polish Criminal Code pursuant to which „The Polish penal law shall be applied to the
perpetrator who committed a prohibited act within the territory of the Republic of Poland,
or on a Polish vessel or aircraft, unless an international agreement to which the Republic
of Poland is a party stipulates otherwise”. in conjunction with Art. 87 and 91 of the Polish
Constitution.
35 Jurisdiction is often temporarily excluded through agreements, for instance during
international military exercises.
36 When conducting negotiations, the Polish Ministry of National Defense always seeks
to maintain exclusive criminal jurisdiction over the Polish Armed Forces operating abroad
as part of international exercises or Polish Military Contingents. The renunciation of
jurisdiction by the host country results in criminal or disciplinary liability only before the
Polish law enforcement authorities. The U.S. on the other hand, virtually always secures
exclusive criminal jurisdiction over its military personnel, wherever its stationed.
37 SOFA Supplemental, Art. 13. Soft law and courtesy are very important concepts in
international law and practice, alongside the hard law. This is the reason why, for example,
when drawing up agreements in two language copies, the rule of signature is applied
interchangeably, i.e. it is assumed that the home language version of the agreement is
signed on the left-hand side by an authorized representative of the state in whose language
the agreement is presented for signature and vice versa.
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providing a statement in writing to the competent U.S. forces authorities not
later than thirty days after receipt of the notification concerning the existence
of concurrent jurisdiction, as well as prior to receipt of such notification.
Subject to particular arrangements that can be made for minor offenses,
US forces shall promptly notify the appropriate Polish authorities of any
criminal or disciplinary proceedings initiated against their soldiers who have
committed a crime in the Polish territory. Provisions on mutual assistance
in investigating, prosecuting, and bringing to justice members of the US AF,
civilian personnel, or family members who should incur criminal liability under
Polish or U.S. law remain in effect38.
Relevant authorities of either Party are obliged to take into consideration
all evidence collected by the other Party, and investigation reports prepared
thereby. Changes to the right to wave jurisdiction have also resulted in related
amendments to the provisions on detention, surveillance and access to persons
within the remit of the EDCA.
In comparison to the SOFA Supplemental, representatives of the US AF
have been granted the right to be present at all procedural activities conducted
by the Polish law-enforcement authorities, including interrogations, involving
a member of the US AF or civilian personnel or a family member thereof if they
are victims or witnesses of a crime. US AF authorities have also been granted
access to the testimony of the aforementioned persons and their records, as
well as to rulings and reports of law enforcement agencies in cases where
members of the US AF, civilian personnel, or family members are victims in the
case39. The authorities of the Republic of Poland are also obliged to ensure the
presence of an interpreter at all activities regulated by the Criminal Procedure
Code (procedural, investigative, and interrogation activities), regardless of the
status in the case of a member of the US AF. Polish authorities are also under
an obligation to provide a written translation of documents produced in the
course of criminal proceedings. Persons covered by the EDCA are also granted
the right to make statements in English. Finally, the Parties agreed that should
a sentence of imprisonment be imposed by a court of the Republic of Poland

38 EDCA, Art. 14.
39 Ibidem, Art. 16, para. 4.
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on a member of the US AF, civilian personnel, or family member thereof, such
a sentence will be served in the penal institutions of the United States40.
Regulations concerning settlement of tort claims have been substantially
changed as well41. As agreed by the Parties in Art. 18 para. 1 „Members of the
force or of the civilian component shall not be subject to any proceedings
for civil claims or administrative penalties arising out of acts or omissions
by such persons in the performance of their official duties. Such claims may
be presented to the appropriate authorities of the Republic of Poland and
processed according to the provisions contained in Article VIII of the NATO
SOFA”42.
SOFA Supplemental regulations, in turn, referred explicitly to Art. VIII
NATO SOFA43. Within the framework of the above-mentioned provisions,
we distinguish tort liability and contractual liability, which resulted in an
infinite number of situations, thus creating an impossible to catalog area of
legal considerations, encompassing variety of claims including resulting from
damages to agreed facilities and areas, military property or private property44.
The processing of claims under the provisions of Art. VIII of the NATO SOFA
depends on, among other things: 1) General principles of tort and contractual
liability; 2) Who’s the damage been done by (military personnel, civilian
personnel or a contractor); 3) Damages related to the stay of foreign troops;
4) Liability for damages incurred in the performance of official duties and
outside the performance of official duties; 5) Liability for damage to state
property used by the armed forces of the other state; 6) Damages resulting
from the use of a vehicle, vessel or aircraft; 7) Liability for damages caused to

40 Ibidem, para. 10.
41 Claims (pol. roszczenia) – a formal request by a person entitled to compensation for
damage caused to a third party by conduct amounting to tort (including criminal offences,
misdemeanors and negligence and their consequences) from a person or administrative
authority obliged to compensate for the damage. As pointed out by J. Stochel,
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wojska obce na terytorium Polski w świetle prawa
międzynarodowego, Warszawa 2017, p. 99: „For non-criminal liability, it concerns liability
both for damage caused by failure to perform or the improper performance of a duty, and
for damage caused by tort”.
42 For more on settlement of claims in the military practice in general, see ibidem.
43 SOFA Supplemental, Art. 17, para. 1.
44 See J. Stochel, op. cit., p. 99.
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persons; 8) Liability for damage to other government property; 9) Liability for
damage caused to third parties45.
Settlement of claims, procedures for their relinquishment, principles of cost
sharing are regulated by NATO SOFA, the provisions of which, in accordance
with the EDCA, will apply to the US AF in the territory of the Republic of
Poland.
One of the most important changes concerning the logistics is set forth
in Annex B to the EDCA. These provisions concern the strengthening of the
current military presence and the need to provide infrastructural and logistical
support46. The Parties, in furtherance of the purposes and principles set
forth in the Preamble and the Joint Declarations, and in consideration of the
preexisting provisions, have agreed to the following locations for the planned
increased U.S. military presence: 1) Forward Headquarters of the V Corps of
the U.S. Land Forces are to be located in Poznań; 2) Combat Training Center
is to be located in Drawsko Pomorskie; 3) The primary operating location for
U.S. Forces Aerial Port of Debarkation will be Wrocław-Strachowice; 4) The
primary operating location for U.S. Forces Remotely Piloted Aircraft Base
will be in Łask; 5) U.S. Forces Aviation, Logistics, Special Operations and Air
Defense will be in Powidz; 6) U.S. Forces SOF will be in Lubliniec; 7) U.S. Forces
Armored Brigade Combat Team will be located in Żagań/Świętoszów47.
As the authors pointed out above, the Parties, decided to substantially
expand the cooperation of their armed forces, which will translate not only into
a strengthening of the defense potential, but also will leave a significant mark
on the Polish legal system. Before signing the EDCA, the list of agreed facilities
and areas included only the following locations48:1) Air Base in Łask; 2) Army

45 Art. VIII of the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and
the other States participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their
Forces, and its Additional Protocol.
46 EDCA, Annex B.
47 See Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej...
48 According to Annex B of the EDCA, the list of agreed facilities and areas includes: Air
Bases in Łask, Dęblin and Mirosławiec, training areas in Drawsko Pomorskie, Ustka, Czarne,
Wędrzyn, Nowa Dęba and Żagań, and military complexes (in Żagań, Karliki, Trzebień,
Bolesławiec, Świętoszów, Skwierzyń, Poznań, Lubliniec, Toruń, Orzysz/Bemowo Piskie, and
airports: Wrocław, Kraków Balice, Katowice.
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Combat Training Center in Drawsko; 3) Military Complex Skwierzyna K-2629;
4) Military Complex Ciechanów K-0166; 5) Military Complex Choszczno49.
According to Annex B to the EDCA, Poland-Provided Infrastructure
(PPI)50 includes in-kind contributions to the construction, improvement and
equipping of infrastructure. These regulations do not apply, however, to the
Redzikowo Ballistic Defense site and NATO Enhanced Forward Presence
(eFP) activities51. Given the purpose of the NATO advanced battalions, their
deployment, and the presence of U.S. troops within them, this is an unusual
decision for the US AF. Monetary contributions for logistic support provided
by Poland are to be spent on development of design criteria packages, design
oversight, construction oversight, and implementation of logistic support
provided by the Republic of Poland52.
With respect to the security of the US AF in the territory of the Republic
of Poland, the Parties agreed that authorities will cooperate to ensure the
protection, security, and safety of the US AF, U.S. contractors, employees of U.S.
contractors, and their family members. The Republic of Poland has committed,
to the best of its ability, to take all reasonable and necessary measures to
ensure their protection, security and safety. Under the terms of the EDCA,
the Republic of Poland bears general responsibility for ensuring security on
its territory. As indicated earlier, the concept of Force Protection has been
extended by the Parties in favor of the US AF by granting them all rights and
powers necessary to use, exploit, defend, or control agreed facilities and areas,
including taking appropriate measures to maintain or restore order and to
protect the US military and civilian personnel and their family members. The

49 List of agreed facilities and areas under The Agreement of December 21, 2018,
between the Government of the Republic of Poland and the Government of the United
States of America amending the Agreement of July 15, 2015, between the Government
of the Republic of Poland and the Government of the United States of America on agreed
facilities and areas on the territory of the Republic of Poland.
50 Art. II and following of the EDCA, Annex B.
51 NATO Forward Presence – an initiative adopted during the 2016 NATO summit in
Warsaw to maintain a limited military presence in the territory of NATO countries in the
form of battalion battle groups in order to guarantee security on the so-called eastern flank
of NATO. There are two groups stationed in Poland: Multinational Division North East in
Elbląg and NATO Battalion Battle Group in Poland assigned to 15 Mechanized Brigade and
dislocated in Orzysz.
52 EDCA, Annex B.
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US AF are obliged, however, to coordinate security plans with the appropriate
authorities of the Republic of Poland53.
As indicated in the official explanatory memorandum prepared as part of
the process of EDCA ratification, the EDCA provides for, depending on the
subject matter, either the possibility or the obligation to conclude implementing
agreements between the Parties or their authorized representatives. These
agreements will specify the provisions of the EDCA in a manner that is
not inconsistent with it, e.g. by establishing procedures for cooperation in
individual areas governed by the EDCA or model forms and certificates. The
character and mode of binding the Republic of Poland with such agreements
will depend on their content54.
In accordance with the provisions of EDCA, the remaining Implementing
Arrangements of the Republic of Poland-US SOFA, which supplement the legal
basis for the presence of U.S. military forces in Poland, will remain in effect.
In the legal system of the Republic of Poland there are normative documents
which additionally specify the provisions of the SOFA Supplemental – the
so called Implementing Arrangements55 between the Government of the
Republic of Poland and the Government of the United States of America,
which regulate, inter alia, the following matters: 1) certificate of Entitlement
to operate private motor vehicles56; 2) the terms of reference for the Joint
Commission established under the agreement between the Government
of the Republic of Poland and the Government of the United States of
America on the Status Of the Armed Forces of the United States of America
in the territory of Poland57; 3) the procedures for the processing of claims

53 EDCA, Art. 30 provides the US AF with much greater powers in this regard than the
SOFA Supplemental did.
54 Doc no. 573 dated 26 August 2020 of the Sejm (IX term) including the draft Agreement
between the Government of the Republic of Poland and the Government of the United
States of America on Enhanced Defense Cooperation, p. 7.
55 As of late 2020, 17 such arrangements were signed by the Parties.
56 Implementing Arrangement between the Government of the Republic of Poland
and the Government of the United States of America to the Agreement between the
Government of the Republic of Poland and the Government of the United States of America
on the Status Of the Armed Forces of the United States of America in the territory of
Poland concerning the certificate of Entitlement to operate private motor vehicles, signed
in Stuttgart, 20th May 2013.
57 Implementing Arrangement between the Government of the Republic of Poland
and the Government of the United States of America creating the terms of reference for
the Joint Commission established under the agreement between the Government of the
Republic of Poland and the Government of the United States of America on the Status
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for damage caused by the Armed Forces of the United States of America in
the territory of the Republic of Poland58; 4) registry of Vehicles, Trailers and
Semi-Trailers of the United States Forces and United States Contractors59;
5) registration and Technical Inspection of Private Vehicles60; 6) custom
procedures61; 7) official tax exemptions62; 8) Labor Subcommittee in the
Framework of the Joint Commission and Procedures for the Resolution of
Employment Disputes and Employee Complaints63; 9) Financial institutions64;

Of the Armed Forces of the United States of America in the territory of Poland, signed in
Warsaw, 9th October 2013.
58 Implementing Arrangement between the Government of the Republic of Poland
and the Government of the United States of America to the Agreement between the
Government of the Republic of Poland and the Government of the United States of America
on the Status Of the Armed Forces of the United States of America in the territory of Poland
concerning Settlement of Claims on Account of Damages Caused by the United States
Forces in the Territory of Poland, signed in Warsaw, 7th February 2014.
59 Implementing Arrangement between the Government of the Republic of Poland
and the Government of the United States of America to the Agreement between the
Government of the Republic of Poland and the Government of the United States of America
on the Status Of the Armed Forces of the United States of America in the territory of Poland
concerning Registry of Vehicles, Trailers and Semi-Trailers of the United States Forces and
United States Contractors, signed 1st July 2014.
60 Implementing Arrangement between the Government of the Republic of Poland and the
Government of the United States of America to the Agreement between the Government of
the Republic of Poland and the Government of the United States of America on the Status
Of the Armed Forces of the United States of America in the territory of Poland concerning
Registration and Technical Inspection of Private Vehicles, signed in Warsaw, 1st July 2014.
61 Implementing Arrangement between the Government of the Republic of Poland
and the Government of the United States of America to the Agreement between the
Government of the Republic of Poland and the Government of the United States of America
on the Status Of the Armed Forces of the United States of America in the territory of Poland
concerning Customs Procedures, signed in Warsaw, 23rd October 2014.
62 Implementing Arrangement between the Government of the Republic of Poland
and the Government of the United States of America to the Agreement between the
Government of the Republic of Poland and the Government of the United States of America
on the Status Of the Armed Forces of the United States of America in the territory of Poland
regarding official tax exemptions, signed in Warsaw, 27th April 2015.
63 Implementing Arrangement between the Government of the Republic of Poland
and the Government of the United States of America to the Agreement between the
Government of the Republic of Poland and the Government of the United States of America
on the Status Of the Armed Forces of the United States of America in the territory of
Poland concerning the Labor Subcommittee in the Framework of the Joint Commission and
Procedures for the Resolution of Employment Disputes and Employee Complaints, signed
in Warsaw, 27th April 2015.
64 Implementing Arrangement between the Government of the Republic of Poland
and the Government of the United States of America to the Agreement between the
Government of the Republic of Poland and the Government of the United States of America
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10) Contracting procedures65; 11) Military Service Support Activities66;
12) Telecommunication67; 13) procedures for the determination of flights68;
14) environmental matters69; 15) use of agreed facilities and areas and
property ownership70; 16) security71; 17) Medical Support72.
In the near future, the implementation of the EDCA will demonstrate
the need for new regulations in the areas covered by some of the above-

on the Status Of the Armed Forces of the United States of America in the territory of Poland
concerning Financial Institutions, signed in Warsaw, 27th April 2015.
65 Implementing Arrangement between the Government of the Republic of Poland
and the Government of the United States of America to the Agreement between the
Government of the Republic of Poland and the Government of the United States of America
on the Status Of the Armed Forces of the United States of America in the territory of Poland
concerning Contracting Procedures, signed in Warsaw, 27th April 2015.
66 Implementing Arrangement between the Government of the Republic of Poland
and the Government of the United States of America to the Agreement between the
Government of the Republic of Poland and the Government of the United States of America
on the Status Of the Armed Forces of the United States of America in the territory of Poland
concerning Military Service Support Activities, signed in Warsaw, 27th April 2015.
67 Implementing Arrangement between the Government of the Republic of Poland
and the Government of the United States of America to the Agreement between the
Government of the Republic of Poland and the Government of the United States of America
on the Status Of the Armed Forces of the United States of America in the territory of Poland
concerning telecommunication, signed in Warsaw, 27th April 2015.
68 Implementing Agreement on the status of the Armed Forces of the United States of
America on Republic of Poland territory on procedures for the determination of flights
(dated 4th November 2015).
69 Implementing Arrangement between the Government of the Republic of Poland
and the Government of the United States of America to the Agreement between the
Government of the Republic of Poland and the Government of the United States of America
on the Status Of the Armed Forces of the United States of America in the territory of Poland
concerning environmental matters, signed in Warsaw, 24th June 2016.
70 Implementing Arrangement between the Government of the Republic of Poland
and the Government of the United States of America to the Agreement between the
Government of the Republic of Poland and the Government of the United States of America
on the Status Of the Armed Forces of the United States of America in the territory of Poland
concerning use of agreed facilities and areas and property ownership, signed in Warsaw,
24th June 2016.
71 Implementing Arrangement between the Government of the Republic of Poland
and the Government of the United States of America to the Agreement between the
Government of the Republic of Poland and the Government of the United States of America
on the Status Of the Armed Forces of the United States of America in the territory of Poland
concerning security signed in Warsaw, 22nd March 2017.
72 Implementing Arrangement between the Government of the Republic of Poland
and the Government of the United States of America to the Agreement between the
Government of the Republic of Poland and the Government of the United States of America
on the Status Of the Armed Forces of the United States of America in the territory of Poland
concerning Medical Support signed in Warsaw, 22nd March 2017.
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mentioned Implementing Arrangements. The substantive changes regarding
logistics, support, contract procedures and Force Protection outlined in the
EDCA, will most likely require substantial revision of many arrangements, and
such legislative work will need to be conducted swiftly, to meet the new reality
of the Polish-American cooperation.
Taking into account the fact that SOFA Supplemental has been in force in
the Polish legal system and economic circulation for over 10 years, it is logically
justified to conclude that the newly concluded and ratified EDCA will result
in the strengthening of military relations and cooperation. The presence of
American troops in the number of over 4,500 to about 5,500 soldiers serving
in permanent rotation, and up to as many as 20,000 soldiers in the territory of
Poland during military exercises or in case of a threat situation will also result
in a strong strengthening of the national economy, as the logistical needs will
have to be met also by Polish enterprises. The American presence will also
constitute a real increase in the defensive potential of the eastern flank of
NATO. The new defense infrastructure will be provided not only to meet the
exclusive needs of the U.S. military, but in large part will be operationally usable
(or shared) with the PAF, and will significantly enhance Poland’s ability to
accommodate allied NATO forces (not just U.S.) in the event of a crisis. National
capabilities to ensure sufficient weapons and munition storage, to store and
distribute fuel and to provide logging for additional military personnel will
increase significantly. However, day-to-day practice will verify to what extent
the provisions of the EDCA will correspond to reality and whether and if how
many aspects of day-to-day cooperation will need to be adjusted.
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Aspekty prawne umowy o wzmocnionej współpracy obronnej
między Polską a Stanami Zjednoczonymi z roku 2020
Streszczenie
Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, i Michael Pompeo, sekretarz stanu,
15 sierpnia 2020 roku podpisali umowę o wzmocnieniu trwałej obecności wojsk Stanów
Zjednoczonych Ameryki w Polsce. Umowa została podpisana w obecności Prezydenta RP
Andrzeja Dudy.
Umowa ustala uregulowania prawne obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Przyjęte zasady opierają się w dużym stopniu na regulacjach wspólnych dla wszystkich członków NATO, czyli umowy NATO SOFA z 1951 roku, którą Polska przyjęła wraz z członkostwem w Sojuszu Północnoatlantyckim.
Umowa, zastępująca dotychczas obowiązujące porozumienie z 2009 roku, została zawarta na czas nieokreślony, a obie strony mogą ją rozwiązać po poinformowaniu partnera.
Autorzy artykułu szczegółowo omawiają postanowienia nowej umowy międzynarodowej, porównują jej postanowienia z dotychczasowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi współpracy polsko-amerykańskiej.
Słowa kluczowe: umowa, rząd, NATO, współpraca, obrona

Agnieszka Brzostek*1

Cyfrowa suwerenność państwa
jako cel niemieckiej strategii
cyberbezpieczeństwa z 2021 roku

Streszczenie
Nowa strategia cyberbezpieczeństwa Niemiec z 8 września 2021 roku stworzyła podstawy strategiczne działania rządu federalnego w dziedzinie bezpieczeństwa na najbliższe
5 lat. Strategia jest wbudowana w europejską strategię cyberbezpieczeństwa i pomaga
kształtować cyfrową przyszłość Europy. Dlatego rząd federalny postrzega cyberbezpieczeństwo jako wspólne zadanie państwa, biznesu, nauki i społeczeństwa. Wymaga to
zorganizowanego podejścia i opartej na zaufaniu współpracy, żeby móc znaleźć wspólne
odpowiedzi na cyberzagrożenia i zbudować cyfrową suwerenność państwa.
Słowa kluczowe: cyfrowa suwerenność, strategia cyberbezpieczństwa, polityka cyberbezpieczeństwa Niemiec

* Dr Agnieszka Brzostek, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej, e-mail: a.brzostek@
akademia.mil.pl, Orcid: 0000-0002-7444-0186.
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Wstęp
Nasze życie kształtują możliwości zdigitalizowanego świata. Technologie takie, jak: sztuczna inteligencja (AI), sieciowe urządzania elektroniczne i nowe,
innowacyjne kanały komunikacyjne, dokonują rewolucyjnych zmian w naszej
codzienności, w życiu zawodowym czy w kontaktach z administracją publiczną. Coraz więcej procesów zostało przeniesionych do cyberprzestrzeni, a pandemia COVID-19 jeszcze bardziej wzmocniła tę tendencję. Już przed wybuchem pandemii COVID-19 pojawiały się postulaty dotyczące suwerenności
cyfrowej oznaczającej niezależność oraz samostanowienie w odniesieniu do
technologii cyfrowych w Niemczech i w Europie. Podczas pandemii okazało
się, że dostęp do niektórych technologii w czasach kryzysu jest ograniczony
i może prowadzić do ubezwłasnowolnienia gospodarki, np. półprzewodniki
doprowadziły do skrócenia czasu pracy i jednocześnie spowodowały trudności produkcyjne w niemieckim przemyśle. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na
wzmacnianie Chińskiej Republiki Ludowej jako światowego lidera technologii i innowacji, geopolityczne konflikty i globalną konkurencję. Te przypadki,
i wiele innych, pokazują, że utrzymanie i wzmocnienie suwerenności cyfrowej
w przyszłości będzie odgrywać podstawową rolę w zapewnieniu zdolności do
działania, a także zdolności do innowacji i zapewnienia konkurencyjności gospodarki1. Wszystkie te elementy niosą za sobą zwiększenie zagrożeń w cyberprzestrzeni. Państwo ma obwiązek ocenić i aktywnie kształtować szybki
rozwój cyfryzacji w taki sposób, żeby zapewnić niezbędne warunki do wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony cyberprzestrzeni. Należy przyjąć, że
ten rodzaj bezpieczeństwa jest gwarancją powodzenia cyfryzacji w dłuższym
czasie. Nowa strategia cyberbezpieczeństwa Niemiec z 8 września 2021 roku2
stworzyła podstawy strategiczne działania rządu federalnego na rzecz bezpieczeństwa na najbliższe 5 lat. Jest ona kontynuacją przyjętych przez rząd

1 M. Seifried, I. Bertschek, Schwerpunktstudie Digitale Souveränität, Bestandsaufnahme und
Handlungsfelder 2021, Berlin 2021.
2 Cybersicherheitsstrategie für Deutschland 2021, s. 8, https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2021/09/cybersicherheitsstrategie-2021.pdf;jsessionid=54839E13D7EBF107CCFCCDFFE002AC92.1_cid373?__blob=publicationFile&v=1 [dostęp: 20.03.2022].
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federalny strategii w 20113 i 2016 roku4. Wszystkie wyznaczały kierunek
przyszłej polityki bezpieczeństwa cybernetycznego5. Strategia jest wbudowana w europejską strategię cyberbezpieczeństwa i pomaga kształtować cyfrową przyszłość Europy6. Dlatego rząd federalny postrzega cyberbezpieczeństwo jako wspólne zadanie państwa, biznesu, nauki i społeczeństwa. Wymaga
to zorganizowanego podejścia i opartej na zaufaniu współpracy, żeby móc
znaleźć wspólne odpowiedzi na cyberzagrożenia. Zagrożenia cybernetyczne
nie kończą się na granicach państwowych. Podobnie jak w wielu innych dziedzinach, Niemcy są włączone w sieć europejskiej i międzynarodowej współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, dlatego cyberbezpieczeństwo można zagwarantować tylko we współpracy z europejskimi i międzynarodowymi
partnerami. W ramach tej współpracy Niemcy, jako jedno z państw, wnioskowały do Unii Europejskiej o przyspieszenie działań mających na celu osiągnięcie cyfrowej suwerenności i lepszego wykorzystania jednolitego rynku cyfrowego7. W strategii z 2021 roku jako jeden z podstawowych celów wskazano

3 Cyber-sicherheitsstrategie für Deutschland 2011, https://www.cio.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Strategische-Themen/css_download.pdf?__blob=publicationFile
[dostęp: 22.03.2022].
4 Cyber-sicherheitsstrategie für Deutschland 2016, https://www.bmi.bund.de/cybersicherheitsstrategie/BMI_CyberSicherheitsStrategie.pdf [dostęp: 22.03.2022]
5 Także „Biała Księga” z 2016 r. Zob. M.M. Kosman, Niemcy wobec problemów bezpieczeństwa narodowego. Refleksje wokół „Białej Księgi” z 2016 r. [w:] Konflikty zbrojne i obronność na
przełomie XX i XXI w. Aspekty polityczne i prawne, red. Ł. Jureńczyk, P. Radziszewski, S. Sadowski, Bydgoszcz 2018; E. Cziomer, Znaczenie „Białej Księgi 2016” dla oceny nowych wyzwań
w polityce bezpieczeństwa Niemiec, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2017, nr 1.
6 Strategia z 2021 r. wpisuje się w politykę cyberbezpieczeństwa UE. W swoich założeniach zawiera, zgodnie z dyrektywą NIS, ramy sterujące w strategii (zob. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na
rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na
terytorium Unii, Dz. Urz. UE 2016 L 194.1, art. 7, ust. 1, lit. b.), cele i priorytety oraz organy, które będą odpowiadać za osiągnięcie tych celów. Ważna w procesie budowania cyfrowej suwerenności jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia
17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku
cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (ibidem 2019, L 130.92). Obecnie trwają prace nad stworzeniem bezpiecznej przestrzeni cyfrowej, która będzie chronić
wartości UE oraz prawa podstawowe i bezpieczeństwo obywateli, a jednocześnie zwiększać suwerenność cyfrową Europy. Zasadnicze znaczenie w tym względzie ma „cyfrowy
kompas”, czyli zaproponowana przez Komisję Europejską strategia określająca konkretne
cele cyfrowe i etapy pośrednie do 2030 r. Postęp prac zob. https://www.consilium.europa.
eu/pl/policies/a-digital-future-for-europe/ [dostęp: 28.03.2022].
7 M. Fraser, Czym jest cyfrowa suwerenność i dlaczego warto w nią inwestować?, https://
cyberdefence24.pl/social-media/cybermagazyn-czym-jest-cyfrowa-suwerennosc-idlaczego-warto-w-nia-inwestowac [dostęp: 27.03.2022].
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stworzenie cyfrowej suwerenności państwa. Do efektywnego wdrożenia tej
strategii jest wymagane przyjęcie rozwiązań prawnych i organizacyjnych, a co
najważniejsze nieustanne monitorowanie i kontrola wyników.
Celem prezentowanego artykułu jest analiza prawnych i administracyjnych form działania federalnych organów na rzecz wdrożenia polityki opartej
na suwerenności cyfrowej państwa. Dlatego należy rozważyć nie tylko kwestie
definicyjne, ale także rolę organów państwowych w prognozowaniu dalszego
rozwoju, dla którego najważniejszy będzie proces monitowania i kontroli systemu cyfryzacji .

Cyfrowa suwerenność jako cel strategii
cyberbezpieczeństwa z 2021 roku
Suwerenność oznacza „powyżej” lub „wyższy” (fr. souveraineté; łac. superanus)
i można go przypisać różnym poziomom działania. Związany z jednostką oznacza bycie suwerennym, bycie pewnym siebie i lepszym ze względu na wykorzystanie własnych umiejętności i możliwość działania. Państwo lub jego rząd są
suwerenne, gdy korzystają z suwerennych praw państwa. Na poziomie państwowym dokonuje się dalszego rozróżnienia między suwerennością wewnętrzną
a zewnętrzną. Podstawowa niezależność państwa od innych państw oznacza
suwerenność zewnętrzną, a suwerenność wewnętrzna to samostanowienie
w sprawach własnej organizacji państwowej takiej, jak: typ rządu, system prawny i porządek społeczny. W dyskursie politologicznym pojęcie „suwerenność”
jest interpretowane w sposób bardziej zróżnicowany. Oprócz wcześniej wspomnianej suwerenności wewnętrznej i zewnętrznej istnieje suwerenność współzależności. Opisuje ona skuteczną kontrolę transgraniczną, procesy wymiany.
Czwarta forma interpretacji dotyczy międzynarodowej suwerenność prawnej,
wskazuje na uznanie jako suwerenne państwo przez inne państwa. Termin „suwerenność” obejmuje różne aspekty i różne punkty widzenia8.
Suwerenność cyfrowa już od 2016 roku była jednym z głównych celów
działania rządu federalnego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W strategii
wyjaśniono, że suwerenność cyfrową należy rozumieć jako „zdolność i możliwość jednostek i instytucji do samodzielnego, samodzielnego i bezpiecznego

8 M. Seifried, I. Bertschek, op. cit.
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pełnienia swojej funkcji w cyfrowym świecie”9. Wymaga ona suwerenności
technologicznej obejmującej oprogramowanie, sprzęt i architekturę10.
W niemieckiej literaturze suwerenność cyfrowa jest rozumiana jako wiedza
na temat zastosowania technologii i wynikających z tego konsekwencji. Jednocześnie jest ona niezbędnym warunkiem kształtowania procesu transformacji
cyfrowej. Ponieważ rozwój technologiczny dokonuje się bardzo szybko, należy
więc uwzględnić procesy poznawcze, które stają się działaniami projektowymi
przyszłego społeczeństwa cyfrowego. Istotne jest także to, żeby podążać za nim.
Zauważa się, że priorytetowym wyzwaniem jest osiągnięcie dojrzałości cyfrowej,
gdyż pewna niedbałość w tej dziedzinie uniemożliwia cyfrową suwerenność. Cyfrowa suwerenność jest możliwa poprzez cyfrową dojrzałość zarówno jednostki,
jak i prywatnych firm oraz państwa i jego instytucji11. Na poziomie europejskim suwerenność cyfrowa oznacza zwiększenie powiązania polityki gospodarczej i polityki bezpieczeństwa ze strategicznymi partnerami w celu zmniejszenia należności
i zachowania zdolności do działania i kształtowania polityki12.
Ponieważ suwerenność cyfrowa ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa cybernetycznego i informacyjnego, więc niezbędnymi, wstępnymi
warunkami jej zaistnienia są bezpieczne technologie i rozwiązania, umiejętności rozpoznania i oceny możliwości potencjonalnych zagrożeń związanych
z technologami cyfrowymi. Wysoki poziom bezpieczeństwa cybernetycznego
przyczynia się do wzmocnienia suwerenności cyfrowej w każdym aspekcie życia publicznego i społecznego, czyli, jak wskazuje to strategia: obywateli, biznesu, nauki i państwa. Dlatego właśnie suwerenność cyfrowa stała się główną
wytyczną strategii bezpieczeństwa cybernetycznego z 2021 roku zobowiązującą do działania w następujących obszarach:
1) badania nad aplikacjami i upowszechnianiem badań;
2) cyberbezpieczeństwo jako cecha jakości – „Made in Germany”;
3) zdolność państwa do oceny nowych technologii, jako europejski dostawca, oraz budowa niemieckiej bezpiecznej administracji;

9 Cybersicherheitsstrategie für Deutschland 2021..., s. 23.
10 Schlüsselaspekte digitaler Souveränität, https://gi.de/fileadmin/GI/Allgemein/PDF/Arbeitspapier_Digitale_Souveraenitaet.pdf [dostęp: 28.03.2022]. Zob. też S. Werden, Digitale
Souveränität, ein Orientierungsversuch [w:] Digitale Souveränität. Vertrauen in der Netzwerkgesellschaft, red. M. Friedrichsen, P.-J. Bisa, Wiesbaden 2016, s. 35.
11 V. Wittpahl, Digitale Souveränität: Bürger, Unternehmen, Staat, Berlin 2017.
12 Cybersicherheitsstrategie für Dmeutschland 2021..., s. 23.
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4) suwerenność całkowita poprzez wspólną wizję i strategię cyberbezpieczeństwa UE13.
Wskazane obszary świadczą o złożoność procesu suwerenności cyfrowej,
zwłaszcza ze względu na jego różnych uczestników. Oznacza to, że suwerenność cyfrowa jest postrzegana w sposób zróżnicowany i różnorodny, w zależności od pola działania. Wobec tego nasuwa się pytanie: jak osiągnąć ten cel?
Przede wszystkim istotna jest tutaj organizacja państwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Jak osiągnąć suwerenność cyfrową? – organizacja państwa
w zakresie cyberbezpieczeństwa
Dyrektywa NIS nałożyła na państwa członkowskie obowiązek utworzenia organów właściwych w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji. W Niemczech
na poziomie federalnym zmiany legislacyjne zostały już wcześniej zawarte w
ustawie o Federalnym Urzędzie Bezpieczeństwa Teleinformatycznym z 2009
roku14 i w ustawie o zwiększeniu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych z 2015 roku15, dlatego po implementacji dyrektywy NIS do prawa federalnego wprowadzono stosunkowo niewiele zmian16. Przepisy wdrażające dyrektywę przyjęto na podstawie ustawy w 27 kwietnia 2017 roku17.
W strategii cyberbezpieczeństwa z 2021 roku podkreśla się, jak w poprzednich strategiach, że za podstawowe działania na rzecz cyberbezpieczeństwa
odpowiadają: Krajowa Rada Cyberbezpieczeństwa (Cyber-Sicherheitsrat –
NCSR), Narodowe Centrum Cyberobrony (Nationale Cyber-Abwehrzentrum

13 Ibidem.
14 Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI-Gesetz
– BSIG) https://www.bsi.bund.de/DE/Das-BSI/Auftrag/BSI-Gesetz/bsi-gesetz_node.html
[dostęp: 20.03.2022].
15 Zweites Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme
(IT-Sicherheitsgesetz 2.0), https://www.bsi.bund.de/DE/Das-BSI/Auftrag/Gesetze-undVerordnungen/IT-SiG/2-0/it_sig_2-0.html [dostęp: 20.03.2022].
16 D. Adamiec i in., Informacja na temat legislacji dotyczącej systemu cyberbezpieczeństwa
w wybranych państwach Unii Europejskiej (Belgia, Czechy, Estonia, Francja, Holandia, Niemcy,
Szwecja), „Zeszyty Prawnicze” 2021, nr 3, s. 300–301.
17 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen
Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der Union, https://www.bmi.bund.
de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/nis-richtlinienumsetzungsgesetz.html
[dostęp: 26.03.2022].
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– NCAZ, Cyber A-Z) oraz Centralne Biura Informatyki w Sektorze Bezpieczeństwa ( Die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich –
ZITiS). Obecna strategia podkreśla znaczenie NCSR i jej roli jako strategicznego doradcy rządu federalnego18. Realizacja specyfikacji i celów strategicznych
odbywa się przede wszystkim przez organy wyodrębnione w kancelarii federalnej i ministerstwa. Działania federalne obejmują dwa poziomy, tj. strategiczny i operacyjny. Poziom strategiczny tworzą ministerstwa, które odpowiadają
za projekty dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz sprawują nadzór nad ich
realizacją. Na poziomie federalnym za wewnętrzną politykę cyberbezpieczeństwa odpowiada Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny,
(Bundesministeriums des Innern und für Heimat – BMI) oraz Ministerstwo
Spraw Zagranicznych – za cyberbezpieczeństwo polityki zagranicznej. Za cyberobronę odpowiada Federalne Ministerstwo Obrony (Bundesministerium
der Verteidigung – BMVg)19.
Poziom operacyjny obejmuje przede wszystkim działania Federalnego
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Informacji (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik –BSI) jako centralnej agencji rządu federalnego ds. bezpieczeństwa informacji. W jej skład wchodzą: Centrum Operacji Bezpieczeństwa
(Bundes Security Operations Center - BSOC), Federalny Zespół Reagowania
na Awarie Komputerowe (Computer Emergency Response Team für Bundesbehörden – CERTBund) oraz Krajowe Centrum Sytuacji IT (Nationales IT-Lagezentrum). Odpowiada za bezpieczeństwo i ochronę technologii informatycznych i sieci federalnych oraz krajowych infrastruktur krytycznych, a także za
kształtowanie bezpieczeństwa informacji poprzez testowanie, standaryzację,
certyfikację, zatwierdzanie i usługi konsultingowe dla państwa, biznesu i społeczeństwa oraz ściśle współpracuje z podmiotami ze wszystkich dziedzin20.
Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (Bundesamt für Verfassungsschutz
– BfV) służy ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego i informuje rząd federalny oraz opinię publiczną o stanie bezpieczeństwa. Odpowiada za gromadzenie
informacji i ich ocenę o ekstremistycznych lub motywowanych terrorystycznie
atakach cybernetycznych. Służba Kontrwywiadu Wojskowego (Amt für den
militärischen Abschirmdienst – AD) stanowi osłonę Bundeswehry w zakresie
szpiegostwa i sabotażu oraz przeciw ekstremizmowi i terroryzmowi w cyberprzestrzeni. Federalna Służba Wywiadowcza (Bundesnachrichtendienst – BND)

18 Cybersicherheitsstrategie für Deutschland 2021..., s. 55–56.
19 Ibidem, s. 19.
20 Ibidem, s. 19–20.
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odpowiada za pozyskiwanie informacji o innych krajach, które mają znaczenie
dla Niemiec z punktu widzenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, także
w celu ich gromadzenia i oceny w cyberprzestrzeni. Usługa domeny cybernetycznej i informacyjnej (Kommando Cyber- und Informationsraum – KdoCIR)
koordynuje cyberobronę w Bundeswehrze21.
W Niemczech kraje związkowe są odpowiedzialne za bezpieczeństwo
w cyberprzestrzeni. W strategii podkreślono, że rząd federalny ma szczególne zadania wynikające z przepisów dotyczących zapobiegania zagrożeniom
(np. związanych z terroryzmem międzynarodowym, bezpieczeństwa obiektów kolejowych kolei federalnych, ochrony granic czy bezpieczeństwa), w tym
w cyberprzestrzeni. Zadania te wykonują Federalny Urząd Policji Kryminalnej
(Bundeskriminalamt – BKA), Policja Federalna (Bundespolizei – BPOL) i BSI.
Za ściganie w cyberprzestrzeni odpowiada wymiar sprawiedliwości ze wsparciem państwowych urzędów dochodzeniowo-śledczych i organów policyjnych
państw lub przez BKA i BPOL w zakresie ich kompetencji. Współpraca pomiędzy wymienionymi i innymi właściwymi organami na poziomie operacyjnym
odbywa się m.in. w Nationale Cyber-Abwehrzentrum (NCAZ lub Cyber-AZ)
znajdującym się w strukturze BSI, który pełni funkcję centralnej informacji
i platformy koordynacyjnej. Zadaniem Centralnego Urzędu Informatyki
w Sektorze Bezpieczeństwa (Zentrale Stelle fur Informationstechnik im Sicherheitsbereich – ZITiS), jako dostawca usług na rzecz organów bezpieczeństwa w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, jest wzmocnienie
umiejętności cybernetycznych i suwerenności cyfrowej. Ponadto w działania
na rzecz cyberbezpieczeństwa są zaangażowane agencje wchodzące w skład
rządu federalnego, którym powierzono zabezpieczenie federalnej infrastruktury IT. Należą do nich: Federalna Agencja Radia Cyfrowego dla Władz i Organizacji z Zadaniami Bezpieczeństwa (Bundesanstalt für den Digitalfunk der
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben – BDBOS) – federalny
operator sieci, Federalne Centrum Technologii Informacyjnych (Informationstechnikzentrum Bund – ITZBund), a także Ministerstwo Spraw Zagranicznych – operator swojego międzynarodowego IT22. Konferencja Ministrów
Spraw Wewnętrznych i jej krajowa grupa robocza ds. cyberbezpieczeństwa,
Rada Planowania IT i jej grupa robocza ds. bezpieczeństwa informacji koordynują współpracę federalno-krajową na poziomie strategicznym. Te ostatnie są

21 Ibidem, s. 20.
22 Ibidem.
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również odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem informacji między
władzami szczebla federalnego i krajów związkowych23. Istnieje wiele form
współpracy między rządem federalnym a krajami związkowymi. Jest to przede
wszystkim współpraca w ramach CERT (VCV) czy ścisła koordynacja urzędów policji kryminalnej krajów związkowych z BKA jako centralnym urzędem
policji. W tę współpracę operacyjną są zaangażowane także centralne biura
koordynacyjne ds. cyberbezpieczeństwa, tworzone coraz częściej przez kraje związkowe. Należy jeszcze wspomnieć, że krajowy system łącznikowy BSI
kształtuje relacje BSI z partnerami z krajów związkowych i jest dostępny dla
nich jako punkt kontaktowy na poziomie regionalnym24.

Przyszłość suwerenności cyfrowej – inicjatywy i obawy
rządu federalnego
Rząd federalny podjął różne inicjatywy i środki, żeby kształtować cyfrową
zmianę w Niemczech. Obecna strategia wdrożeniowa „Kształtowanie cyfryzacji”25 dotyczy różnych priorytetowych projektów wdrażania środków polityki cyfrowej, w tym w obszarach umiejętności cyfrowych, infrastruktury,
cyfrowej transformacji państwa i społeczeństwa oraz etyki na rzecz społeczeństwa cyfrowego. Wraz z utworzeniem agencji cybernetycznej możliwe są
międzywydziałowe projekty badawcze o wysokim potencjale innowacyjnym
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i powiązanych kluczowych technologii
w celu zaspokojenia potrzeb związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym
i zewnętrznym w Niemczech. Strategia sieciowa rządu federalnego z 2013 roku
została zrewidowana i zaktualizowana o „Strategię sieci 2030 dla administracji publicznej”26. W ten sposób uwzględniono zwiększone wymagania wobec
zdolności komunikacyjnych całej administracji publicznej w Niemczech, nowe

23 Ibidem, s. 21.
24 Ibidem. Zob. K. Chałubińska-Jentkiewicz, A. Brzostek, Strategie cyberbezpieczeństwa
współczesnego świata, Warszawa 2021, s. 139–142.
25 Digitalisierung gestalten Umsetzungsstrategie der Bundesregierung, https://www.
bundesregierung.de/breg-de/service/publikationen/digitalisierung-gestalten-1605002
[dostęp: 29.03.2022].
26 Netzstrategie 2030 für die öffentliche Verwaltung Bedarfsgerechte, leistungsfähige und
sichere Netzinfrastrukturen für die öffentliche Verwaltung, https://www.cio.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Strategische-Themen/Moderne-Verwaltungskommunikation/
netzstrategie_2030_fuer_die_oeffentliche_verwaltung.pdf?__blob=publicationFile [dostęp:
28.03.2022].
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osiągnięcia techniczne oraz zwiększone wymagania wobec bezpieczeństwa.
Celem jest utworzenie dla niemieckiej administracji publicznej (IVÖV) sieci
informacyjnej, za którą będzie odpowiadał Federalny Operator Sieci (Bundesanstalt fur den Digitalfunk der Behorden und Organisationem mit Sicherheitsaufgaben – BDBOS). W tym celu określono następujące cele strategiczne:
− narodowa suwerenność cyfrowa;
− wydajność infrastruktury sieciowej;
− bezpieczeństwo informacji oraz ochrona i poufność danych;
− zrównoważony rozwój i elastyczność;
− współpraca cyfrowa i międzypoziomowa.
„Strategia sieci 2030 dla administracji publicznej” jest zatem ważnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo cybernetyczne w Niemczech27.
Przyjęcie 12 lutego 2020 roku przez rząd federalny dokumentu na rzecz
wzmocnienia przemysłu, bezpieczeństwa i obrony28 ma na celu utrzymanie
i wzmocnienie zdolności rozwojowych w Niemczech i w UE. Strategia ta określa podstawowe kierunki polityki rządu federalnego wobec sektora bezpieczeństwa i obrony, a zatem jest fundamentem ochrony suwerenności cyfrowej. Rząd federalny określił priorytetowe zadania w pięciu obszarach:
− wzmocnienie rozwój badań i innowacji;
− ustalenie warunków ramowych dla wydajnej produkcji;
− optymalizacja zakupów;
− wspieranie politycznie eksportu i jego odpowiedzialna kontrola;
− ochrona interesów bezpieczeństwa29.
Z myślą o administracji publicznej rada planowania IT w marcu 2021 r. podjęła decyzję w sprawie „Strategii wzmocnienia suwerenności cyfrowej dla IT
w administracji publicznej”. Oprócz celów strategicznych: „opcji zmiany”, „zdolności strukturyzacji” i „wpływu na dostawców”, wdraża różne podejścia do rozwiązań i środki wzmacniające cyfrową suwerenność administracji. Prawnym
regulacjom towarzyszy proces kształtowania umiejętności i wiedzy eksperckiej dotyczącej cyberbezpieczeństwa, a także zróżnicowania rozwiązań IT
opartych na otwartym kodzie źródłowym30.

27 Cybersicherheitsstrategie für Deutschland 2021..., s. 26.
28 Strategiepapier der Bundesregierung zur Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie,
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/strategiepapier-staerkung-sicheritsund-verteidigungsindustrie.pdf?__blob=publicationFile&v=4 [dostęp: 27.03.2022].
29 Cybersicherheitsstrategie für Deutschland 2021..., s. 23.
30 Ibidem.
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W strategii podkreślono: żeby osiągnąć suwerenność cyfrową i odporność
na zagrożenia hybrydowe, należy przede wszystkim uniezależnić się od zagranicznych technologii informacyjnych. Oprócz mechanizmów testowych wynikających z ustawy o handlu zagranicznym i płatnościach oraz rozporządzenia
w sprawie handlu zagranicznego31, rząd federalny pracuje nad elastycznymi
instrumentami, które będzie można wykorzystać w odpowiedzi na groźbę
wyprzedaży przyszłych kluczowych i podstawowych technologii w dziedzinie
bezpieczeństwa i przemysłu obronnego32.
W strategii podkreślono, że rząd federalny zainicjował wiele przedsięwzięć
w celu promowania bezpieczeństwa IT i aktywnego przeciwdziałania niepożądanym przejęciom. Można je podzielić na zadania w sferze funkcjonowania
gospodarki, edukacji i innowacyjności.
Jeżeli chodzi o „wzmacnianie badań, rozwoju i innowacji”, to latem 2020
roku została utworzona Agencja ds. Innowacji Cyberbezpieczeństwa GmbH
(Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH). W celu zaspokojenia
potrzeb Niemiec dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego
agencja będzie inicjowała oraz finansowała projekty badawcze o wysokim potencjale innowacyjnym w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego i powiązanych kluczowych technologii33. Pod nazwą „Digitalisierung gestalten” rząd
federalny ustanowił nowy program ramowy badań nad bezpieczeństwem IT.
W dziedzinie edukacji oprócz badań i rozwoju w instytucie badawczym CODE,
Federalne Siły Zbrojne w Monachium prowadzą zajęcia i szkolenia głównie dla
funkcjonariuszy federalnych i pracowników, z naciskiem na bezpieczeństwo
cybernetyczne. W dziedzinie badań nad 6G rząd federalny ogłosił, że celem
Niemiec jest przejęcie kierowniczej roli jako dostawcy godnej zaufania technologii komunikacyjnej w gospodarce światowej i pomoc w kształtowaniu zmian
technologicznych na wczesnym etapie. W pierwszej kolejności jest planowana
budowa czterech hubów badawczych 6G oraz platformy dla przyszłych technologii komunikacyjnych i 6G.
Rząd federalny, tworząc strategie cyberbezpieczeństwa, założył, że transparentność działań państwa jest ważna dla budowania zaufania obywateli
do państwa, a to oznacza, że korzyści z inicjatyw rządowych muszą być dla

31 Außenwirtschaftsgesetz (AWG) sowie der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) ergeben, https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Gesetze/Aussenwirtschaft/AWG.html [dostęp:
27.03.2022].
32 Cybersicherheitsstrategie für Deutschland 2021..., s. 23.
33 Ibidem.
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społeczeństwa zrozumiałe. Dlatego mierzalność i przejrzystość zostały po raz
pierwszy uwzględnione w strategii. Wdrożenie i przyszłe aktualizacje mogą
być dzięki temu systematycznie przygotowywane. Wdrożenie założeń strategii powinno podlegać systematycznej ocenie na koniec okresu i regularnie
sprawdzane w trakcie jej obowiązywania. W tym celu pożądane cele są formułowane w sposób mierzalny we wszystkich sferach działania. Wskaźniki są
opracowywane dla każdego celu strategicznego, żeby móc sprawdzić stopień
ich osiągnięcia. Dlatego rząd postawił pierwsze pytanie: co chcemy osiągnąć?
Otóż, zbada, co trzeba zrobić, żeby rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa
stosowane w administracji federalnej mogły być promowane w sposób bardziej zrozumiały dla użytkowników lub rozwiązania przyjazne dla użytkownika mogły być zaprojektowane tak, żeby były bardziej bezpieczne34. Następne
pytanie rządu dotyczyło oczekiwanego efektu. Rozwiązania przyjazne dla
użytkownika, ergonomia, a także wydajność rozwiązań bezpieczeństwa odpowiadają wymaganym, pożądanym i równie oczekiwanym właściwościom
dostępnych na rynku urządzeń i rozwiązań. Rozwiązania rynkowe są osiągane poprzez integrację właściwości bezpieczeństwa. Po zrewidowaniu kwestii
rozwoju i bezpieczeństwa chęć inwestycyjna do wdrażania i stosowania rozwiązań związanych z bezpieczeństwem wzrośnie. Następne pytanie dotyczy
tego, jak należy to zmierzyć? Rząd federalny sprawdzi, czy cel został osiągnięty
poprzez:
− uwzględnienie w swoich przetargach wymagań dotyczących łatwości
rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem;
− zintensyfikowanie badania i rozwój w obszarze przyjaznych dla użytkownika rozwiązań bezpieczeństwa. Tematy użytecznego bezpieczeństwa na
etapie projektowania coraz częściej trafiają do programów i wytycznych finansowania badań;
− wzrost liczby dostępnych na rynku, przyjaznych dla użytkownika produktów, które mają zintegrowane funkcje bezpieczeństwa informatycznego,
takie jak szyfrowanie typu end-to-end;
− wzrost wykorzystania produktów z funkcjami bezpieczeństwa IT35.
Rząd federalny określił rolę BSI, która będzie prowadziła obserwację dostępności produktów i usług IT dla rynku konsumenckiego oraz własne testy
tych produktów. BSI utworzyło centrum usług do udzielania podstawowych

34 Ibidem, s. 30.
35 Ibidem.
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porad, rejestrowania, koordynacji, odpowiadania i dokumentowania zapytań
kierowanych przez rządowe, biznesowe i społeczne grupy docelowe (wielokanałowe wsparcie pierwszego poziomu). Ponadto w BSI na stałe utworzono
Radę Doradczą ds. Ochrony Konsumentów Cyfrowych (Beirat Digitaler Verbraucherschutz)36.

Zakończenie
Niemiecka strategia cyberbezpieczeństwa z 2021 roku wpisuje się w europejską koncepcję cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym naciskiem na budowę
cyfrowej suwerenności państwa, uwzględniając przede wszystkim zdolność
oraz możliwość jednostki i instytucji do samodzielnego i bezpiecznego pełnienia swojej funkcji w cyfrowym świecie. Sytuacja gospodarcza, a przede wszystkim geopolityczna i chęć niezależności technologicznej od Stanów Zjednoczonych Ameryki i Chin, a także skutki gospodarcze pandemii COVID-19 znacznie
przyspieszyły proces dążenia do suwerenności cyfrowej. Założenia strategiczne, ich rozwinięcie w legislacji i wewnętrznych dokumentach rządowych będą
skuteczne tylko w przypadku ciągłego monitoringu i analizy ryzyka. Dotyczy
to zarówno poziomu państwowego oraz makroekonomicznego37. Nie mniej
istotny jest proces budowania umiejętności cyfrowych w społeczeństwie. Są
to elementy niezbędne do utrzymania i wzmocnienia suwerenności cyfrowej.
Suwerenność cyfrowa nie jest stanem statycznym, który można osiągnąć,
ale jest dynamiczna i podlega ciągłym zmianom. Niemiecki rząd dostrzegł, że
niezbędne dla niemieckiej gospodarki stało się inwestowanie w technologie
cyfrowe, a także w umiejętności zachowania się w cyberprzestrzeni. Dla gospodarki, suwerenności cyfrowa stanie się decydującym czynnikiem rozwoju
w przyszłości

36 Ibidem.
37 M. Seifried, I. Bertschek, op. cit.

263

264

Agnieszka Brzostek

Bibliografia
Adamiec D. i in., Informacja na temat legislacji dotyczącej systemu cyberbezpieczeństwa w wybranych państwach Unii Europejskiej (Belgia, Czechy, Estonia, Francja, Holandia, Niemcy, Szwecja),
„Zeszyty Prawnicze” 2021, nr 3.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Brzostek A., Strategie cyberbezpieczeństwa współczesnego świata,
Warszawa 2021.
Cziomer E., Znaczenie „Białej Księgi 2016” dla oceny nowych wyzwań w polityce bezpieczeństwa Niemiec, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2017, nr 1.
Fraser M., Czym jest cyfrowa suwerenność i dlaczego warto w nią inwestować?, https://cyberdefence24.pl/social-media/cybermagazyn-czym-jest-cyfrowa-suwerennosc-i-dlaczego-wartow-nia-inwestowac [dostęp: 27.03.2022].
Kosman M.M., Niemcy wobec problemów bezpieczeństwa narodowego. Refleksje wokół „Białej Księgi” z 2016 r. [w:] Konflikty zbrojne i obronność na przełomie XX i XXI w. Aspekty polityczne i prawne, red. Ł. Jureńczyk, P. Radziszewski, S. Sadowski, Bydgoszcz 2018.
Schlüsselaspekte digitaler Souveränität, https://gi.de/fileadmin/GI/Allgemein/PDF/Arbeitspapier_
Digitale_Souveraenitaet.pdf [dostęp: 28.03.2022].
Seifried M., Bertschek I., Schwerpunktstudie Digitale Souveränität, Bestandsaufnahme und Handlungsfelder 2021, Berlin 2021.
Strategiepapier der Bundesregierung zur Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, https://
www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/strategiepapier-staerkung-sicherits-undverteidigungsindustrie.pdf?__blob=publicationFile&v=4 [dostęp: 27.03.2022].
Werden S., Digitale Souveränität, ein Orientierungsversuch [w:] Digitale Souveränität. Vertrauen in
der Netzwerkgesellschaft, red. M. Friedrichsen, P.-J. Bisa, Wiesbaden 2016.
Wittpahl V., Digitale Souveränität: Bürger, Unternehmen, Staat, Berlin 2017.

Digital state sovereignty as the goal
of the German cybersecurity strategy of 2021
Abstract
Germany’s new cybersecurity strategy of September 8, 2021 has created a strategic
framework for the federal government to act in the field of security for the next five years.
The strategy is embedded in the European cybersecurity strategy and also helps shape
Europe’s digital future. Therefore, the federal government sees cybersecurity as a joint
task of the state, business, science and society. This requires a structured approach and
trust-based cooperation to be able to find common answers to cyber threats and build
digital state sovereignty.
Key words: digital sovereignty, cybersecurity strategy, Germany’s cybersecurity policy
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Neoimperializm w polityce
bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Streszczenie
Rosja jest krajem, w którym przestrzeń odgrywa istotną rolę w kształtowaniu wyobraźni
politycznej władzy, a także społeczeństwa. Rosjanie postrzegają swój kraj jako unikalny i
wielki, a naród jako wyjątkowy. Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
(ZSRR) był porażką, z którą trudno było się pogodzić. Powstała wówczas swoista „próżnia
geopolityczna” wywołała rywalizację światowych mocarstw o rozszerzenie swoich sfer
wpływów. Po objęciu władzy przez Władimira Putina Rosja przystąpiła do odzyskiwania
utraconych wpływów i terenów. Kurs polityczny stał się wyraźny i oczywisty – odbudowa
potęgi Rosji metodą imperialną.
Celem rozważań jest wykazanie realizowanej przez władze Rosji polityki bezpieczeństwa o charakterze imperialnym w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym.
W aspekcie metodologicznym wykorzystano analizę materiałów źródłowych, literaturę
przedmiotu, doniesienia medialne i prasowe oraz obserwację rozwoju sytuacji. Wynikiem
powyższego jest teza, że Rosja jako spadkobierca wielkiego imperium nie potrafi pogodzić
się z utratą mocarstwowej pozycji na świecie. Analiza wydarzeń z jej udziałem na arenie
międzynarodowej prowadzi do konkluzji, że dąży ona do konfliktu o bliżej nieokreślonym
charakterze.
Słowa kluczowe: polityka bezpieczeństwa, Rosja, neoimperializm, presja polityczna, siły
zbrojne, globalny układ sił
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Wstęp
Zakończenie zimnej wojny i transformacja ustrojowa w Europie doprowadziły
do rozpadu ZSRR i tzw. dwubiegunowego świata. Państwo rosyjskie zostało
poważnie osłabione terytorialnie i militarnie. Sytuacja oznaczała istotne obniżenie ryzyka wybuchu nowej wojny światowej i spowodowała redukcję skali
i natężenia tradycyjnych zagrożeń militarnych. Jednakże stosunkowo szybko
okazało się, że nie należy odkładać badań i analiz dotyczących zagrożeń tradycyjnych. Po okresie pokojowego współistnienia Rosja weszła na drogę odbudowy imperium oraz odzyskiwania wpływów na utraconym terytorium.
W celu przybliżenia podjętej problematyki przyjęto tezę: Federacja Rosyjska systematycznie dąży do odbudowy utraconej pozycji mocarstwa. Powyższa teza uzasadniona zostanie poprzez wyjaśnienie następujących problemów:
1. Jak interpretowane są terminy „imperializm” oraz „neoimperializm”?
2. Jakimi metodami Rosja odzyskuje wpływy w swoich byłych republikach?
3. Jaką politykę prowadzi Rosja wobec państw Europy Środkowej?
4. Jak Rosja wzmacnia swoją pozycję w globalnym układzie sił?
Za główny cel artykułu przyjęto zbadanie, czy Federacja Rosyjska próbuje na nowo stać się kolejną potęgą światową. Podsumowanie zawiera wnioski
i konkluzje wynikające z podjętych analiz.

Imperializm i neoimperializm w ujęciu teoretycznym
Imperializm należy rozumieć jako politykę podbojów i agresji, ekspansję władzy narodu nad innymi narodami w celu zdobycia ziemi i rozszerzenie własnych
wpływów politycznych, militarnych, gospodarczych oraz kulturowych1. W dawnych czasach odwoływał się do uniwersalizmu; imperia miały dbać o dobrobyt
mieszkańców oraz szerzyć kulturę pod warunkiem poddania się władzy. Imperialna organizacja przestrzeni zawsze zakładała nieobecność trwałych granic,
uporczywe dążenie do ich rozszerzenia. Natomiast do panowania nad populacjami zamieszkującymi zawłaszczone terytorium niezbędna była/jest scentralizowana władza skupiona wokół jednego przywódcy – wodza. Klasycznymi przykładami państw imperialnych były Cesarstwo Rzymskie oraz Persja.

1 Mała encyklopedia PWN, red. M. Burek, Warszawa 2000, s. 312.
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Imperializm w carskiej Rosji przejawiał się prześladowaniami mniejszości
etnicznych oraz niektórych narodowych, jak Polacy, poprzez rusyfikację, kolonizację Syberii, Kaukazu czy Azji Środkowej. Po upadku caratu i powstaniu ZSRR
imperializm polegał na ekspansji terytorialnej o charakterze ideologicznym, co
oznaczało rozszerzanie się strefy opanowanej przez komunizm, a także aspekcie związanym z bezpieczeństwem2. Cechą charakterystyczną było przejmowanie kolejnych państw i włączanie ich w swoją strefę wpływów, zmiany rządów
państw z autokratycznych czy demokratycznych na rządy władz komunistycznych, co miało miejsce w szczególności po II wojnie światowej.
Nowożytny oraz współczesny imperializm stał się ideą nacjonalistyczną
odrzucającą idee uniwersalistyczne. Metody imperializmu nowożytnego stosowały również inne państwa, m.in.: Wielka Brytania, Francja czy Niemcy.
Neoimperializm jest współczesną wersją imperializmu opartą na przewadze ekonomicznej i technologicznej w scenariuszu globalizacji. To zmodernizowana i przekształcona kontynuacja klasycznego imperializmu, o różnych
cechach i osobliwościach polityki wewnętrznej i zagranicznej. Neoimperializm
jest produktem modernizacji i rewolucji przemysłowej. Stanowi swego rodzaju praktykę stosunków międzynarodowych.
Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, a już szczególnie za panowania Władimira Putina, w odniesieniu do krajów tzw. przestrzeni poradzieckiej, a także sąsiednich jest określana jako neoimperialna. Od początku jego
rządów zaczęła kształtować się w Rosji koncepcja rozszerzenia rozumienia
świata rosyjskiego (russkij mir) niepodlegająca ograniczeniom przestrzennym
Federacji. Pojęcie to charakteryzuje wszystkich etnicznych Rosjan, ludność zamieszkującą byłe republiki związkowe, społeczeństwo rosyjskojęzyczne oraz
ludność identyfikującą się z rosyjską kulturą3. Putin zajął pozycję ojca narodu,
prezydenta i duchowego przywódcy społeczeństwa rosyjskiego. Łączy czasy
carskiej Rosji i ZSRR ze współczesnością4.

2 R. McMahon, Cold War: A Very Short Introduction, Oxford–New York 2003, s. 11.
3 J. Kot-Wojciechowska, Polityka Władimira Putina a kwestia rosyjskiej tożsamości narodowej, „Historia@Teoria” 2018, nr 1, s. 217.
4 Ibidem, s. 220.
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Obecność Rosji na obszarze postradzieckim
Po okresie pokojowego współistnienia Rosja weszła na drogę odbudowy imperium
oraz odzyskiwania wpływów w swoich byłych republikach. Silna obecność Rosji na
obszarze postradzieckim uznawana jest za jeden z głównych warunków utrzymania
przez nią statusu mocarstwowego. Wciąż żywa tradycja Imperium Rosyjskiego połączona z bliskością dawnych kolonii rosyjskich stają się priorytetem ich odzyskania.
Jest to sytuacja całkowicie odmienna od innych imperiów kolonialnych, gdzie
występowała znaczna odległość geograficzna między metropolią a terytoriami
zależnymi. W rezultacie trudno Kremlowi pogodzić się z utratą dawnych terenów – podobne odczucia występują również w społeczeństwie rosyjskim5. Moskawa postrzega tzw. przestrzeń poradziecką jako swoje imperialne dziedzictwo, a najbardziej zagrożone są państwa tej przestrzeni warunkowej, zwłaszcza
te niezintegrowane z euroatlantyckimi instytucjami bezpieczeństwa.
Obszarem o fundamentalnym znaczeniu dla Rosji zawsze był Kaukaz. Na
początku lat 90. ubiegłego wieku obecność w regionie wiązała Rosja z własnym bezpieczeństwem narodowym ukierunkowanym na wzrost siły Federacji
Rosyjskiej, wzmocnieniem pozycji międzynarodowej i prestiżem państwa. Aktywność Moskwy wyraża się tu w mediacjach w poszczególnych konfliktach,
udziale sił rosyjskich w siłach pokojowych oraz w oficjalnym lub nieoficjalnym
wspieraniu jednej lub obu stron6. Należy stwierdzić jednoznacznie, że polityka
Rosji wobec regionu budziła i nadal budzi poważne kontrowersje. Wśród zdarzeń potwierdzających tę tezę wymienić należy:
− konflikt zbrojny między siłami Osetii Północnej a inguskimi separatystami rozgrywający się na przełomie lat 1992–1993. Interwencja zbrojna wojsk
rosyjskich przerwała walki, ale obfitowała w masowe przesiedlenia i krwawe
rozprawianie się z rebeliantami – konflikt został czasowo zamrożony, strony
nie osiągnęły trwałego porozumienia7;

5 Zob.: I. Topolski, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Zakaukazia [w:] Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczuk, T. Kapuśniak, Lublin 2008, s. 251;
A. Włodkowska, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Wspólnoty Niepodległych Państw [w:] Polityka zagraniczna Rosji, red. S. Bieleń, M. Raś, Warszawa 2008, s. 126–127; M. Falkowski,
Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej, „Prace OSW” 2008, nr 23, s. 5–6.
6 A. Bryc, Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2009, s. 62–80.
7 T.C. German, B. Bloch, The South Ossetia Conflict: Collision of Georgian and Russian Interests, „Politique Étrangère” 2006, no. 1, s. 51–64; M. Raś, A. Włodkowska, Bezpieczeństwo
obszaru WNP [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa
2008, s. 340; E. Matuszek, Narody Północnego Kaukazu. Historia – kultura – konflikty (1985–
1991), Toruń 2007, s. 159–160.
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− dwie wojny rosyjsko-czeczeńskie (toczone w latach 1994–1996 oraz
1999–2000) o charakterze regularnej wojny i walki partyzanckiej, podczas
których doszło do masowych morderstw ludności cywilnej. Czeczenia stanowiła wewnętrzny problem Rosji, która miała powstrzymać eskalację ekstremizmu religijnego oraz zagrożenia terrorystyczne8;
− polityka rozłamowa Rosji wobec Gruzji od 2006 roku przejawiająca się
wzrostem cen gazu dla Gruzji, wprowadzeniem embarga na produkty rolne,
gruzińskie wina oraz wodę mineralną, incydentami granicznymi i blokadą komunikacyjną Gruzji doprowadziły do wojny rosyjsko-gruzińskiej w 2008 roku9;
− konflikt ormiańsko-azerski z 2020 roku na nowo wzmocnił i utwierdził wpływy Rosji na Kaukazie, w którym pełniła funkcję jedynego mediatora między stronami. Dzięki warunkom rozejmu Rosja zwiększyła możliwości
politycznego nacisku na Armenię i Azerbejdżan. Stacjonujące tam wojska
rosyjskie gwarantują funkcjonowanie korytarzy transportowych z Armenii
do Górskiego Karabachu oraz z Azerbejdżanu do Nachiczewanu, bezpieczeństwo Ormian, którzy pozostaną na terytoriach Górskiego Karabachu pod kontrolą Armenii, a także bezpieczeństwo przejętych przez Azerbejdżan terytoriów, które będą odbudowywane i zasiedlane. Rosja podtrzymuje dwustronne
gwarancje bezpieczeństwa dla samej Armenii10. Długoterminowo wymusi to
na Rosji konsultowanie z Turcją wszelkich inicjatyw w konflikcie ormiańsko-azerskim. Może to prowadzić do stworzenia przez Rosję i Turcję nowego formatu mediacji, w miejsce zmarginalizowanej Grupy Mińskiej OBWE, a w konsekwencji – do dalszego osłabienia wpływów Unii Europejskiej czy Stanów
Zjednoczonych w regionie.
Rosja zademonstrowała determinację w obronie swoich interesów na
Ukrainie, zwłaszcza wobec działań Kijowa na rzecz uzyskania członkostwa
w NATO oraz projektów integracyjnych z Unią Europejską. Wykorzystując słabość ukraińskiego rządu i ograniczone zaangażowanie Zachodu, poprzez silną

8 Więcej zob. O. Oliker, Russia’s Chechen Wars 1994-2000: Lessons from the Urban Combat,
Santa Monica, CA–Arlington, VA–Pittsburgh, PA 2001; M. Dyś, Kwestie militarne i strategiczne konfliktów w Czeczenii (1994–2008), 2009, https://histmag.org/Military-and-strategicissues-of-the-conflicts-in-Chechnya-1994-2008-3097 [dostęp: 17.09.2021].
9 Więcej zob.: S.E. Cornell, F. Starr, The Guns of August 2008: Russia’s War in Georgia. Studies
of Central Asia and the Caucasus, New York 2009; A. Wawrzusiszyn, Bezpieczeństwo transgraniczne Rzeczypospolitej Polskiej, Olsztyn 2020, s. 306.
10 A. Legieć, Rosyjski rozejm – perspektywy konfliktu o Górski Karabach, „Biuletyn PISM”
2020, nr 246; D. Minzarari, Russia’s Stake in the Nagorno-Karabakh War: Accident or Design?,
Stiftung Wissenschaft und Politik, 12.11.2020, https://www.swp-berlin.org/en/publication/russias-stake-in-the-nagorno-karabakh-war-accident-or-design [dostęp: 10.09.2021].
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presję polityczną i gospodarczą na władze Ukrainy przyczyniła się do niepodpisania przez prezydenta Wiktora Janukowycza umów z Unią Europejską na
szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Ta decyzja z kolei stała się przyczyną kryzysu politycznego na Ukrainie – tzw. pomarańczowej rewolucji.
Moskwa nie zrezygnowała przy tym z realizacji swoich strategicznych
celów wobec Ukrainy. Możliwość wyjścia na Morze Śródziemne oraz posiadanie rozbudowanych baz wojskowych na Półwyspie Krymskim zapewniały
Rosji wymagany poziom bezpieczeństwa. Różnorodne działania mające na
celu zdestabilizowanie polityczne Ukrainy, uzależnienie jej gospodarki oraz
zniszczenie zdolności operacyjnych i skuteczności resortów siłowych doprowadziły do osiągnięcia celów – oderwania Krymu i włączenia go do Federacji
oraz przejęcia kontroli nad wschodnimi obwodami Ukrainy. Aneksja Półwyspu
Krymskiego była odpowiedzią na wciąż żywe w Rosji sentymenty imperialne
i umacniany od lat mit jedności świata rosyjskiego11.
Rozpoczęta militaryzacja Krymu pozwoliła Moskwie osiągnąć utraconą po
rozpadzie ZSRR dominację wojskową w basenie Morza Czarnego. Od aneksji
półwyspu liczba stacjonujących na nim rosyjskich żołnierzy wzrosła dwukrotnie, sześciokrotnie zwiększono liczbę wozów opancerzonych i samolotów bojowych, ośmiokrotnie – artylerii, dwukrotnie wzrosła liczba rosyjskich okrętów. Wzmocniony potencjał rosyjskiej marynarki na Krymie pozwala budować
przeciwwagę dla jednostek NATO na Morzu Czarnym. Jednocześnie Kreml
rozbudowuje swój potencjał rakietowy, a rozmieszczone na Krymie radary pozwalają mu na rozpoznanie celów na całym obszarze Morza Czarnego12.
Konsekwentna realizacja celów polityki kremlowskiej wobec Ukrainy
doprowadziła do tego, że 21 lutego 2022 roku uznano niepodległość dwóch
republik, tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej,
utworzonych w Donbasie przez prorosyjskich separatystów. Cały ten teren
miał być nowym, niezależnym od Ukrainy państwem – Noworosją. W związku ze swoją decyzją Putin nakazał wojsku prowadzenie „operacji specjalnej”
w Donbasie. Wkroczenie 24 lutego 2022 roku wojsk rosyjskich do dwóch separatystycznych republik zapoczątkowało wojnę z Ukrainą. Atak nastąpił również od strony granicy z Białorusią. Problemy z realizacją założonych celów

11 T.A. Olszański, A. Sarna, A. Wierzbowska-Miazga, Konsekwencje aneksji Krymu, 19 marca
2014, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-03-19/konsekwencje-aneksji-kry
mu, pdf [dostęp: 2.09.2021].
12 M. Zaniewicz, Znaczenie i konsekwencje militaryzacji Krymu przez Rosję, „Biuletyn PISM”
2020, nr 36.
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„demilitaryzacji” i „denazyfikacji”, zdobycia Kijowa i obalenia demokratycznie
wybranych władz Ukrainy skutkują masowym ostrzałem obiektów cywilnych
w wielu miastach Ukrainy, wywołując katastrofę humanitarną oraz masową
ucieczkę ludności.
Z powyższego wynika, że Rosja nie obawiała się politycznej konfrontacji
z Zachodem. Uważała, że jest on zbyt podzielony i słabo zainteresowany Ukrainą. Liczyła także na to, że jej „pokaz siły” wobec Ukrainy przestraszy inne państwa Wspólnoty Niepodległych Państw, skłoni je do większej podatności na presję rosyjską i do rewizji ich polityk tak, żeby były zgodne z interesami Moskwy.

Polityka Rosji wobec państw Europy Środkowej
W swojej polityce bezpieczeństwa Rosja pośrednio lub bezpośrednio sygnalizuje agresywne zamiary względem państw Europy Środkowej. Do wywierania presji i demonstrowania siły Rosjanie wykorzystują obwód kaliningradzki,
szachując cały region. Był on ważnym atutem Związku Radzieckiego, a współcześnie, sukcesywnie wzmacniany kolejnymi środkami militarnymi na lądzie, w
powietrzu i na wodzie oraz różnorodnymi działaniami wywiadowczymi i prowokacyjnymi, staje się coraz większym zagrożeniem dla regionu i poważnym
wyzwaniem dla NATO13. Potrzebę wzmacniania potencjału militarnego obwodu kaliningradzkiego uzasadnia się zagrożeniami płynącymi z państw sąsiednich. W prowadzonej medialnie propagandzie informacyjnej władze rosyjskie
nagłaśniają m.in. militaryzację państw sąsiednich przejawiającą się wzrostem
jej wydatków na modernizację sił zbrojnych, zakupami sprzętu wojskowego,
aktywnym udziałem w różnorodnych ćwiczeniach wojskowych, rosnącym potencjałem Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO. W narracji akcentuje się, że takie działania u granic obwodu wymagają adekwatnej reakcji ze
strony Moskwy. Jej efektem od 2017 roku jest zintensyfikowana modernizacja
i rozbudowa potencjału militarnego sił zbrojnych w obwodzie kaliningradzkim
o zdolnościach zdecydowanie ofensywnych.
Obwód kaliningradzki pełni również funkcję punktu wypadowego dla rosyjskiej aktywności wywiadowczej. Analizy służb specjalnych państw regionu
jednoznacznie wskazują na szeroką skalę i większą agresywność rosyjskich

13 F. Westerlund, Russia’s Military Strategy and Force Structure in Kaliningrad, „RUFS
Briefing” 2017, no. 40.

271

272

Andrzej Wawrzusiszyn

działań wywiadowczych. Zwracają uwagę na zaangażowanie w rozpoznanie pogranicza, prowadzenie siatek szpiegowskich oraz koordynację działań z pracą
służb białoruskich14. Rezultatem tych działań jest kryzys migracyjny na granicach z Białorusią, będący zaplanowanym atakiem hybrydowym, a jego uzupełnienie stanowi zorganizowana kampania dezinformacyjna Białorusi i Rosji.
W sferze zainteresowania rosyjskich służb wywiadowczych regularnie pozostaje inwigilacja elit politycznych, biznesowych i służb bezpieczeństwa. Oprócz
klasycznego zbierania informacji służby starają się, poprzez rozbudowę agentury,
wpływać na politykę wewnętrzną państw sąsiednich. W swojej działalności często
wykorzystują rozwiązania technologiczne w postaci m.in. bezzałogowych statków
powietrznych. Przykładem jest rozbity dron w 2019 roku pod Kętrzynem.
Analizy potwierdzają tezę, że Polska i inne kraje bałtyckie dołączyły do
tzw. elitarnego klubu państw, które atakowane są przez cyberprzestępców.
Istotnie nasilające się ataki hakerskie na sieci wojskowe, rządowe i przemysłowe w większości pochodzą z obszaru rosyjskojęzycznego.
W nurcie powyższych rozważań warto odnotować wypowiedź Władimira
Putina z czerwca 2022 roku, podczas której porównał się do cara Rosji Piotra
I Wielkiego, wskazywał podobieństwo w dążeniu do odzyskania ziem rosyjskich. Jego poczynania mają prawo budzić niepokój już nie tylko wśród Ukraińców, ponieważ deklaracje, które składa przed swoim narodem, są jawną zapowiedzią podbojów kolejnych krajów.
Nadrzędnym celem Rosji jest odzyskanie dominacji politycznej i ekonomicznej nad sąsiadami, którzy m.in. wchodzili w skład ZSRR i Układu Warszawskiego, oraz dążenie do utrzymania wojskowej przewagi konwencjonalnej nad
państwami wschodniej flanki NATO.
Europa Środkowa staje się dla Rosji swego rodzaju poligonem doświadczalnym, na którym jest testowany nowy porządek w regionie.

Rosja w globalnym układzie sił
W ostatniej dekadzie zauważa się zwiększone zaangażowanie Rosji na arenie międzynarodowej oraz wzrost asertywności w relacjach z innymi podmiotami w myśl zasady „nic bez nas”. Kreml wyraźnie próbuje zapewnić sobie

14 M.A. Piotrowski, K. Raś, Wzrost zagrożenia rosyjskiego w raportach bałtyckich służb
specjalnych, „Biuletyn PISM” 2016, nr 44.
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najodpowiedniejszą pozycję geostrategiczną na wypadek ewentualnego konfliktu globalnego.
Mocarstwowość Rosji rodzimi propagandyści wzmacniają poglądem, że
Moskwa jest również „stolicą Azji”; w tym kontekście na plan pierwszy wysuwają się relacje z Pekinem. Poprawność rosyjsko-chińskich stosunków politycznych jest ważnym czynnikiem w realizacji wzajemnych interesów gospodarczych i militarnych. Moskwa i Pekin intensywnie stawiają na współpracę
gospodarczą, szczególnie w zakresie surowców energetycznych oraz uzbrojenia wojskowego15.
Zajęcie Abchazji i Osetii Południowej otworzyło przed Moskwą drogę na
Kaukaz Południowy, zajęcie zaś Krymu i wprowadzenie wojsk na Białoruś –
w centrum międzymorza bałtycko-czarnomorskiego16.
Włączenie się Rosji w syryjski konflikt na Bliskim Wschodzie stało się odpowiedzią na konieczność ochrony własnych interesów również i na tym obszarze, zwłaszcza że w doktrynie morskiej jest przewidziane utrzymanie pozycji w basenie Morza Śródziemnego. Wsparcie prezydenta Baszar al-Asada
utrzymuje go przy władzy i pozwala kontrolować ponad 2/3 terytorium Syrii,
a zaangażowanie militarne umocniło pozycję Rosji jako jednego z głównych
negocjatorów w sprawie przyszłości tego państwa.
Najpierw, dzięki użyciu rosyjskiego lotnictwa, Asad zahamował postępy
rebeliantów skupionych głównie w Wolnej Armii Syryjskiej. Następnie mógł
przejść do kontrofensywy. Sprzyjało temu porozumienie Rosji, Iranu i Turcji
w ramach tzw. trójkąta astańskiego17. Rosja stała się protektorem syryjskiego
reżimu w stosunkach z Turcją oraz pozwala skutecznie rozgrywać kwestię syryjską na swoją korzyść. W przyszłości widzi tam także interes ekonomiczny.
Po zakończeniu działań wojennych rozpocznie się kampania o kontrakty i pieniądze. Zbudowanie i odbudowanie zniszczonej infrastruktury dla 15 mln ludzi
za kilkaset miliardów dolarów będzie intratnym biznesem. Aktywność Rosji
w Syrii jest częścią regionalnej układanki i niemożliwym już do pominięcia elementem procesu budowy przyszłego ładu na Bliskim Wschodzie.

15 R. Tomczyk, Rosyjska doktryna eurazjatycka, „Acta Politica Polonica” 2019, nr 1,
s. 113–125; R. Zaheena, Why are China and Russia strengthening ties?, 2021, 25 November,
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/25/why-are-russia-and-china-strengtheningties [dostęp: 10.01.2022].
16 K.A. Kowalczyk, Geopolityczne dążenia współczesnej Rosji, „Przegląd Geopolityczny”
2019, nr 27, s. 78–92.
17 Dekada wojny w Syrii. Rosyjski bilans, Russia Monitor, 16 marca 2021, https://warsawinstitute.org/pl/dekada-wojny-w-syrii-rosyjski-bilans/ [dostęp: 10.01.2022].
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Arktyka ma dla Federacji Rosyjskiej znaczenie strategiczne i jest miejscem
rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Za najważniejsze uznaje potrzebę ustanowienia korzystnych dla siebie regulacji prawno-międzynarodowych dotyczących regionu. Jest także ważnym zapleczem surowcowym Rosji,
wytwarza bowiem około 20% rosyjskiego PKB.
Od 2014 roku zauważa się podejmowanie przez Rosję działań zmierzających do militaryzacji Arktyki poprzez wzmocnienie ochrony swojej przestrzeni powietrznej oraz potencjału odstraszania jądrowego, a także zwiększenie
zdolności prowadzenia operacji ofensywnych. W ramach programu tzw. arktycznej tarczy Moskwa otworzyła tam sześć nowych baz wojskowych i reaktywowała 14 baz lotniczych nieużywanych od czasów ZSRR. Są one wyposażone
m.in. w systemy przeciwrakietowe S-300 i S-400, których zadaniem jest obrona przed atakami z powietrza. Dysponują także pociskami krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu oraz stacjami radarowymi, które swoim zasięgiem
pokrywają terytoria państw NATO północnej flanki. Rosja zainwestowała też
dodatkowo w drony, które wykorzystuje do pomocy w nawigacji i nadzorze
wybrzeża18. Ostentacyjna militaryzacja Arktyki zapoczątkowuje politykę faktów dokonanych polegającą na zajmowaniu spornych terenów tego regionu.
Rząd rosyjski podjął szeroko zakrojony plan modernizacji technicznej sił
zbrojnych wynikający z realizacji inicjatywy strategicznej obrony. W ciągu drugiej dekady XXI wieku na ten cel założono wydać 23 bln rubli (767 mld dolarów). Plany modernizacyjne w siłach zbrojnych w tym czasie zakładały zakup
400 międzykontynentalnych rakiet balistycznych, 80 okrętów podwodnych
i nawodnych, 100 urządzeń kosmicznych, 600 samolotów, 1000 śmigłowców, 2300
czołgów, około 2 tys. dział samobieżnych i 17 tys. innych pojazdów wojskowych19.
Rosja prowadzi intensywny program ćwiczeń wojskowych, często o charakterze prowokacyjnym. Jej siły zbrojne regularnie ćwiczą na wielu poligonach w
różnych krajach, uczestniczą w różnorodnych scenariuszach bojowych z wykorzystaniem różnego sprzętu wojskowego. Przykładem są: „Zapad 2017”, „Wostok 2018”, ćwiczenia rosyjskich sił zbrojnych na Morzu Śródziemnym w 2019
roku, zgrupowanie poważnych sił u granic Ukrainy w 2021, „Zapad 2021”.
Wydatki na cele militarne są dla Kremla priorytetem i zostaną utrzymane na wysokim poziomie nawet podczas długotrwałej stagnacji gospodarczej.
Według zestawienia Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI)

18 A. Legucka, Polityka Rosji wobec Arktyki, „Biuletyn PISM” 2020, nr 136.
19 R. Tomczyk, Rosyjska doktryna eurazjatycka, „Acta Politica Polonica” 2019, nr 1, s. 113–125.
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w 2020 roku Rosja wydała na wojsko 61,7 mld dolarów20. W 2021 roku wydatki na resorty siłowe były rekordowo duże i stanowiły największą część
w budżecie federalnym – 27%21.
Społeczeństwo rosyjskie jest konsekwentnie poddawane procesowi militaryzacji. Po rozpadzie ZSRR proces ten zdawał się ustępować tendencjom demokratycznym. Jednakże wraz z objęciem władzy przez Putina Rosja stopniowo wróciła na drogę militaryzacji społecznej, widocznej w różnych obszarach
życia społecznego, szczególnie w edukacji22.
Do realizacji polityki bezpieczeństwa Rosja wykorzystuje narzędzia i sposoby działania, które pozwalają jej zmniejszać asymetrię sił w stosunku do
NATO, tj. ataki w cyberprzestrzeni czy groźby użycia siły wobec wybranych
państw, w tym taktycznej broni nuklearnej wobec tych, które nie dysponują
potencjałem jądrowym. Do wzmocnienia swojej pozycji w globalnym układzie
sił dąży wszelkimi metodami, m.in. poprzez łamanie prawa międzynarodowego, regularne stosowanie siły i przymusu w relacjach z innymi państwami.
Analizując podejmowane inicjatywy geopolityczne, należy podkreślić, że
Rosja konsekwentnie realizuje swoje dążenia wielkomocarstwowe. W pierwszej połowie XXI wieku jest ważnym podmiotem międzynarodowym, który
nadal odgrywa znaczącą rolę w skali globalnej. Popularna nadal wśród intelektualistów i polityków rosyjskich doktryna eurazjatycka zmierza do zmiany
układu sił na świecie, osłabienia pozycji Stanów Zjednoczonych, marginalizacji
państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji Centralnej. W realnej polityce
batalia toczy się w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym23.

Zakończenie
Neoimperialistyczna polityka Federacji Rosyjskiej jest faktem. Państwo to rozszerza swoje wpływy na kraje ościenne, a także – poprzez działania hybrydowe

20 Łączne budżety wojskowe Chin i Rosji przewyższają amerykański, 11.06.2021, https://
www.defence24.pl/laczne-budzety-wojskowe-chin-i-rosji-przewyzszaja-amerykanski [dostęp: 22.08.2021].
21 I. Trusewicz, Rosja: rekordowe wydatki na wojsko w czasie pandemii, 2020, https://www.
rp.pl/biznes/art498291-rosja-rekordowe-wydatki-na-wojsko-w-czasie-pandemii [dostęp:
22.08.2021].
22 W. Siegień, Figury dzieciństwa w militarystycznym dyskursie w Związku Radzieckim i we współczesnej Rosji, „Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education” 2016, nr 4, s. 51–63.
23 R. Tomczyk, op. cit., s. 113–125. Więcej zob. M.H. Van Herpen, Putin’s Wars: The Rise of
Russia’s New Imperialism, wyd. 2, Lanham 2015.

275

276

Andrzej Wawrzusiszyn

i wojenne – próbuje odzyskać terytorium dawnej carskiej Rosji. Ponieważ uważa się za następcę ZSRR, więc chce na nowo stać się potęgą światową, budzi się
po kilkuletniej przerwie. Polityka Moskwy wobec państw regionu wpisuje się w
strategię względem NATO i Unii Europejskiej, której istota polega na rozbiciu
spójności politycznej organizacji. Postawa Kremla przekonuje dobitnie, że nie
cofnie się przed użyciem siły w rozwiązywaniu konfliktów z innymi państwami.
Dotychczasowe działania odstraszające Federację Rosyjską nie przynoszą spodziewanych efektów, a wizja konwencjonalnego konfliktu średniego
zasięgu na wschodnioeuropejskim obszarze stała się rzeczywistością. Należy
podkreślić, że Rosja stosuje jednocześnie różnorodne naciski militarne, wywiadowcze, dyplomatyczne, gospodarcze, propagandowe, a także operacje
informacyjno-psychologiczne na rządy i społeczeństwa. Rosyjskie neoimperialne działania potęgują realne zagrożenia bezpieczeństwa dla regionu i świata. O Rosji powiedzieć można wiele negatywnego, ale trzeba przyznać, że od
lat jak mantrę stosuje jedną politykę bezpieczeństwa pomimo niezadowolenia
świata.
Bibliografia
Bryc A., Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2009.
Mała encyklopedia PWN, red. M. Burek, Warszawa 2000.
Cornell S.E., Starr F., The Guns of August 2008: Russia’s War in Georgia. Studies of Central Asia
and the Caucasus, New York 2009.
Dyś M., Kwestie militarne i strategiczne konfliktów w Czeczenii (1994–2008), 2009, https://histmag.org/Military-and-strategic-issues-of-the-conflicts-in-Chechnya-1994-2008-3097
[dostęp: 17.09.2021].
Falkowski M., Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej, „Prace OSW” 2008,
nr 23.
German T.C., Bloch B., The South Ossetia Conflict: Collision of Georgian and Russian Interests,
„Politique Étrangère” 2006, no. 1.
Łączne budżety wojskowe Chin i Rosji przewyższają amerykański, 11.06.2021, https://www.
defence24.pl/laczne-budzety-wojskowe-chin-i-rosji-przewyzszaja-amerykanski [dostęp:
22.08.2021].
Kot-Wojciechowska J., Polityka Władimira Putina a kwestia rosyjskiej tożsamości narodowej,
„Historia@Teoria” 2018, nr 1.
Kowalczyk K.A., Geopolityczne dążenia współczesnej Rosji, „Przegląd Geopolityczny” 2019, nr 27.
Legieć A., Rosyjski rozejm – perspektywy konfliktu o Górski Karabach, „Biuletyn PISM” 2020,
nr 246.
Legucka A., Polityka Rosji wobec Arktyki, „Biuletyn PISM” 2020, nr 136.
Matuszek E., Narody Północnego Kaukazu. Historia – kultura – konflikty (1985–1991), Toruń 2007.
McMahon R., Cold War: A Very Short Introduction, Oxford–New York 2003.
Minzarari D., Russia’s Stake in the Nagorno-Karabakh War: Accident or Design?, Stiftung Wissenschaft und Politik, 12.11.2020, https://www.swp-berlin.org/en/publication/russiasstake-in-the-nagorno-karabakh-war-accident-or-design [dostęp: 10.09.2021].
Oliker O., Russia’s Chechen Wars 1994-2000: Lessons from the Urban Combat, Santa Monica,
CA–Arlington, VA–Pittsburgh, PA 2001.

Neoimperializm w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
Olszański T.A., Sarna A., Wierzbowska-Miazga A., Konsekwencje aneksji Krymu, 19 marca 2014,
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-03-19/konsekwencje-aneksji-krymu,
pdf [dostęp: 2.09.2021].
Piotrowski M.A., Raś K., Wzrost zagrożenia rosyjskiego w raportach bałtyckich służb specjalnych, „Biuletyn PISM” 2016, nr 44.
Raś M., Włodkowska A., Bezpieczeństwo obszaru WNP [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe
po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008.
Siegień W., Figury dzieciństwa w militarystycznym dyskursie w Związku Radzieckim i we współczesnej Rosji, „Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education” 2016, nr 4.
Tomczyk R., Rosyjska doktryna eurazjatycka, „Acta Politica Polonica” 2019, nr 1.
Topolski I., Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Zakaukazia [w:] Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczuk, T. Kapuśniak, Lublin 2008.
Trusewicz I., Rosja: rekordowe wydatki na wojsko w czasie pandemii, 2020, https://www.rp.pl/biznes/art498291-rosja-rekordowe-wydatki-na-wojsko-w-czasie-pandemii [dostęp: 22.08.2021].
Van Herpen M.H., Putin’s Wars: The Rise of Russia’s New Imperialism, wyd. 2, Lanham 2015.
Wawrzusiszyn A., Bezpieczeństwo transgraniczne Rzeczypospolitej Polskiej, Olsztyn 2020.
Westerlund F., Russia’s Military Strategy and Force Structure in Kaliningrad, „RUFS Briefing”
2017, no. 40.
Włodkowska A., Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Wspólnoty Niepodległych Państw [w:] Polityka zagraniczna Rosji, red. S. Bieleń, M. Raś, Warszawa 2008.
Zaheena R., Why are China and Russia strengthening ties?, 2021, 25 November, https://www.
aljazeera.com/news/2021/11/25/why-are-russia-and-china-strengthening-ties [dostęp:
10.01.2022].
Zaniewicz M., Znaczenie i konsekwencje militaryzacji Krymu przez Rosję, „Biuletyn PISM”
2020, nr 36.

Neoimperialism in security of policy Russian Federation
Abstract
Russia is a country, where space plays an important role in shaping the imagination of the
political authorities and society. The Russians see their country as unique and great, and
the nation as exceptional. The collapse of the USSR was a big failure and it was difficult to
acknowledge. A kind of „geopolitical void” had arisen and triggered a bitter competition
between world powers to expand their spheres of influence. After Vladimir Putin took the
lead, Russia began to regain its lost influence and territories. The political course has become clear and obvious – the reconstruction of Russia’s power using the imperial method.
The purpose of the considerations is to demonstrate the imperial security policy implemented by the Russian authorities in the local, regional and global dimensions. In the
methodological aspect, the analysis of source materials, literature on the subject, media
and press reports, and observation of the development of the situation were used. The
result of the above is the fact that Russia, as the heir to a great empire, cannot come to
terms with losing its superpower position in the world. An analysis of the events with its
participation in the international arena leads to the conclusion that it aims at a conflict of
an undefined nature.
Key words: security policy, Russia, neoimperialism, political pressure, armed forces, global balance of power
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Introduction
The purpose of this article is to attempt at identifying information warfare
tools and techniques in the context of information operations conducted by
the Russian Federation during the 2022 war in Ukraine. An attempt to analyse
the creation and spread of information threats as a result of the actions
taken by Russia in the ongoing conflict is dictated by the increasing impact
of communication processes on global security. This article presents the role
and impact of mass media on public awareness, revealing the mechanisms of
forming public opinion. In approaching the topic of the work, the authors were
guided primarily by the topicality of the analysed problem.

Social media
New media (traditional online media and social media) of the so-called nongovernmental sector constitutes the information-technical and informationpsychological space for the acquisition, processing and exchange of
information. This multimedia reality bombards us with stimuli, strokes our
senses and does not allow itself to be forgotten. It seduces us constantly
with its attractiveness by intoxicating our cognitive zone. This action is in
line with the concepts developed by Alexander Dugin, a Russian academic
and politician, regarding network warfare. These agitation-propaganda and
intelligence-organisation activities are carried out by non-state actors (in this
case, by a network of various organisations linked to the Eurasian movement).
Network technologies are understood broadly and apply to both real and
virtual information spaces. Russian network structures are organised from
the bottom up, and they are instructed, controlled and corrected from the top
down, ensuring an airtight system. Strictly centralised, they operate according
to the principles of network collectivism, within a common worldview matrix
and according to executive instructions1. This type of activity is not a novelty,
it is just a demonstration of the use of modern technology and communication
solutions to introduce innovative activities in the infosphere. In this context,
new means of communication, with a particular focus on social media, have

1 J. Darczewska, Środki aktywne. Rosyjski towar eksportowy, „Punkt Widzenia” 2017,
no. 64, p. 51.

279

280

Paulina Krawczyk, Jarosław Wiśnicki

a fundamental impact on the time and space experienced by people, condemning
audiences to navigate in a hyper-reality of constantly remediating messages.
This is because the harder we focus on the content of the message, the less we
recognise that we are stuck in a media web. Hence, it would be quite naïve of
us to think that the worldview represented is our view or perhaps it is shaped
by the media independently of our will.
The opportunities presented by social media are also used as a weapon
in hybrid operations. The first in the area of using modern media is a broad
analysis of the information environment. Studies apply, in a special manner, to
social structures on the Internet. Their composition, the topics covered, the
purpose of the association, the activities conducted and the resonance on the
net are among the main research domains. The second area is the target group
vulnerability study since a lack of characterisation of these groups would make
it impossible to shape their attitudes. The information left by users makes
it easier for analysts to extract sensitive data. The analysis in these areas,
deepened through the use of user preference recognition tools and microtargeting, contributed to the planning of the information impact process and
to the estimation of the necessary resources by the centre planning the impact
operation in order to achieve the desired effect. This makes it possible to
infiltrate all those communities that are indoctrinated with content favourable
to the objectives of the social influence policy being pursued. Thus, it makes it
clear that a potential attack, due to its complexity, cannot be carried out based
on a previously prepared general outline of the objects of impact. Rather, it
requires constant updating of data and continuous verification of methods
and techniques of operation. The effectiveness of the analysis being carried
out is maintained with the help of social media, which provides invaluable
information for free.
The conduct of both active and passive actions in the area of information
operations stems from the concept of conducting military operations, as
developed in 2012–2013 by the Russian Federation. An important novelty
in the assumptions of this concept is the wider spectrum of impact on the
functional areas of the state such as politics, economy, society, and social and
information structures with their infrastructure. The Russian concept provides
for the use of simultaneity of impact on interconnected network-centric areas
as a whole. It should be noted that this component of the adopted strategy
should be considered the most original and requires the most attention.
This is evidenced by the conflict in Ukraine. Information activity makes
the initiating element, which has been expanded to include elements of
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energy warfare, an integrated operation where the two components are
complementary to each other. In terms of information operations, Russia
focused its activities, as it did during the 2014 conflict, on the impact of
targeting the enemy population. Achieving the intent was to be possible
through cascading intermediate goals. Success was seen in awakening the
potential for protest in Ukrainian society. Success was expected to be achieved
through cascading objectives essentially boiling down to, on the one hand,
highlighting the unity of the two countries in terms of nationality, religion and
culture, and, on the other hand, economic impact. The media offensive uses
both traditional and completely new forms of impact while supporting the
adopted narrative. These activities are closely coordinated with Moscow’s
broader objectives and operations.

Deepfake
In order to increase the information advantage, newer and newer techniques
are being used to gain an advantage over the opponent using the element of
surprise. One of them is deepfake. The term combines two issues: fakery and
deep learning. The tool uses machine learning algorithms and facial recognition
technology to digitally manipulate people’s voices, bodies and faces. It was
created, inter alia, for the purpose of reviving our favourite stage artists who
are gone. Another area that uses the latest technology is for those who do
not like to perform in front of a camera but can do so by having their own
avatar. In addition, those who cannot speak will be able to restore their voice.
The first material of this kind was created in 2017. Deepfake is a technology
that uses artificial intelligence (AI) to create or edit video or image content to
show something that never happened. The solution utilises algorithms called
generative adversarial networks (GAN) based on two systems – the first one
is the generator, and the second one is referred to as the discriminator. The
generator identifies, analyses and learns patterns in datasets – for example,
features that repeat in photos, videos or sounds as well as in facial expressions,
intonation, tics, and eye movements – and then it creates a fake video clip. The
discriminator then compares real and fake images and determines whether
the clip is real or fake. Each time the discriminator accurately identifies a video
clip as fake, it gives the generator a hint of what not to do when creating the
next clip. The effectiveness of the use of this tool is evidenced by the video
conference allegedly held with Leoid Volkov, Alexei Navalny’s chief of staff.
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As a result of the use of deepfake technology, it was a conversation with
a character impersonating him. According to the daily newspaper De
Volkskrant, the persons who took the bait included members of the lower
house of the Dutch parliament, politicians from Lithuania, Latvia, Estonia and
the United Kingdom2. If a person’s speeches are properly crafted, it is possible
to influence politics, destabilise the economy or even cause riots which may
produce other dramatic consequences. Today, a well-done deepfake is the
work of professionals but it is probable that in a few years, it will be possible to
do it on our smartphones. However, it is important to point out that nowadays
almost everyone can generate hyper-realistic images from delineation, like
for instance human faces. The most modern models can already generate
very realistic sounds to deceptively resemble specific people. This makes it
possible, inter alia, to distort the truth when making speeches. Technologies
with slightly weaker quality allow information to be intoxicated by using
a generated voice during a phone call. As a result, impact activities using these
tools are more and more difficult to detect and, consequently, the number
of fakeries has increased exponentially. Therefore, the speed and diversity
of content deformation should be seen as its greatest threat. As Marek Matacz
writes „psychology works in favour of fakes”. He refers to a study conducted by
researchers at the Massachusetts Institute of Technology on false information
posted on Twitter. Studies show that it is passed on to other users as much as
70% more often than real information. According to academics, as the author
describes in his article, this is due to the illusory truth effect. This mechanism
works in such a way that people are inclined to believe what seems familiar
or coincides with their thinking. This can occur, for example, after repeated
exposure to a given piece of information. Academics from Yale University in
Connecticut have proven that reading a fake news headline just once later
increased belief in its truthfulness. As it turns out, the illusory truth effect also
occurs when the reliability of information is low, even when false reports are
labelled as false and when they are inconsistent with the political ideology of
the reader3. The large-scale detection of deepfakes requires scaled methods
derived from multimedia models and computer vision. One of the tools used
to help identify the risks associated with face morphing technology was the

2 Wideorozmowa ze „współpracownikiem Nawalnego”. Politycy z czterech krajów padli ofiarami
deepfake’a, https://tvn24.pl/swiat/deepfake-ktos-podszyl-sie-pod-leonida-wolkowa-wspol
pracownika-aleksieja-nawalnego-5076773 [access: 28.05.2021].
3 M. Matacz, Walka z deep-fake, „Wiedza i życie” 2021, no 6.
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program of the Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) called
Media Forensics4. The development of technology forces a constant race with
technology. Another activity is an initiative by Facebook and Microsoft Corp
with the Partnership on AI coalition undertaking research work in the area
of detecting and preventing the use of deepfakes. It is worth stressing that in
2019 the above body issued a statement of joint action against false content
spread by the technology discussed herein. It is more than likely that because
new technology affects wider and wider areas of social life, more and more
actions will be undertaken to fight against the distortions of reality.

Fake news
Another important tool, which has been in use for a long time in various
forms, is fake news. For hundreds of years, bad and sensational news allowed
newspapers, radio and television stations to grab people’s attention, thus
attracting advertisers. We can find one of the sources in the American
dictionary, Merriam Webster, according to which the etymology of the term
dates back to the 19th century, citing headlines with this phrase from 1890. The
term itself was popularised through the 2016 election campaign in the United
States. And just a year later, the authors of the British Collins Dictionary named
it their word of the year. One could venture a guess that this term has defined
the last twelve months. The literature on the subject presents two approaches
to the phenomenon it indicates: the media approach and the approach as
part of the so-called active measures used in the course of hybrid warfare
in Ukraine. It is worth noting that in the new realities of the global Internet
village, citizens, often unknowingly, are included in the distribution of content
that builds into the accepted narrative.
Referring to the first approach, it would be appropriate to echo Manuel
Castells, who wrote that we live with and through the media. Worldrenowned sociologist and social theorist Niklas Luhmann stated that we
derive all information about the world from the media. The statement quoted
above makes us aware of the importance of the media in constructing our
consciousness. Therefore, paying attention to gossip’s little brother as

4 M. Turek, Media Forensics (MerFor), http://www.darpa.mil/program/media-forensics
[access: 12.12.2021].
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a tool used both to shape social attitudes and to manipulate public opinion
to implement certain content is quite justifiable. Observations show that the
primary source is online portals, which are characterised by a difficult process
of verifying and controlling content. In turn, the medium and fertile ground for
the spread of false content is social media. This results, as Stanislaw Krajski
puts it, in the creation of a strange media mix that is the confusion of facts,
opinions, interpretations and narratives, among which it is extremely easy to
hide facts5. An analysis of the impact of this term leads to the conclusion that
fake news is a technique used in many levels of social life, which was intended
to be the main focus of Kremlin propaganda.
It is worth stressing that among the main channels spreading disinformation
content in the ecosystem of Poland, engaging in support for the fighting in
Ukraine, is the largest social media platform Telegram. This Russian app,
founded by Pavel Durov, started as an instant messenger platform and has
been adding social functions for the past few years, becoming more and more
popular also in Poland. This is especially the case with migrants from the East
and war refugees from Ukraine. Thanks to numerous network connections,
it intoxicates the information environment by reinforcing Russian narrative
lines according to the principles of Russian reflexive management theory. The
main channels that make up a significant part of the Russian disinformation
ecosystem are:
− „Kanał Informacyjny KJU”, established on 12 October 2020;
− „Ciężka Artyleria”, established on 10 April 2021;
− „Niezależny Dziennik Polityczny”, established on 24 August 2021;
− „Nwk24.pl”, established on 18 November 2021;
− „Syrenka.pl”, established on 1 August 2021;
− „News Front Polska”, established on 3 March 2022;
− „Ktoś”, established on 30 October 2022;
− „Oko Cyklonu”, established on 24 March 2022;
− „Olej w Głowie”, established on 13 March this year, but commenced its
activity on 6 April 2022;
− „Ruch Oporu”, established on 4 March 2022;
− „News Factory”, established on 15 March 2022 and „Ukraina w Ogniu”6.

5 S. Krajski, Masoneria polska 2021. Na skraju przepaści, Warszawa 2021, p. 21.
6 K. Gil, Raport. Jak działa rosyjska dezinformacja w aplikacji Telegram, https://disinfodigest.
pl/raport-jak-dziala-rosyjska-dezinformacja-w-aplikacji-telegram/ [access: 20.07.2022].
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The components outlined above, which represent a small fraction of the
Kremlin’s disinformation web, facilitate information attacks. In addition,
involving so many players makes it possible to avoid the restrictions imposed
by media corporations or institutional requirements, thus gaining more and
more possibilities to infect distributed information to influence public opinion.
The dynamics of the world developing on every level makes us realise that
modern media mediatise our reality through complex technological and social
processes. In other words, the weaponisation of information, using primarily
new media as tools of articulation, is understood, in some simplistic terms, as
a multifaceted set of practices through which people permanently reproduce
individual and collective identities. Present-day functioning in the context
of digital media is becoming increasingly important with the progressive
commercialisation of the modern web. New media is not only a technology
but also a set of market players with more and more powerful positions and
specific objectives.

Conclusion
Non-military means of violence are becoming more and more important
in supporting military action. Their arsenal consists of dysfunctionaldisintegration activities in the informational, political, cultural, religious,
economic or IT spheres. The main and all-time target of influence is human
beings. Reckoning with the real threat, numerous states are setting up various
agencies to fight it. Supranational consortia, which join the fight against
disinformation, are trying to minimise its capabilities. Concerning Russia,
which is fighting with Ukraine, some activities are undertaken to obstruct
and condemn its actions in this regard. Civil companies such as Maxar
Technologies, BlackSky and Planet, and the NGA agency are among those that
are contributing to the efforts to reduce the intoxication of the information
environment by making their satellites available. Thus, disinformation is
immediately bared on an unprecedented scale. An example that condemns
actions that distort the picture of reality is a UN Security Council statement.
This document, signed by forty-five Member States including Poland, reads as
follows: We condemn Russia for once again abusing its seat on the UN Security
Council to spread disinformation. We reject Russia’s continued efforts to
distort history for its own political purposes and to promote hugely damaging
false narratives and disinformation about neighbouring countries, including
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by labelling others as „neo-fascists” and „neo-Nazis” without any basis7. Also
noteworthy is the call, addressed to Russia in the last part of the document, to
cease its hostile disinformation campaigns against Ukraine.
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Narzędzia i techniki walki informacyjnej w kontekście operacji
informacyjnych prowadzonych przez Federację Rosyjską
podczas wojny w Ukrainie w 2022 roku
Streszczenie
W niniejszym artykule została podjęta próba zidentyfikowania narzędzi i technik wpływu
społecznego w kontekście operacji informacyjnych prowadzonych przez Federację Rosyjską podczas wojny w Ukrainie w 2022 roku. Podjęcie analizy tworzenia i rozprzestrzeniania się zagrożeń informacyjnych w wyniku podejmowanych działań przez Rosję w trwającym konflikcie jest podyktowane coraz większym wpływem procesów komunikacyjnych
na globalne bezpieczeństwo. Autorzy przedstawili wpływ i rolę mediów masowych na
kształtowanie świadomości, odsłonili mechanizmy wpływania na opinię publiczną.
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Wyzwania stojące przed rozwojem
społeczeństwa informacyjnego
w Laponii

Streszczenie
Powstanie i rozwój społeczeństw informacyjnych nie jest równomierny zarówno na
poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Szczególnym przypadkiem są obszary peryferyjne o bardzo małym zaludnieniu. Społeczeństwem cyfrowym jest nie tylko to społeczeństwo, którego większość ma odpowiednie umiejętności, lecz także to, które dysponuje odpowiednią infrastrukturą teleinformacyjną. Egzemplifikacją takich przypadków
są lokalne społeczności zamieszkujące większość obszaru fińskiej Laponii. Finlandia jest
państwem, którego społeczeństwo przoduje pod względem umiejętności cyfrowych nie
tylko w Europie, lecz także na świecie. Jednocześnie mieszkańcy znacznej części Laponii
nie mają dostępu do infrastruktury, której jakość pozwala na funkcjonowanie w społeczeństwie cyfrowym.
Słowa kluczowe: infrastruktura teleinformatyczna, cyberbezpieczeństwo, społeczeństwo cyfrowe, Finlandia, Laponia
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Wstęp
Rewolucja informacyjna, która rozpoczęła się w latach 90. wieku XX, przekształciła Finlandię w społeczeństwo informacyjne. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, wynikające z potrzeb obywateli i środowiska biznesowego, to
jedne z najważniejszych elementów funkcjonowania współczesnego społeczeństwa tego państwa. Wiedza] i know-how stały się kluczowymi ważnymi
towarami w społeczeństwie i są wykorzystywane coraz efektywniej dzięki postępowi technologicznemu. We wszystkich państwach rewolucja informatyczna w niezauważalny sposób zmieniła zarówno sposób sprawowania władzy, jak
i niemal wszystkie aktywności społeczne. Codzienne życie, prawa podstawowe, interakcje społeczne i gospodarcze zależą od bezawaryjności infrastruktury informacyjno-komunikacyjnych. Otwarta i wolna cyberprzestrzeń promowała integrację polityczną i społeczną na całym świecie; przełamała bariery
między krajami, społecznościami i obywatelami, umożliwiła interakcję i wymianę informacji i pomysłów na całym świecie. Od cyberświata zależą zarówno jednostki, jak i organizacje publiczne i prywatne. Od obywateli korzystających z mediów społecznościowych, przez banki rozwijające swoją działalność,
po organy ścigania wspierające bezpieczeństwo narodowe – każdy sektor społeczeństwa jest coraz bardziej zależny od technologii i systemów sieciowych.
Gdy sektor publiczny, gospodarka i społeczność biznesowa, a także obywatele
czerpią korzyści z usług połączonych w globalną sieć, społeczeństwo informatyczne posiada nieodłączne słabości, które mogą generować zagrożenia
bezpieczeństwa dla obywateli, społeczności biznesowej lub funkcjonowania
społeczeństwa. Jednakże bez wystarczającej świadomości zagrożeń w cyberświecie decyzje behawioralne i niewidoczne niebezpieczeństwa mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i spowodować
fizyczne szkody w świecie rzeczywistym. Na poziomie indywidualnym stawką
jest podatność każdego indywidualnego użytkownika na cyberzagrożenia1.
Jako informacyjne, współczesne społeczeństwo Finlandii funkcjonuje
dzięki sieciom i systemom informacyjnym. W związku z tym jest niezwykle
podatne na wynikające z tego zagrożenia. Rosnący stopień digitalizacji mieszkańców Finlandii, wzrost inwestycji zagranicznych i outsourcingu, integracja
technologii informacyjnych i komunikacyjnych, korzystanie z otwartych sieci,

1 M. Lehto, Cyber security education and research in the Finland’s universities and universities
of applied sciences, „International Journal of Cyber Warfare and Terrorism” 2016, t. 6, nr 2,
s. 15.
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a także rosnące uzależnienie od energii elektrycznej wyznaczyły zupełnie
nowe wymagania wobec zabezpieczenia życiowych funkcji społeczeństwa zarówno w warunkach normalnych, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych2.
Zagrożenia w cyberprzestrzeni mają coraz poważniejsze reperkusje zarówno dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, jak i ogółu społeczeństwa, a ataki
cybernetyczne mogą być wykorzystywane jako środek nacisku politycznego
i gospodarczego. W czasie wspomnianego kryzysu presja cyfrowa może być
wywierana jako instrument oddziaływania oprócz tradycyjnych środków militarnych. Jednocześnie w siłach zbrojnych niemal wszystkich państw rośnie
znaczenie domeny cybernetycznej.
Od początku lat 90. wieku XX Finlandia była jednym z przodujących, pod
względem rozwoju nowoczesnych technologii, państw na świecie, a rozwój
technologii informacyjno-komunikacyjnych (Information and Communications Technology – ICT) w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju fińskiej
gospodarki. To właśnie w tym państwie został opracowany system wiadomości tekstowych SMS, pierwszy na świecie przenośny monitor pracy serca i system operacyjny Linux3.
Jednakże pod względem zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego przed
władzami Finlandii stoją specyficzne, charakterystyczne dla obszarów peryferyjnych wyzwania. Ze względu na bardzo małe zaludnienie, duże odległości
i warunki naturalne dotyczą one zwłaszcza północnych obszarów tego państwa – Laponii.

Społeczeństwo cyfrowe i przepaść cyfrowa
Finlandia jest pierwszym państwem na świecie, w którym sąd najwyższy uznał,
że zapisy konstytucji dotyczące praw człowieka obejmują prawo każdego obywatela do dostępu do Internetu. Według fińskiego prawa dostęp do Internetu
jest uznawany za jedno z podstawowych praw obywatelskich4. Jednocześnie
postęp technologiczny w dziedzinie ICT zmienia niemal wszystkie aspekty życia.

2 Narodowa strategia cyberbezpieczeństwa Finlandii, https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/3f/13/3f13e40e-c60e-4555-87ec-0d3897b80ef4/finlandia.pdf [dostęp: 14.05.2022].
3 Raport sektorowy. Sektor ICT w Finlandii, Warszawa 2018, s. 6.
4 Yhden megan nettinopeus on heinäkuun alusta yleispalvelu, http://www.lvm.fi/-/yhdenmegan-nettinopeus-on-heinakuun-alusta-yleispalvelu-779625 [dostęp: 15.05.2022].
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Wpływ upowszechniania się dostępu do technologii informacyjnych na
zmiany zachodzące w społeczeństwie opisuje Małgorzata Leszczyńska:
− gospodarka charakteryzuje się przejściem od produkcji dóbr do rozwoju
sfery usługowej;
− w zatrudnieniu przewagę zyskują specjaliści i technicy;
− dominującą pozycję zdobywa wiedza teoretyczna – głównie jako źródło
innowacji i kształtowania polityki;
− nastawienie na przyszłość, co przejawia się w kierowaniu technologią;
− w przypadku podejmowania decyzji – charakterystyczne jest powstanie
nowej technologii intelektualnej5.
Leszczyńska zwraca również uwagę, że niekorzystanie z Internetu sprawia,
że część społeczeństwa ulega marginalizacji w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej6. Stopień korzystania z Internetu różni się w poszczególnych
państwach i regionach.
Cyfryzacja fińskiej administracji publicznej i społeczeństwa nie jest celem
samym w sobie, ale sposobem na zwiększenie dobrobytu obywateli i podniesienie ich jakości życia. Według minister władz lokalnych Finlandii Sirpy Paatero cyfryzacja musi być promowana z wyprzedzeniem, przed pojawieniem się
potrzeb społecznych, tak, żeby każdy mógł w niej uczestniczyć – niezależnie
od umiejętności cyfrowych, wykształcenia, wieku czy zamożności7. Paatero
podkreśla, że cyfryzacja jest jednym z podstawowych megatrendów kształtujących współczesny świat. Cyfryzacja codziennego życia umożliwia nowe, bardziej elastyczne sposoby pracy i załatwianie spraw urzędowych. Celem usług
e-administracji jest zapewnienie ludziom lepszej obsługi niezależnie od czasu
i miejsca.
Finowie są stosunkowo wysoko zdigitalizowanym społeczeństwem. Z badań umiejętności cyfrowych przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów
i Agencję ds. Danych Cyfrowych i Ludnościowych wynika, że 91% Finów korzysta ze smartfonów codziennie. Według unijnego indeksu gospodarki cyfrowej
i społeczeństwa cyfrowego (DESI) 76% Finów ma co najmniej podstawowe
umiejętności cyfrowe, a połowa – wykraczające poza poziom podstawowy8.

5 M. Leszczyńska, Współczesny model rozwoju społecznego z perspektywy rewolucji informacyjnej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011, nr 23, s. 126.
6 Ibidem, s. 131.
7 S. Paatero, Digiosallisuus on digitaalisen yhteiskunnan, Helsinki 2021, https://vm.fi/-/
digiosallisuus-on-digitaalisen-yhteiskunnan-perusedellytys [dostęp: 15.05.2022].
8 Ibidem.
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Cyfrowy skok, który dokonał się podczas pandemii koronawirusa, wpłynął
w różnym stopniu na niemal wszystkich mieszkańców Finlandii. Jednocześnie
ujawniły się słabości. Okazało się, że nie każdy jest w stanie pracować, uczyć
się zdalnie lub załatwiać sprawy urzędowe drogą elektroniczną. Nie wynika
to tylko z tego, że nie każdy mieszkaniec Finlandii ma sprzęt i umiejętności
niezbędne do funkcjonowania w świecie cyfrowym. Często problemem okazywała się jakość łącza internetowego9. W przypadku Finlandii można również
zauważyć duże różnice w poziomie umiejętności cyfrowych społeczeństwa –
prawie jedna czwarta mieszkańców Finlandii nie nabyła nawet podstawowych
umiejętności cyfrowych10.
Przechodzenie do cyberprzestrzeni w wielu aspektach funkcjonowania
administracji publicznej, aktywności społecznych, życia codziennego i sposobów spędzania wolnego czasu to nie tylko zjawisko technologiczne. Cyfryzacja odnosi się z jednej strony, do połączeń sieciowych, informacji i interfejsów.
Z drugiej, dotyczy powszechnej transformacji gospodarczej i społecznej, która
wpływa na interakcje międzyludzkie i kulturę11.
W grudniu 2020 roku Finlandia, podobnie jak pozostałe państwa Unii Europejskiej, podpisała deklarację berlińską w sprawie społeczeństwa cyfrowego
i zarządzania cyfrowego opartego na wartościach. Deklaracja zobowiązuje państwa członkowskie do promowania cyfryzacji w administracji, integracji i bezpieczeństwie informacji (rozumianej również jako walka z dezinformacją)12.
W Finlandii, podobnie jak w wielu innych państwach, cyfryzacja stwarza
szansę na wzmocnienie integracji społecznej, ale niesie ze sobą również ryzyko tworzenia nierównych struktur. Przepaść cyfrowa, nierówne otoczenie
społeczne stworzone przez cyfryzację są częścią życia 1,3 mln Finów, którym
brakuje podstawowych umiejętności cyfrowych. Dotychczas władze Finlandii
podjęły wiele działań mających na celu upowszechnienie cyfryzacji zarówno
na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Integracja cyfrowa była również jednym z tematów promowanych przez Finlandię podczas jej prezydencji
w Nordyckiej Radzie Ministrów. Na posiedzeniu ministerialnym 26 listopada
2021 roku ministrowie odpowiedzialni za cyfryzację w państwach nordyckich

9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Cyfryzacja oparta na wartościach – podpisanie deklaracji berlińskiej, https://www.gov.pl/
web/cyfryzacja/cyfryzacja-oparta-na-wartosciach--podpisanie-deklaracji-berlinskiej [dostęp: 15.05.2022].
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i bałtyckich podpisali wspólne porozumienie w sprawie wzmocnienia uczestnictwa cyfrowego. Finlandia rozpoczęła również badanie dotyczące pomiaru
włączenia cyfrowego w państwach nordyckich i bałtyckich13. Wyniki tego badania będą stanowiły jeden z elementów mających wpływ na kształtowanie
przyszłych polityk mających na celu podniesienie umiejętności cyfrowych
i zmniejszenie przepaści cyfrowej zarówno w Finlandii, jak i w pozostałych
państwach nordyckich.

Demografia i warunki naturalne Laponii jako determinanty
umiejętności cyfrowych jej mieszkańców
Do analizy stopnia cyfryzacji społeczeństwa Finlandii niezbędna jest znajomość demografii tego państwa, ponieważ demografia determinuje polityki
prowadzone przez to państwo i wobec niego. Ścisłe związki demografii z polityką podkreśla Andrzej Rączaszek14. Jednocześnie istnienie sieci powiązań
pomiędzy poszczególnymi politykami powoduje, że demografia w pewnym
stopniu wpływa na pozostałe aspekty funkcjonowania państwa15.
Wśród państw Unii Europejskiej Finlandia ma najmniejszą gęstości zaludnienia. Wynika to z położenia geograficznego, a co za tym idzie, trudnych
warunków klimatycznych. Na przeciwległym biegunie pod względem liczby
ludności przypadającej na kilometr kwadratowy jest Malta. Należy pamiętać,
że są to wartości uśrednione, co w przypadku takich krajów, jak: Belgia, Holandia, Luksemburg czy Malta, nie ma dużego znaczenia. W przypadku Finlandii
(również Szwecji) jest istotne ze względu na duże zróżnicowanie wewnętrzne.
W Finlandii regionem o skrajnie niskim poziomie zaludnienia jest Laponia. Powierzchnia tego regionu wynosi 100 366 km2, co stanowi prawie jedną
trzecią powierzchni państwa16. Zamieszkuje ją jedynie około 180 tys. osób, co

13 S. Paatero, op. cit.
14 A. Rączaszek, Analiza porównawcza elementów struktury demograficznej ludności w wybranych krajach Unii Europejskiej – wyzwanie dla polityki społecznej [w:] Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego, red. idem, Katowice 2012, s. 13.
15 A. Frączkiewicz-Wronka, I. Marzec, Rozwój zatrudnialności pracowników w organizacjach publicznych [w:] Determinanty potencjału rozwojowego organizacji, red. A. Stabryła,
K. Woźniak, Kraków 2012, s. 17–18.
16 Municipalities of Lapland, https://www.lapinliitto.fi/en/ [dostęp: 5.04.2022].
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stanowi niespełna 3,5% populacji Finlandii17. Daje to średnią gęstość zaludnienia poniżej 2 osób/km2. Jednakże należy zauważyć, że ponad 33% populacji
mieszka w regionie Rovaniemi18, a kolejne 30% w regionie Kemi-Tornio. Tym
samym około 125 tys. osób mieszka w południowo-zachodniej części Laponii.
W pozostałych regionach o łącznej powierzchni 82 tys. km2 mieszka około
60 tys. osób, czyli 0,7 osoby/km219.
Jednocześnie badania wykazały, że to właśnie mieszkańcy lapońskich
obszarów wiejskich w najmniejszym stopniu korzystają w życiu codziennym
z ICT20. Może to wynikać zarówno z niewystarczających umiejętności cyfrowych, jak i z niewydolności infrastruktury.
Badaniem umiejętności cyfrowych starszych mieszkańców tego regionu zajmują się m.in. Päivi Rasi i Arja Kilpeläinen. Z ich badań wynika przede
wszystkim to, że mieszkańcy Laponii są społecznością zróżnicowaną pod
względem korzystania z Internetu oraz posiadania umiejętności cyfrowych.
Mieszkańcy obszarów peryferyjnych oceniają potrzebę korzystania z rozwiązań opartych na ICT z własnego, osobistego punktu widzenia. Ich codzienna
aktywność polega przede wszystkim na wykonywaniu powtarzalnych czynnościach. W związku z tym znaczenie umiejętności cyfrowych w ich codziennym życiu jest niewielkie, nawet jeżeli teoretycznie znają zalety korzystania
z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jeżeli mają osobistą potrzebę
korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, to są oni chętni do
rozwijania swoich kompetencji. Znaczenia przypisywane korzystaniu z Internetu i umiejętnościom cyfrowym są często podporządkowane innym, bardziej
znaczącym obecnym lub przyszłym działaniom i kwalifikacjom. Innymi słowy,
mieszkańcy obszarów wiejskich Laponii oceniają ich ważność przede wszystkim z punktu widzenia własnego życia codziennego, a także potrzeb społeczności, do których należą21.

17 Lapland – the northernmost region of the European Union, s. 1, https://s3platform-legacy.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/90403/Lapland_background_document_final.pdf/
b951fbbc-c17f-4b41-8df0-380463213e50, dostęp: 05.04.2022.
18 http://www.stat.fi/index_en.html [dostęp: 14.05.2022.]
19 http://www.lapinliitto.fi/tilastotkuvat/Lapland%20in%20figures%2009.pdf [dostęp:
16.02.2022].
20 J. Hirvonen, N. Ahola, Digitaaliset palvelut eivät vielä tavoita kaikkia helsinkiläisiä,
„Kvartti”, 2020, https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/digitaaliset-palvelut-eivat-viela-tavoitakaikkia-helsinkilaisia [dostęp: 15.05.2022].
21 P. Rasi, A. Kilpeläinen, The Digital Competences and Agency of Older People Living in Rural
Villages in Finnish Lapland, „Seminar.Net” 2015, t. 11, nr 2, s. 158.
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Infrastruktura krytyczna w Finlandii ze szczególnym
uwzględnieniem Laponii
Infrastruktura pozwalająca na korzystanie z ICT jest częścią infrastruktury
krytycznej. W przypadku Finlandii jest to ściśle powiązane z bezpieczeństwem
dostaw, a strategicznym celem narodowego bezpieczeństwa dostaw jest zabezpieczenie funkcjonowania infrastruktury krytycznej, produkcji i usług tak,
żeby mogły one zaspokoić najistotniejsze podstawowe potrzeby ludności,
gospodarki i obrony narodowej. Celem prac związanych z bezpieczeństwem
dostaw jest możliwość radzenia sobie z najpoważniejszymi warunkami kryzysowymi z wykorzystaniem środków krajowych. Strategia Finlandii zakłada, że
w razie konfliktów zbrojnych działania sił zbrojnych będą w dużej mierze oparte na zasobach reszty społeczeństwa i podmiotów gospodarczych, co wymaga
koordynacji gotowości wojskowej i społeczeństwa obywatelskiego22.
Funkcjonowanie infrastruktury krytycznej jest możliwe dzięki programom
koncentrującym się na jej elementach centralnych i polega na zapewnieniu
dostaw energii, wspieraniu przygotowania podmiotów gospodarczych na zagrożenia bezpieczeństwa cybernetycznego, zapewnieniu systemów informatycznych oraz usług i sieci komunikacyjnych społeczeństwa cyfrowego, bezpieczeństwa systemów pozycjonowania i danych czasu oraz funkcjonowania
usług i sieci logistycznych23.
Cyfryzacja jest podstawową częścią wszystkich żywotnych funkcji społeczeństwa. Społeczeństwo cyfrowe obejmuje systemy informacyjne, a także
sieci i usługi komunikacyjne, zasoby danych oraz wykorzystanie danych. Społeczeństwo cyfrowe obejmuje również automatyzację, sztuczną inteligencję,
systemy pozycjonowania i danych czasowych, a także różne systemy sterowania i zarządzania24.
Od działania tych struktur i służb w coraz większym stopniu zależą funkcje
krytyczne, obronność państwa i bezpieczeństwo dochodów obywateli. Funkcjonowanie społeczeństwa cyfrowego jest w pełni zależne od niezawodnych
dostaw energii elektrycznej. Podstawowym celem bezpieczeństwa dostaw

22 Government Decision on the Objectives of Security of Supply (1048/2018), s. 3, https://
tem.fi/documents/1410877/2095070/Government+Decision+on+the+Objectives+of+Se
curity+of+Supply/cf19f480-dc61-b59c-3926-11857f811bfa/Government+Decision+on+
the+Objectives+of+Security+of+Supply.pdf [dostęp: 19.04.2022].
23 Ibidem.
24 Ibidem.
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jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci i usług społeczeństwa cyfrowego, które mają ważne znaczenie dla funkcji krytycznych oraz ich odporności i zdolności do odzyskiwania, a także wykorzystania danych i dostępności
zasobów danych tak, żeby można ufać także podczas poważnych incydentów
i sytuacji awaryjnych. Priorytetem działań władz Finlandii jest zapewnienie
cyberbezpieczeństwa funkcji krytycznych do wymaganego poziomu oraz zabezpieczenie międzynarodowych łączy teleinformatycznych. Strategie fińskie
zakładają, że istotnym elementem cyberbezpieczeństwa jest dbałość o bezpieczne przechowywanie krytycznych danych. Ponadto państwo, za pomocą
niezbędnych środków, zapewnia dostępność krytycznej wiedzy technologicznej związanej z korzyściami dla bezpieczeństwa narodowego oraz produkcją
i usługami. W celu zapewnienia funkcjonowania i odporności szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo cybernetyczne, w tym na ustalenia dotyczące kontroli i zarządzania, ochronę fizyczną i techniczną, redundancję i zdolność do usuwania usterek, dostęp do energii elektrycznej, części zamiennych,
wiedzy fachowej i innych zasobów, a także ochronę sieci dostawców25.
W przypadku Laponii w ujęciu systemowym największym wyzwaniem
jest tworzenie i utrzymanie pozwalającej na korzystanie z ICT infrastruktury, zwłaszcza w najbardziej peryferyjnych zakątkach tego regionu26. Osoby korzystające z Internetu najczęściej używają mobilnego dostępu do sieci.
Pandemia COVID-19 spowodowała, że większość aktywności społecznych
i zawodowych przeniosła się do cyberprzestrzeni, co przełożyło się na zwiększenie obciążenia infrastruktury i spadek jakości połączeń oraz uwidoczniło
konieczność modernizacji i rozbudowy infrastruktury27. Dostrzeżono również
konieczność rozbudowy opartych na światłowodach połączeń szerokopasmowych. Niewystarczająca wydajność infrastruktury ICT może mieć negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców Laponii, począwszy od pracy i nauki
zdalnej, przez zmniejszenie dochodów z turystyki, po trudności z dostępem do
usług publicznych.

25 Ibidem, s. 5.
26 P. Poznański, Finlandia: dostęp do internetu to podstawowe prawo człowieka, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7151199,Finlandia__Dostep_do_internetu_to_podstawowe_
prawo.html [dostęp: 15.05.2022].
27 J. Mehtonen Moni kokee nettiyhteyksien heikentyneen Lapissa – osaa huolettavat myös
huonot puhelinyhteydet, „yle.fi”, https://yle.fi/uutiset/3-12039574 [dostęp: 4.04.2022].
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Podsumowanie
Fińska Laponia to obszar peryferyjny, w którym rozwój społeczeństwa informacyjnego, w większym stopniu niż na terenach zurbanizowanych, napotyka
na problemy związane z infrastrukturą. Strategia rozwoju prowincji na lata
2022–2025 zakłada, że cyfryzacja zapewni równy dostęp do usług na całym
jej obszarze oraz umożliwi integrację i możliwości oddziaływania na środowisko na większą skalę, i niezależnie od miejsca zamieszkania. Usługi zdrowotne, społeczne i publiczne mogą być świadczone bezpośrednio w domu klienta,
chociaż wykorzystanie połączeń zdalnych w pracy z klientami nadal wymaga
rozwoju ochrony danych i możliwości platform usługowych zarówno dla klientów, jak i pracowników. Rozwój usług zdalnych może także pomóc w zabezpieczeniu wykwalifikowanej siły roboczej w obliczu stale rosnącego jej niedoboru w branży IT28. Jednakże pełna realizacja tej strategii wymaga zapewnienia
wszystkim mieszkańcom Laponii dostępu do Internetu na wysokim poziomie.
Część mieszkańców tego regionu, zwłaszcza starszych, nie korzysta z usług
ICT z własnego wyboru, dlatego że nie widzi takiej potrzeby. W kontekście
rozwoju infrastruktury największym wyzwaniem wydają się odległości i niewielka liczba mieszkańców. W takim przypadku łącza szerokopasmowe są
o wiele kosztowniejsze niż bezprzewodowe. Jednakże rozwój stałych łączy
wydaje się konieczny z wielu względów. Przede wszystkim zwiększają one
jakość dostępu do sieci. Nie można także pominąć tego, że łączność bezprzewodowa jest bardziej podatna na zagrożenia. W przypadku Finlandii jest to
istotne w kontekście członkostwa tego państwa w Pakcie Północnoatlantyckim i wrogich działań Federacji Rosyjskiej. W razie zagłuszenia sygnałów GSM
część mieszkańców Laponii, mająca dostęp jedynie do Internetu mobilnego,
może zostać pozbawiona dostępu nie tylko do informacji, lecz także do wszystkich usług społecznych.
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Challenges facing the development of the information society
in peripheral areas on the case of Finnish Lapland
Abstract
The emergence and development of information societies is not uniform both nationally and internationally. A special case is peripheral areas with extremely low population
density. The digital society is not only the one in which the majority has the appropriate
competences, but also has an appropriate ICT infrastructure. Such cases are exemplified
by local communities living in most of the Finnish Lapland area. Finland is a country with
a society at the forefront of digital competences not only in Europe but also in the world.
At the same time, large parts of Lapland do not have access to infrastructure with quality
allowing to function in a digital society.
Key words: ICT infrastructure, cybersecurity, digital society, Finland, Lapland

297

