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Wstęp  

Fenomen Żydów, narodu bez państwa, po dziś wzbudza powszechne zainteresowanie 

zarówno wśród osób podejmujących badania naukowe, jak i zwykłych mieszkańców naszego 

globu, których zainteresowania ogniskują się na szeroko definiowanym bezpieczeństwie, 

relacjach międzynarodowych oraz historii będącej, jak się powszechnie uważa, „nauczycielką 

życia”. Aby przetrwać jako oaza w „arabskim morzu”, Izrael musiał postawić na rozwój sił 

zbrojnych i podążać kosztem olbrzymich wyrzeczeń finansowych i ludzkich na drodze ku 

stałej modernizacji swej armii, doskonaląc jej elementy, tworząc nowe oraz − co najważniejsze 

− wybiegając w przyszłość. Wraz z rozwojem cyfryzacji konieczne stało się zabezpieczenie 

systemów militarnych, cywilnych – zwłaszcza infrastruktury krytycznej - przed cyberatakami. 

Nic dziwnego, że Izrael znalazł się w grupie państw wiodących w tym obszarze. W rozprawie 

doktorskiej Cyberbezpieczeństwo w doktrynie obronnej Państwa Izrael ważną rolę pełnią 

rozważania dotyczące możliwości utrzymania – przez to kluczowe dla polityki 

bliskowschodniej państwo – statusu mocarstwa regionalnego, nie tylko obecnie, ale 

również w dającej się przewidzieć przyszłości.  

Przedmiotem badań jest cyberprzestrzeń – w ujęciu nowoczesnym, 

w oparciu o najnowsze źródła, będące często przedmiotem bieżącej debaty szerokiego kręgu 

badaczy problemu, a także jej znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa państwa Izrael, ale także 

‒ dając je za przykład ‒ szerzej: innych państw, społeczeństw czy nawet organizacji 

nieformalnych niemieszczących się w pojęciu kultury strategicznej, której cyberprzestrzeń, 

obok wyzwań związanych z zapewnieniem ludzkości dostępu do źródeł energii, pełni rolę 

strategiczną.  

Celem rozprawy doktorskiej jest przedstawienie, w ujęciu kompleksowym, 

problematyki cyberbezpieczeństwa w doktrynie obronnej Izraela, a więc systematyzacja 

informacji w tym zakresie, zawartych zarówno w źródłach tradycyjnych, jak i internetowych. 

Dodatkowo, poprzez zestawienie zagadnień teoretycznych z praktycznymi aspektami 

funkcjonowania państwa Izrael w cyberprzestrzeni, praca ma się przyczynić do pogłębienia 

stanu badań w tym obszarze. Z racji aktualności tematu, informacje zawarte w rozprawie 

doktorskiej mogą być przydatne do zgłębiania wiedzy nie tylko przez studentów i naukowców, 

ale także wszystkich użytkowników cyberprzestrzeni. 

 

W pracy zostanie podjęta próba odpowiedzi na następujące pytania badawcze:  
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- Jaką rolę pełni cyberprzestrzeń w doktrynie obronnej państwa Izrael? 

- Co współcześnie stanowi i – będzie stanowić w przyszłości o sile i znaczeniu 

Izraela na arenie międzynarodowej, zarówno w jej wojskowej, jak i cywilnej 

odsłonie?  

- Co w przyszłości będzie przesądzać o powodzeniu na polu walki? 

- Jakie znaczenie w konflikcie zbrojnym pełnią nowoczesne technologie? 

 

W odpowiedzi na pytania badawcze przyjęte zostały hipotezy badawcze: 

 

- Cyberprzestrzeń pełni kluczową rolę w doktrynie obronnej państwa Izrael. 

- Według autora, rozwój technologiczny, jak również intelektualny w sferze 

cyberprzestrzeni, mierzony siłą elit politycznych państwa Izrael stanowi i 

będzie stanowić w przyszłości o sile i znaczeniu tego państwa na arenie 

międzynarodowej – zarówno w jej wojskowej, jak i cywilnej odsłonie.   

- W przyszłości, jednym z kluczowych elementów powodzenia na polu walki 

będzie przewaga w cyberwojnie.  

- Rozwój nowoczesnych technik walki decyduje o zwycięstwie lub porażce w 

konflikcie zbrojnym. Zdaniem autora, widać to wyraźnie na tle rosyjsko-

ukraińskiego konfliktu zbrojnego, gdzie braki w wyposażeniu armii 

rosyjskiej w nowoczesną broń taką jak np.: drony bojowe, amunicja krążąca, 

systemy naprowadzania pocisków nie tylko rakietowych, ale również 

artyleryjskich czy możliwość dostępu do ultranowoczesnych systemów 

zakłócania pola walki spowodowały, iż uchodząca za potężną armia ugrzęzła 

na Ukrainie, poniosła dotkliwe straty, los wojny zaś wydaje się 

obecnie z perspektywy rosyjskiej mocno niepewny.  

Niniejsza rozprawa doktorska składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, 

zakończenia i bibliografii. We wstępie omówiono sytuację problemową, podstawowe 

założenia, cele pracy oraz sformułowano hipotezy. Odniesiono się również do metod 

badawczych, za pomocą których autor realizował swoje badania nad meritum zagadnienia. 

Omówiona została również struktura rozdziałów co do treści oraz ich zasadności. Przy czym 

należy podkreślić, iż autor przybrał najczęściej używany szablon rozprawy doktorskiej, czyli 

wykorzystanie kilku głównych, kluczowych dla omówienia rozprawy rozdziałów, a następnie 

ich defragmentyzację służącą rozwinięciu podstawowych dla rozprawy doktorskiej konstrukcji 
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myślowych. Odniósł się także do wykorzystanej w pracy literatury przedmiotu badań 

naukowych.  

Rozdział pierwszy rozprawy doktorskiej Cyberbezpieczeństwo. Podstawowe 

pojęcia i problemy ma charakter wprowadzający i przedstawia istotę cyberprzestrzeni. 

Wychodząc z założeń definicji, sposobu myślenia o kryptografii, tajemnicy państwowej, 

sposobie jej przechowywania, autor dochodzi do współczesnych definicji, modeli, a w końcu – 

schematów determinujących cyberbezpieczeństwo, nie tylko jako pojęcie naukowe, 

ale i szerzej – dotykające praktycznie całej sfery bezpieczeństwa rozumianego jako fundament 

istnienia państwa. Po prezentacji terminologii, następuje omówienie podziału Internetu, ze 

szczególnym uwględnieniem darknetu, a następnie przedstawienie problematyki dotyczącej 

ataków na łańcuchy dostaw. W ostatnim fragmencie pierwszego rozdziału zostały 

zaprezentowane najnowsze zagrożenia w świetle raportów Agencji Unii Europejskiej ds. 

Cyberbezpieczeństwa. 

Rozdział drugi Geopolityczne oraz militarne uwarunkowania doktryny obronnej 

państwa Izrael omawia położenie geograficzne kraju, które determinuje jego 

możliwości i ograniczenia w sferze obronnej. Autor, prezentując historię izraelskiej 

wojskowości, przybliża czytelnika do kluczowych dla obronności Izraela czynników, które 

decydują o tym, iż mimo upływu lat i fatalnego dla tego państwa położenia geopolitycznego 

stanowi ono przysłowiową „skałę” na drodze tych wszystkich, którzy chcieliby ją 

skruszyć. W doktrynę obronną Izraela wpisuje się nowoczesność. To już nie tylko – jak trzy 

czy też cztery dekady temu – transfer broni i uzbrojenia z państw obszaru 

euroatlantyckiego, w tym zwłaszcza USA, ale przede wszystkim własny przemysł obronny, 

oparty o ultranowoczesne, bywa, że  i najnowocześniejsze w świecie technologie. Za taką 

uważana jest „żelazna kopuła” ‒ system antyrakietowy, którego parametry przewyższają 

analogiczne systemy takich potęg militarnych jak USA i Federacja Rosyjska. Zakupem tego 

systemu zainteresowane są czołowe państwa NATO z Republiką Federalną Niemiec na czele. 

W rozdziale wskazane są także doświadczenia wojen izraelsko-arabskich (1948-1952), a także 

współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa Izrael.  

W rozdziale trzecim Jednostka 8200 Cybernetyczne ramię AMANU omawiane są 

kwestie związane z wywiadem, działalnością niejawną, koncentrującą się na działaniach 

podejmowanych przez służby specjalne, jednostki wyspecjalizowane sił zbrojnych w sieci. 

Szczególne miejsce, co oczywiste, w rozważaniach podjętych w pracy zajmują problemy 

roli i znaczenia Amanu w siłach zbrojnych Izraela. Autor stara się udzielić odpowiedzi na 

pytania o funkcję tego tajnego „ramienia armii i służb specjalnych” państwa Izrael 
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oraz w jakim zakresie i jakiej formie ta organizacja działa. Przede wszystkim jednak stawia 

pytania i udziela odpowiedzi dotyczące celów i ich realizacji, jednym słowem – skuteczności 

prowadzonej przez Aman pracy w zakresie cyberbezpieczeństwa, które definiuje możliwości 

obronne Izraela. W kolejnych fragmentach zostaje omówiona także współpraca 

międzynarodowa. 

Rozdział czwarty Doktryna Cyberbezpieczeństwa Sil Zbrojnych Izraela na tle 

wybranych państw to część porównująca potencjał czołowych państw naszego globu, 

które z cyberprzestrzeni uczyniły arenę walki, a więc: USA, ChRL, Federacji 

Rosyjskiej i Korei Północnej, której miejsce w tym gronie mogłoby dziwić, ale tylko osoby 

nieinteresujące się tym wszystkim, co dzieje się w geopolitycznej cyberprzestrzeni. Autor 

dokonuje przeglądu możliwości tych kluczowych graczy areny międzynarodowych 

relacji w zakresie wykorzystania narzędzi walki w cyberprzestrzeni, jak również obronności 

swoich systemów z cyberprzestrzenią związanych. Dzieli się wiedzą z obszaru tak 

politycznego, jak i technicznego analizowanego zagadnienia. Stawia wnioski oraz dokonuje ich 

argumentacji merytorycznej.  

W zakończeniu dokonano podsumowania pracy doktorskiej, dokonań autora w ocenie 

treści, bieżących wydarzeń oraz ‒ przede wszystkim ‒ stawianych w pracy celów i hipotez 

badawczych. Nakreślono również scenariusze na przyszłość, choć te ‒ biorąc pod uwagę wojnę 

na Ukrainie ‒ mogą być dalece niereprezentatywne. Przyszłość bowiem często wymyka się 

ocenie nawet najwybitniejszych badaczy jej problemów. Podsumowując, w przyszłości, 

jednym z kluczowych elementów powodzenia na polu walki, będzie przewaga w cyberwojnie, 

na polu walki definiowanym nie jako stricte konflikt zbrojny, znany nam 

dotychczas, z wykorzystaniem konwencjonalnych sił zbrojnych, ale także przebiegający na 

drodze walki medialnej, operującej niedomówieniem, celowym przekłamaniem, tajemnicą.  

Do zweryfikowania założonych hipotez badawczych i realizacji postawionego celu, w 

czasie prowadzonych badań naukowych wykorzystano kilka metod badawczych, 

istotnych z punktu widzenia metodologii nauk o bezpieczeństwie. Najważniejszą było 

wykorzystanie studium przypadku, co umożliwiło wyłonienie oraz przeprowadzenie analizy 

przedmiotowej najważniejszych zdaniem autora elementów badawczych. Poddano te elementy 

wnikliwej analizie, wykorzystując do tego liczne narzędzia, mieszczące się zarówno na obrzeżu 

nauk związanych z historią, jak i polityką, choć dominującą dyscypliną w tym zakresie 

pozostają nauki o bezpieczeństwie. Inną wykorzystaną metodą jest metoda porównawcza, 

dzięki której umożliwiono czytelnikowi pracy przegląd najważniejszych dokonań w zakresie 

cyberbezpieczeństwa na przykładzie wybranych państw, istniejących na tym obszarze 
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modeli w końcu wygenerowania najważniejszych i najcenniejszych wniosków. Kolejną 

z wykorzystanych metod badawczych jest metoda scenariuszowa pozwalająca na 

wygenerowanie prognozy rozwoju sytuacji na obszarze szeroko definiowanego 

bezpieczeństwa, w tym zaś konkretnie przypadku możliwości i ograniczeń 

występujących w ramach izraelskiej doktryny cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo, 

wykorzystane zostały analiza i krytyka źródeł, analiza i krytyka piśmiennictwa oraz metoda 

historyczna. 

Ramy czasowe dysertacji doktorskiej to początki współczesnej państwowości Izraela. 

Za początek rozważań został uznany rok 1948. Cezurę czasową niniejszej pracy zamyka 31 

października 2022 roku, jednakże podczas opracowywania niniejszego tematu autorowi stale 

towarzyszyła świadomość, że jest on daleki od wyczerpania, chociażby ze względu na bieżące 

wydarzenia, których jesteśmy świadkami i nowe doświadczenia wynikające z toczącej się 

wojny na Ukrainie, które – w odniesieniu – do badanej problematyki – weryfikują 

dotychczasowe odpowiedzi i stawiają wciąż nowe pytania. Ponadto, na ograniczenia badawcze 

w niniejszej pracy wpływ ma utajnienie ważnych dokumentów dotyczących stanu 

bezpieczeństwa państwa Izrael, w tym jego cyberbezpieczeństwa, oraz wielość źródeł 

opisujących te same zagadnienia w zupełnie odmienny sposób. Jest to jednak determinowane 

specyfiką cyberprzestrzeni, co przekłada się na problemy terminologiczne i kłopoty w 

interpretacji zjawisk, zawierających w swej nazwie przedrostek –cyber. 

W pracy wykorzystano szeroki wachlarz literatury przedmiotu badań 

naukowych, w tym: teksty źródłowe, akty prawne, opracowania, artykuły naukowe w drukach 

zwartych oraz czasopismach, artykuły prasowe oraz, co jest specyfiką czasów, w których 

żyjemy i co najmniej pośrednio wynika z realizowanego tematu rozprawy, netografię. Wśród 

wymienionych pozycji dominuje literatura obcojęzyczna. Autor rozprawy skupił swoje 

zainteresowania na licznych dokumentach, raportach, tekstach źródłowych, które najlepiej 

oddają obecny stan wiedzy o cyberprzestrzeni rozumianej ogólnie i tej wąskiej, analizowanej 

na stronach rozprawy doktorskiej, a związanej z obronnością państwa Izrael. Pierwsza grupa 

literatury przedmiotu to monografie poświęcone dziejom Izraela, zwłaszcza najnowszej historii 

Narodu Wybranego oraz jego sił zbrojnych. W tej grupie mieszczą się opracowania autorstwa  

Elli Barbera i Krzysztofa Urbańskiego1, Martina Gilberta2, Krzysztofa Kubiaka oraz Łukasza 

 
1. Barbur E., Urbański K., Gadany przewodnik po teraźniejszości i historii Izraela, Warszawa 2016. 
2 M. Gilbert, Israel. a History, London 1998. 
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Mamerta Nadolskiego3 oraz Ronalda Payne’a4 czy Johna Petera Rousseau5. Ze względu na 

konieczność analizy porównawczej z ChRL i Rosją oraz USA autor sięgnął po monografie 

autorstwa Marka Budzisza6, Daniela Damiana Kasprzyckiego7, dotyczące Rosji oraz Jacka 

Bartosiaka8 i Bogdana Góralczyka9 w odniesieniu do Chin Ludowych i – po części – także 

USA. Wreszcie osobną grupę opracowań stanowią pozycje dotyczące samego 

cyberbezpieczeństwa autorstwa Hanny Batorowskiej10, Richarda Clarke’a i Roberta Knake’a,11 

czy Klaudii Eckhert12 Polską, anglojęzyczną oraz niemiecką literaturę przedmiotu uzupełnia 

obszerna netografia jak również artykuły z pracy codziennej. Autor świadom jest, że olbrzymia 

baza literatury naukowej tematu, nie wspominając o netografii sama z siebie zasługiwałaby na 

opracowanie naukowe. Stąd wybór literatury może uchodzić za subiektywny, aczkolwiek 

starano się uwzględnić różne punkty widzenia.  

  

 
3 K. Kubiaka, Ł. M. Nadolski, Konflikt bliskowschodni 1945‒1982. Broń‒ludzie‒Tarnowskie Epizody, Tanowskie 

Góry 2022. 
4 R. Payne, Mossad. Israel’s Most Secret Service, London 2020. 
5 J.P. Rousseau, The History And Impact Of Unit 8200 On Israeli Hi-Tech Entrepreneurship, Ohio 2017. 
6 M. Budzisz, Wszystko jest wojną. Rosyjska kultura strategiczna, Warszawa 2022. 
7 D.D. Kasprzycki, Rosyjska wizja wojny przyszłości. Formuła wykorzystania instrumentarium koncepcji wojny 

nowej generacji w oparciu o doświadczenia z działań wobec Ukrainy, Tarnowskie Góry 2022. 
8 J. Bartosiak, Pacyfik i Euroazja. o wojnie, Warszawa 2016. 
9 G. Góralczyk, Nowy długi marsz. Chiny ery Xi Jinpinga, Warszawa 2021, idem, Chiński Feniks. Paradoksy 

wschodzącego mocarstwa, Warszawa 2022. 
10 H. Batorowska, Kultura bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku walki o przewagę informacyjną, 

Kraków 2021. 
11 R. Clarke, R. Knake, Cyber War. The Next Threat to National Security and What to Do About It, New York 

2011. 
12 C. Eckhert, IT-Sicherheit. Konzepte–Verfahren–Protokolle, München 2012. 
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ROZDZIAŁ I. Cyberbezpieczeństwo. Podstawowe pojęcia i problemy 

 

I.1. Pojęcie Cyberprzestrzeni 

Według najbardziej powszechnej definicji występującej w nauce anglosaskiej 

cyberprzestrzeń (ang. Cyber Space) jest: „koncepcją opisującą szeroko połączoną technologię 

cyfrową”. Wyrażenie to powstało w pierwszej dekadzie rozpowszechniania się Internetu. 

Odnosi się ono do świata online, jako świata oddzielonego od świata rzeczywistego13. Z kolei 

zdaniem Chipa Morningstara i Franka Randalla Farmera, znanych amerykańskich twórców 

gier komputerowych, cyberprzestrzeń definiuje się w znacznie większym stopniu przez 

interakcje społeczne niż przez implementację techniczną. Według ich opinii medium 

obliczeniowe w cyberprzestrzeni stanowi rozszerzenie kanału komunikacji między 

rzeczywistymi osobami. Podstawową cechą cyberprzestrzeni jest to, że oferuje ona środowisko 

składające się z wielu uczestników, z możliwością wzajemnego oddziaływania i wpływania na 

siebie. Koncepcję tę wywodzą z obserwacji faktu, że ludzie poszukują w wirtualnym świecie 

bogactwa, złożoności oraz głębi14. Wielu anglosaskich badaczy zwraca uwagę, że 

cyberprzestrzeni nie należy utożsamiać z Internetem. z kolei – co z punktu widzenia tematu 

niniejszej rozprawy jest szczególnie istotne − Kolegium Połączonych Sztabów Departamentu 

Obrony USA (Pentagon) definiuje cyberprzestrzeń jako jedną z pięciu współzależnych domen 

obok lądu, powietrza, morza oraz przestrzeni kosmicznej15. Pod koniec swego urzędowania 23 

grudnia 2016 r. prezydent USA Barack Obama nadał Szefostwu Wojsk Cybernetycznych 

(USCYBERCOM) rangę jednolitego dowództwa wojskowego, obecnie (III 2022) na ich czele 

stoi generał Paul M. Nakasone1). Jak zatem widać, anglosaskie pojęcie cyberprzestrzeni jest 

ściśle związane z cyberbezpieczeństwem państwa, także w wymiarze militarnym.  

W nauce niemieckiej, ale także w języku potocznym istnieje niemieckie określenie 

cyberprzestrzeni (Cyberraum), w użyciu powszechnym stosowany jest jednak anglicyzm – 

Cyberspace. Co ciekawe, niemieccy autorzy wywodzą pojęcie cyberprzestrzeni z dorobku 

 
13 https://www.worldcat.org/title/globe-is-now-officially-open-for-business-the-advertising-of-cyberspace-

globalization-and-the-politics-of-cyberculture/oclc/1108665848, dostęp: 20.03.2022. 
14 C. Morningstar. F.R. Farmer, The Lessons of Lucasfilm Habitat, w: The New Media Reader, ed. E. Wardrip 

Fruin, N. Montford, Cambridge (MA) 2003, s. 665‒667. 
15 https://web.archive.org/web/20180127164919/http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp

3_12R.pdf, dostęp: 21.03.2022. 

https://www.worldcat.org/title/globe-is-now-officially-open-for-business-the-advertising-of-cyberspace-globalization-and-the-politics-of-cyberculture/oclc/1108665848
https://www.worldcat.org/title/globe-is-now-officially-open-for-business-the-advertising-of-cyberspace-globalization-and-the-politics-of-cyberculture/oclc/1108665848
https://web.archive.org/web/20180127164919/http:/www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp3_12R.pdf
https://web.archive.org/web/20180127164919/http:/www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp3_12R.pdf
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literackiego Stanisława Lema, a konkretnie z Summa technologiae16. Jednak w zasadniczych 

aspektach poglądy naukowców niemieckich na kwestie cyberprzestrzeni zgodne 

są z ustaleniami naukowców amerykańskich i brytyjskich17. 

W nauce polskiej występuje mnogość definicji cyberprzestrzeni, na przykład jak 

zauważa Tomasz Hoffmann: 

Główne cechy cyberprzestrzeni to globalny zasięg, wydajność, uniwersalność i w zasadzie 

taniość w dostępie. Czynniki te powodują że kolejne dziedziny życia społecznego są przenoszone 

do świata wirtualnego. Można przyjąć że obecnie bezpieczeństwo w tzw. cyberprzestrzeni stało 

się istotnym elementem aktywności polskich służb specjalnych. w świecie tak dynamicznych 

zmian, można zauważyć, że wiele działań o charakterze destrukcyjnym czy wywiadowczym jest 

przenoszonych do świata wirtualnego. Obiektem ingerenci stają się sprzęt komputerowy czy 

elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, co ułatwia przejęcie danych niekiedy o charakterze 

wrażliwym. o tym, że cyberprzestrzeń jest bardzo wrażliwa i jednocześnie podatna na wszelkiego 

rodzaju zagrożenia, przekonują się zarówno organy państwa, jak i przeciętni obywatele18. 

Agnieszka Warchoł zwraca uwagę na zmianę w sposobie rozumienia i definiowania terminu: 

To nienaukowe rozumienie cyberprzestrzeni jako wytworu ludzkiej 

wyobraźni i niezidentyfikowanego zjawiska (np. u W. Gibsona – red.) zaczęło się zmieniać (…) 

Stopniowo określenie „cyberprzestrzeń” zaczęło być wykorzystywane przez naukowców do 

identyfikacji zjawisk niebędących wytworem ludzkiej wyobraźni, do nazywania 

powiązań o charakterze wirtualnym. Następnie zaczęło się ono pojawiać w dokumentach 

państwowych, np. krajowych strategiach bezpieczeństwa19. 

Z kolei w  2021 roku w Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na 

lata 2019-2024 czytamy: Cyberprzestrzeń to przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji 

tworzona przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590), wraz z powiązaniami między nimi oraz 

 
16https://www.military.com/defensetech/2018/05/04/cyber-command-elevated-combatant-command.html 

21.03.2022. 
17 L. Ellrich, Die Realität virtueller Räume. Soziologische Überlegungen zur Verortung des Cyberspace, w: Raum 

Wissen Macht, hrg. R. Maresch, N. Werber, Frankfurt/Main 2002, s. 93 i n. 
18 Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku, red. T. Dębowski, Łódź–Wrocław 2018, s. 13. 
19 A. Warchoł, Pojęcie cyberprzestrzeni w strategiach bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej, 

w: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Securitate” R: 2019, nr 4. Por: Vademecum 

Bezpieczeństwa Informacyjnego t 1 (A-M) Red O. Wasiuta R. Klepka Kraków 2019 , str 210-216 



12 
 

relacjami z użytkownikami – z godnie z a rt. 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 Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1932)20. 

Natomiast Michał Grzelak i Krzysztof Lidel uważają, że: 

Cyberprzestrzeń jest wykorzystywana również przez terrorystów jako narzędzie prowadzenia 

motywowanej politycznie działalności. z uwagi na kontrowersje i problemy z jasnym 

zdefiniowaniem pojęcia cyberterroryzmu, trudno jednoznacznie zakwalifikować konkretne 

przykłady ataków jako efekt działalności terrorystów w cyberprzestrzeni. Wiele incydentów 

przypisywanych terrorystom może być formą wandalizmu, działaniem niejawnie 

sponsorowanym lub prowadzonym przy cichej akceptacji państwa, co jednak jest trudne do 

udowodnienia21. 

Zdaniem autora, powyższe definicje uznać można za najbardziej reprezentatywne dla 

nauki polskiej. Mają one swoje zalety i ograniczenia, ale dość wiernie ujmują definicje 

cyberprzestrzeni. Można zatem przyjąć, że cyberprzestrzeń jest wirtualnym obszarem 

niezwiązanym z konkretnym miejscem w znajdującym się w rzeczywistości i będącym areną 

działań ekonomicznych, militarnych społecznych oraz terrorystycznych. Nie można 

wykluczać, że dynamiczny rozwój techniki elektronicznej i całej technologii IT 

wymusi w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej redefinicje przytoczonych wyżej 

definicji, a co najmniej ich znaczące uzupełnienie. 

 

I. 2. Cyberbezpieczeństwo 

Według najczęściej spotykanych anglosaskich definicji cyberbezpieczeństwo 

lub bezpieczeństwo technologii informatycznych (ang. IT scurity) to ochrona 

systemów i sieci komputerowych przed ujawnieniem informacji, kradzieżą lub uszkodzeniem 

ich sprzętu, oprogramowania lub danych elektronicznych, a także zabezpieczenie przed 

zakłóceniem lub niewłaściwym kierowaniem usług22. Szczególnym rodzajem cyber security 

wedle anglosaskich naukowców jest bezpieczeństwo państwa, a w szczególności jego 

instytucji rządowych, jak również obiektów oraz instalacji militarnych. Dotyczy to także 

 
20 Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa 

Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024. 
21 M. Grzelak, K. Liedel, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu 

w: „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 22(II), s. 125. 
22 R. Bashroush, D.Schatz, J.Wall, Towards a More Representative Definitions of Cyber Security, ”The Jouyrnal of 

Digital Forensics, Scurity and Law”, 2017, no 12, passim. 
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instytucji regionalnych oraz samorządowych i funkcjonowania instalacji i zabezpieczeń 

komunikacji na lądzie w powietrzu oraz na wodzie. Dotyczy to również zabezpieczenia 

przepustek elektronicznych, kart identyfikacyjnych kontrolujących dostęp do 

obiektów o strategicznym znaczeniu dla państwa. Poza tym bezpieczeństwo cybernetyczne 

państwa ma chronić jego zasoby danych przed penetracją ze strony obcych wywiadów23. 

W nauce niemieckiej (w przeciwieństwie do terminu cyberprzestrzeń) istnieje własne 

pojęcie cyberbezpieczeństwa określane jako bezpieczeństwo informatyczne (niem. 

Informationssicherheit). Niemiecka definicja kładzie nacisk na właściwości 

techniczne i pozatechniczne systemów przetwarzania, przechowywania informacji 

zapewniających ochronę poufności, dostępności oraz integralności danych oraz sprawnego 

funkcjonowania systemów informatycznych. Bezpieczeństwo informatyczne chronić ma przed 

zagrożeniami oraz minimalizować ryzyko w dostępnie oraz przetwarzaniu danych. 

Podstawowym celem bezpieczeństwa informatycznego jest zapobieżenie manipulowaniu 

danymi lub ich ujawnieniu24. Niemieccy autorzy kładą nacisk na prawnoinstytucjonalny aspekt 

tego, co określają mianem bezpieczeństwa, wskazując na kluczową rolę Federalnego Urzędu 

ds. Ochrony Technik Informatycznych (niem. Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik)25.  

Najbardziej powszechna definicja cyberbezpieczeństwa występująca w Polsce brzmi 

następująco: 

Cyberbezpieczeństwo to zastosowanie technologii, procesów i kontroli w celu ochrony 

systemów, sieci, programów, urządzeń i danych przed atakami cybernetycznymi. Celem 

cyberbezpieczeństwa jest zmniejszenie ryzyka cyberataków i ochrona przed nieuprawnionym 

wykorzystaniem systemów, sieci i technologii. w ujęciu biznesowym cyberbezpieczeństwo to 

kluczowy element strategii bezpieczeństwa IT, który obejmuje technologię, procedury i inne 

środki zabezpieczające systemy, aplikacje oraz urządzenia przechowujące i przetwarzające 

firmowe dane26. 

Agnieszka Warchoł we wspomnianym wcześniej artykule definiuje pojęcie 

cyberbezpieczeństwa jako: „(...) część bezpieczeństwa informacyjnego państwa. 

Bezpieczeństwo informacyjne można dzielić na bezpieczeństwo informacji oraz 

 
23 https://commons.erau.edu/jdfsl/vol12/iss2/8/  dostęp: 22.03.2022. 
24 C. Eckert, IT-Sicherheit. Konzepte–Verfahren–Protokolle, München 2012, p. 4 i n. 
25 Ibidem, s.10. 
26 https://hackeru.pl/cyberbezpieczenstwo-dla-poczatkujacych/ dostęp: 2022.03.26. 

https://commons.erau.edu/jdfsl/vol12/iss2/8/
https://hackeru.pl/cyberbezpieczenstwo-dla-poczatkujacych/
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bezpieczeństwo teleinformatyczne. To właśnie w tej drugiej kategorii zazwyczaj umieszcza się 

cyberbezpieczeństwo”27. 

Cyberbezpieczeństwo jest często mylone z bezpieczeństwem informacji, które jest 

szerszym obszarem, mającym na celu ochronę wszystkich aktywów informacyjnych, 

zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej. 

Można zatem zdefiniować cyberbezpieczeństwo jako: ogół procesów i działań 

mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni. 

 

I.3. Kryptografia 

Jak się wydaje, początki współczesnego bezpieczeństwa cybernetycznego sięgają 

stosunkowo odległych czasów niż można byłoby na podstawie wiedzy potocznej przypuszczać. 

Jego początki sięgają bowiem ery, w której rodziła się kryptologia. Termin ten wywodzi się 

wprost z klasycznego języka greckiego (kryptós – tajne, ukryte, oraz graphein – pisać), co może 

oznaczać „tajny zapis” lub – w bardziej wolnym tłumaczeniu − „tekst dla wtajemniczonych”. 

Według historyków wojskowości ery starożytnej jest wysoce prawdopodobne, że szyfry 

transpozycyjne używane były przez armię spartańską doby wojen perskich oraz 

peloponeskiej. z kolei wedle relacji Herodota innym sposobem przekazywania poufnych 

informacji było ich tatuowanie na wygolonej głowie niewolnika, które po odrośnięciu włosów 

stawały się niewidoczne. Innym rodzajem szyfrów używanych w starożytności były szyfry 

podstawieniowe Juliusza Cezara, polegające na tym, że każda litera w tekście jawnym 

zastępowana była literą o ustalonej liczbą pozycji w dalszej części alfabetu. o tego rodzaju 

kryptografii wspomina w swych dziełach Swetoniusz, podkreślając, że był to rodzaj utajnionej 

korespondencji, jakiej rzymski wódz używał w listach do swych wyższych oficerów28. Sztuka 

szyfrowania nieobca była także starotestamentowym Izraelitom jako tzw. Atbasz (hebr. אתבש). 

Stanowi on rodzaj szyfru podstawieniowego używanego pierwotnie do szyfrowania alfabetu 

hebrajskiego. Można go było modyfikować do użytku z dowolnym znanym systemie pisania 

przy standardowej kolejności sortowania. Nazwa wywodzi się od pierwszej, ostatniej, 

drugiej i przedostatniej litery hebrajskiej (Aleph – Taw – Bet – Shin)29. 

 
27 A. Warchoł, Pojęcie cyberprzestrzeni w strategiach bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej, 

op. cit., s. 12. 
28 D.Kahn, Codebreakers, New York 1996, s. 10 i n. 
29https://web.archive.org/web/20130701184123/http://maxwellinstitute.byu.edu/publications/insights/ 

vol=30&num=1&id=895, dostęp: 10.03.2022. 

https://web.archive.org/web/20130701184123/http:/maxwellinstitute.byu.edu/publications/insights/%20vol=30&num=1&id=895
https://web.archive.org/web/20130701184123/http:/maxwellinstitute.byu.edu/publications/insights/%20vol=30&num=1&id=895
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Prekursorami sztuki kryptografii u progu średniowiecza byli Arabowie. Zdaniem 

cytowanego wyżej Davida Kahna byli oni pionierami dokumentowania metod 

kryptograficznych oraz kryptoanalitycznych. Warto wymienić w tym miejscu żyjącego w VIII 

stuleciu p.Ch. Al.-Khalila autora Księgi wiadomości kryptograficznych, w której po raz 

pierwszy zastosowano permutacje, aby wymienić wszystkie możliwe słowa 

arabskie z samogłoskami oraz bez samogłosek30. Europa znacznie później zaczęła 

korzystać z kryptografii, jakkolwiek pewne jej elementy można odnaleźć w korespondencji 

cesarza Karola Wielkiego, a więc na przełomie VIII i IX stulecia. Tę technikę utajniania 

przesyłanych wiadomości zaczęto stosować w niektórych klasztorach i opactwach. Wedle 

niektórych przekazów historycznych do praojców (a właściwie pramatek) sztuki 

kryptograficznej średniowiecznej Europy należała św. Hildegrada z Bingen żyjąca w XII 

stuleciu. Swoistą kryptologię stosowały zakony rycerskie, a jej niedościgłymi mistrzami byli 

Templariusze. Wiele ich zaszyfrowanych tajemnic pozostaje zagadką po dziś dzień. Można ich 

również uznać za prekursorów sztuki piktogramu31. Tym niemniej najbardziej 

wprawne w stosowaniu sztuki kryptografii były dwie potężne republiki miejskie ówczesnych 

Włoch, a mianowicie: Genua oraz Wenecja. Niemałą biegłość w tej sztuce wykazywali także 

władcy Mantui. Kryptografię traktowano w dobie średniowiecznej Europy niemal 

wyłącznie w kategoriach użytecznej sztuki w służbie państwowej, swego rodzaju użytecznego 

rzemiosła. Jedynym uczonym tych czasów, który w swym dorobku podjął próbę naukowej 

refleksji na tym obszarze, był żyjący w XIII stuleciu Roger Bacon. Jednak jego refleksje w tej 

dziedzinie powstały poniekąd na marginesie zainteresowań tego filozofa językoznawstwem32.  

Początek ery nowożytnej, epoka konfliktów religijnych doby XVI i XVII stulecia, 

zwiększył zainteresowanie rządzących kryptografią. Dotyczyło to obu zwaśnionych stron. 

Szyfrem kryptograficznym posługiwali się stronnicy Marii Stuart podczas tzw. Spisku 

Anthony’ego Babingtona w 1586 r., a jego odszyfrowanie przez służby 

Elżbiety i doprowadziło do ujęcia spiskowców i stracenia królowej Szkotów. Kryptografią 

posługiwali się także monarchowie związani z kontrreformacją oraz przewodzący jej Kościół 

Katolicki. Absolutnymi mistrzami w tym względzie był zakon Jezuitów. w tym miejscu warto 

wspomnieć reprezentanta innego zakonu, mianowicie kapucyna ojca Józefa (właściwie 

 
30 D. Kahn, Codebreakers, op. cit., s. 44. 
31 F.L. Bauer, Entziffierte Geheimnisse: Methoden und Maximen der Kryptologie, Berlin 2000, s. 14 i n. M. 

Bitschnau, H. Obermair, Tiroler Urkundenbuch, Bd II. Die Urkundenbuch Bd.II. Die Urkunden zur Geschichte des 

Inn-Eisack und Pustertals, Innsbruck 2012, s. 190‒193. 
32 F.L. Bauer, Entziffierte Geheimnisse: Methoden und Maximen der Kryptologie, op. cit., s. 22. 
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François Le Clerc du Tremblay), sekretarza kardynała Armanda du Plessis księcia Richelieu. 

Prowadząc siatkę szpiegowską w imieniu legendarnego pierwszego w dziejach Francji szefa 

rządu, sprawił, że kryptologia francuska przeżywała prawdziwy rozkwit33. Dzieło rozpoczęte 

przez tego zakonnika kontynuowali współpracownicy Ludwika XIV. Jeden z nich, Antoine 

Rossignol, i jego najbliżsi stworzyli cały system kryptograficzny znany z historii jako tzw. 

Wielki Szyfr. Pozostawał on tajemnicą do 1890 roku, gdy jego dekryptażu dokonał francuski 

oficer (skądinąd sam zasłużony dla rozwoju francuskiej kryptografii) – Etienne Bazeries34.W 

krajach poza Starym Kontynentem kryptografia przeżywała w dobie nowożytnej wyraźny 

regres. Dotyczy to zarówno świata islamu, jak i Dalekiego Wschodu. w Japonii rozwój 

kryptografii (znanej sprzed autoizolacji ery Tokugawów – ok. 1640–1853) nastąpił 

dopiero w dobie rządów cesarza Meiji, a więc w drugiej połowie XIX stulecia, i trzeba od razu 

przyznać, że w sztuce tej Japończycy mieli spore osiągnięcia35. w zasadzie aż do i wojny 

światowej sztuka kryptologii opierała się niemal wyłącznie na szyfrowaniu i deszyfrowaniu 

tekstów pisanych, a od czasu pojawienia się telegrafu używana była także w tej metodzie 

przekazywania wiadomości. Prawdziwym przełomem w jej rozwoju było – jak się wydaje – 

powstanie radiowej telekomunikacji u progu XIX wieku. Przeniesienie 

korespondencji w przestrzeń radiową stworzyło nowe możliwości, 

ale i zagrożenia w przekazywaniu informacji tajnych i poufnych. Bardzo szybko okazało się, 

jakie zagrożenia stwarza ten nowy i szybki – jak na owe czasy – środek wymiany informacji. 

Najgłośniejszy przykład sprzed ponad stu lat, z czasu i wojny światowej, związany 

jest z zatonięciem niemieckiego krążownika SMS Magdeburg u brzegów imperium 

rosyjskiego. Otóż okręt ten na skutek błędu nawigacyjnego wszedł na skały w pobliżu 

estońskiego wybrzeża 26 sierpnia 1914 r. Gdy okazało się, że jego ściągnięcie z tej pułapki na 

żeglowne wody nie jest możliwe, załoga podminowała okręt, który następnie został 

wysadzony w powietrze. Niestety załoga krążownika zaniedbała obowiązek zniszczenia księgi 

kodów. Rosyjscy marynarze, którzy wrak Magdeburga spenetrowali, natknęli się na 

nią, a następnie rosyjska admiralicja przekazała ten bezcenny dokument Brytyjczykom. Dzięki 

temu w słynnym pokoju nr 40 brytyjskiej admiralicji niemieckie depesze radiowe były bez 

problemu rozszyfrowywane, co miało niebagatelne znaczenie, gdy idzie o zmagania na morzu 

doby pierwszego światowego konfliktu. Co ciekawe, niektórzy niemieccy admirałowie 

 
33 W.W. Kopaliński: Słownik mitów i tradycji kultury. T. III. Warszawa: 2007, s. 263 
34 P. Lund, The Book of Codes, Los Angeles 2009, s. 106‒108. 
35 P. Kornicki, Eavesdropping on the Emperor: Interrogators and Codebreakers in Britain’s War With Japan, 

London 2021, s. 32 i n. 
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wyrażali opinię, że brytyjska Royal Navy zbyt często pojawia się dokładnie tam, gdzie 

powinna, i domagali się zmiany kodów. Bezskutecznie36. 

W okresie między i a II wojną światową pojawiły się mechaniczne maszyny szyfrujące, 

chociaż nadal używano ręcznego szyfrowania na podstawie księgi kodów. Liderami byli w tym 

względzie Niemcy, którzy skonstruowali maszynę szyfrującą o nazwie Enigma mającą być 

zdaniem konstruktorów Hugo Kocha i Artura Scherbiusa absolutnie pewną w użyciu, a jej 

system kodowania niemożliwy do złamania. Zasada jej działania oparta była o mechanizm 

wirników przy zastosowaniu silników asynchronicznych (pod względem technicznym 

udoskonalił ją niemiecki inżynier Richard Ritter, współwłaściciel firmy produkującej te 

maszyny Scherbius&Ritter GmbH). Enigma wyposażona była w mechanizm rotacyjny, 

mieszający wszystkie litery alfabetu łacińskiego. Podczas rutynowego użytkowania 

jedna z osób zespołu szyfrującego wpisywała tekst na klawiaturze Enigmy, a mechanizm 

rotacyjny zmieniał ich kolejność. Niezwykle istotnym elementem zabezpieczającym jej 

działanie była codzienna zmiana klucza, który musiał być z odpowiednim wyprzedzeniem 

przesyłany do stacji odbiorczych. Teoretycznie, bez mechanizmu deszyfrującego, 

odczytywanie wiadomości przesyłanych za pomocą Enigmy było niemożliwe37. Pierwsze 

próby złamania kodu maszyny miały miejsce już pod koniec lat 20. minionego 

stulecia, a podejmowali je Francuzi i Polacy. Ostatecznie w walce o złamanie tajemnicy 

Enigmy sukces odnieśli Polacy. w styczniu 1929 roku na Uniwersytecie Poznańskim 

zorganizowano kurs kryptologii z myślą o studentach znających język niemiecki. w owym 

czasie wśród pochodzących z Wielkopolski słuchaczy poznańskiej Alma Mater znajomość tego 

języka była dość powszechna, rozpoczynali bowiem oni edukację jeszcze pod zaborem 

pruskim i w tym języku prowadzona była nauka, od szkoły podstawowej 

poczynając. w kursach tych, gdzie wykładowcami byli m.in. mjr Franciszek Pokorny, kpt. 

Maksymilian Ciężki oraz inż. Antoni Palluth, uczestniczyli trzej najzdolniejsi uczniowie 

wybitnego polskiego matematyka Zdzisława Krygowskiego – Marian Rejewski, Jerzy 

Różycki i Henryk Zygalski. Pod koniec grudnia 1932 roku Marian Rejewski odczytał pierwsze 

informacje przesyłane za pośrednictwem niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. 

Współautorami złamania kodu „Enigmy” byli Jerzy Różycki i Henryk Zygalski38. 

Bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej wiedza na temat Enigmy przekazana 

 
36 L. Sondhaus, The Great War at Sea. a Naval History of the First World War, Cambridge 2014, s. 121‒123. 
37 http://web.archive.org/web/20151002145026/http://home.comcast.net/~dhhamer/downloads/enigvar1.zip

, dostęp: 18.03.2022. 
38 W. Kozaczuk, W kręgu Enigmy, Warszawa 1979, passim. 

http://web.archive.org/web/20151002145026/http:/home.comcast.net/~dhhamer/downloads/enigvar1.zip
http://web.archive.org/web/20151002145026/http:/home.comcast.net/~dhhamer/downloads/enigvar1.zip
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została zachodnim sojusznikom Rzeczypospolitej, a niemiecki wywiad do klęski III Rzeszy nie 

zorientował się, że wiadomości przesyłane za pomocą skomplikowanego, wysublimowanego 

kodu nie są dla aliantów zachodnich żadną tajemnicą. Jest zatem kwestią bezsporną, że sukces 

polskich uczonych wniósł bardzo istotny wkład do zwycięstwa antyhitlerowskiej koalicji. 

Należy podkreślić, że nie tylko w tym wypadku. Otóż Niemcy podzielili się tajemnicą Enigmy 

ze swoimi dalekowschodnimi sojusznikami. Japończycy udoskonalili zasadę jej działania, 

wprowadzając niemożliwy w ich mniemaniu do rozszyfrowania „kod purpurowy”. Nawiasem 

mówiąc – na przełomie lat 20. i 30. minionego stulecia oficerowie polskiej marynarki 

szkolili w sztuce kryptologii japońskich specjalistów. Brytyjczycy podzielili się informacjami 

dotyczącymi Enigmy z Amerykanami i od tego momentu ich specjaliści mogli bez problemu 

zaglądać Japończykom w karty. Znajomość japońskiej korespondencji dyplomatycznej z 1940 

roku pozbawiła amerykańskiego prezydenta Roosevelta i jego współpracowników złudzeń co 

do faktycznych intencji polityki zagranicznej Tokio. a jeszcze większą rolę złamanie tajemnicy 

Enigmy odegrało podczas działań wojennych na Pacyfiku. Dzięki nim Amerykanie mogli we 

właściwy sposób przygotować się do bitwy pod Midway (VI 1942), a także skutecznie 

przechwycić i zestrzelić samolot głównodowodzącego japońską flotą admirała Yamamoto 

Isoroku (IV 1943)39. Przykładów można by przytoczyć znacznie więcej. Nie ulega wątpliwości, 

że złamanie tajemnicy Enigmy stanowiło jedną z istotnych przesłanek alianckiego 

zwycięstwa w II wojnie światowej. 

Początki współczesnej kryptografii na zawsze będą związane z nazwiskiem 

amerykańskiego uczonego Claude’a Shannona. w 1949 roku opublikował on artykuł 

Communication Theory of Secrecy Systems. Opracowanie to, wraz z innymi jego pracami na 

temat informacji i komunikacji społecznej, tworzyło podwaliny zarówno współczesnej 

informatyki, jak i nowoczesnej kryptografii. Jednak – co znamienne – od tej pory kryptologia 

stała się obiektem dociekań naukowych, co zdecydowanie utrudnia opracowanie kodów 

odpornych na deszyfraż40. Prace prowadzone przez Shannona w sposób dominujący wpłynęły 

na dalsze badania w tej dziedzinie aż do lat 70. minionego stulecia. a jeżeli chodzi o projekty 

bliższe współczesności, to jego ustalenia były uważane niemal za kanoniczne aż do momentu, 

gdy dwaj informatycy: Martin Edward Hellman i Whitfield Diffie nie przedstawili swego 

artykułu pt. Kryptografia Klucza Publicznego41. w 1976 roku nastąpiły jednocześnie dwie 

kolejne istotne zmiany w systemie kryptografii. Pierwszy z nich to algorytm DES (Data 

 
39 D. Ford, Pacyfik. Starcie mocarstw, Kraków 2013, s. 213 – 235. 
40 https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbm.2009.0015, dostęp: 19.03.2022. 
41 https://www.ams.org/notices/200201/fea-shannon.pdf, dostęp: 19.03.2022. 

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbm.2009.0015
https://www.ams.org/notices/200201/fea-shannon.pdf
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Encryption Standard) opracowany przez amerykańską Narodową Agencję Bezpieczeństwa 

oraz IBM, którego celem było stworzenie bezpiecznego, jednolitego standardu szyfrowania 

między agencjami federalnymi w USA. DES i jego bezpieczniejsze warianty (3 DES) używane 

są do dziś m.in. w usługach bankowych. Natomiast gdy idzie o agencje federalne DES, został 

zastąpiony w 2001 r. przez nowy standard AES. Drugą zmianę zwiastował artykuł autorstwa 

wspomnianych wyżej M. E. Hellmana i W. Diffie’go: New Directions in Cryptography. 

Przedstawiał on nową, radykalną metodę dystrybucji kluczy, dając impuls do rozwoju 

asymetrycznych kryptosystemów. Do tej pory kwestia wymiany kluczy stanowiła 

jeden z podstawowych problemów kryptografii42. System asymetryczny wykorzystuje parę 

dopasowanych do siebie kluczy. Jednym z nich jest tzw. klucz publiczny, który – w przypadku 

metody szyfrowania – służy do szyfrowania wiadomości przez posiadacza klucza. Drugi to tzw. 

klucz prywatny, który musi być utrzymany w tajemnicy przez posiadacza klucza i służy do 

deszyfrowania. System ten nazywa się asymetrycznym, ponieważ do 

szyfrowania i deszyfrowania używane są dwa różne klucze. Dzięki tej metodzie dla każdego 

uczestnika wymagana jest tylko jedna ich para, gdyż posiadanie klucza publicznego nie zagraża 

bezpieczeństwu klucza prywatnego. System ten można także stosować do użycia podpisu 

cyfrowego. Metody klucza publicznego mogą być także używane do uwierzytelnienia 

komunikacji interaktywnej43. Pojawienie się Internetu, coraz powszechniejsza korespondencja 

oraz dokonywanie transakcji za jego pomocą sprawiło, że kwestia bezpieczeństwa w sieci 

stworzyła przed kryptografią nowe wyzwania. 

 

I.4 Wywiad, cyberszpiegostwo, cyberwojna. Pojęcia i cele 

 

W najbardziej ogólnym znaczeniu wywiad jest agencją rządową odpowiedzialną za 

zbieranie, analizę i wykorzystywanie informacji na potrzeby egzekwowania prawa, zbierania 

informacji natury militarnej i ekonomicznej, które mogą mieć istotne znaczenie dla 

prowadzenia polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa44.  

Tak definiowany jest wywiad (ang. Intelligence Service) w szeroko rozumianej nauce 

anglosaskiej. z kolei niemiecka definicja instytucji wywiadowczej zwraca uwagę, że: 

 
42 https://www.cs.jhu.edu/~rubin/courses/sp03/papers/diffie.hellman.pdf, dostęp: 19.03.2022. 
43 J. Katz, Y. Lindell, Introduction to Modern Cryptography, London–New York 2007, s. 47‒96. 
44 P. Szoldra, These 17 Agencies Make Up The Most Sophisticated Spy Network In The World, 

https://www.businessinsider.com/17-agencies-of-the-us-intelligence-community-2013-5?IR=T, 

dostęp: 04.05.2022. 

https://www.cs.jhu.edu/~rubin/courses/sp03/papers/diffie.hellman.pdf
https://www.businessinsider.com/17-agencies-of-the-us-intelligence-community-2013-5?IR=T
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„Służba wywiadowcza lub tajna służba to organ państwowy, który zbiera i ocenia informacje 

za pomocą narzędzi wywiadowczych z dziedziny polityki, biznesu, wojska, 

nauki i technologii, którą interesuje się państwo w celu prowadzenia skutecznej polityki 

wewnętrznej i zewnętrznej”45. Zasadniczo rzecz biorąc, polska literatura przedmiotu ujmuje 

rzecz podobnie. Jak zauważa Piotr Swoboda, „Wywiad w sensie ogólnym − może być 

rozumiany jako działalność zorganizowana wyspecjalizowanych komórek określonych 

podmiotów, która polega na zdobywaniu najbardziej istotnych informacji służących ochronie 

żywotnych interesów oraz zapewniających odpowiednie warunki funkcjonowania i rozwoju 

tych podmiotów. Istnienie różnego rodzaju struktur wywiadu, zarówno w ujęciu historycznym, 

jak i współcześnie, łączone jest przede wszystkim z instytucją władzy i działaniem państw. 

Najczęściej więc pojęcie to dotyczy wywiadu państwowego. Podstawową funkcją tak 

rozumianego wywiadu jest funkcja informacyjna, polegająca na zapewnianiu 

niezbędnych i odpowiednio przygotowanych informacji w celu wspierania państwowych 

procesów decyzyjnych na najwyższym poziomie. Istota funkcjonowania wywiadu w tym 

kontekście widoczna jest w postaci poszczególnych ogniw cyklu wywiadowczego (…) tj. od 

kierowania pracą wywiadowczą przez gromadzenie, interpretację i rozpowszechnianie 

zdobytych informacji właściwym odbiorcom”46. Przez całe stulecia działalność wywiadowcza 

związana była nade wszystko z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dotyczących sił 

zbrojnych danych państw, w drugim rzędzie ich ewentualnych zamiarów 

politycznych. w epoce starożytnej, średniowieczu i przez znaczną część ery 

nowożytnej w zasadzie nie znano czegoś takiego jak szpiegostwo przemysłowe czy 

ekonomiczne. Do pewnego tylko stopnia sprawy te były przedmiotem zainteresowań 

ówczesnych „służb” chińskich czy świata islamskiego doby wczesnego kalifatu. z tego też 

względu działalność wywiadowcza prowadzona była w ramach sił zbrojnych danego państwa. 

Współcześnie działania wywiadowcze prowadzą też duże firmy przemysłowe, a ich celem jest 

m.in. kradzież osiągnięć technicznych konkurencji lub informacji dotyczących kierunku badań 

rozwojowych. w literaturze fachowej często stosuje się pojęcia tzw. białego oraz czarnego 

wywiadu. Wydaje się zatem nieodzowne przedstawienie obu rodzajów zdobywania informacji, 

znanych właściwym służbom od dawna. Jak zauważa cytowany wyżej Piotr Swoboda: 

Przystępując do omówienia działań wywiadowczych należy rozpocząć od samej definicji 

wywiadu.  

 
45 P. Spitzer, Die Nachrichtendienste Deutschlands und Geheimdienste Russlands, Münster 2011, p.10‒12. 
46 Encyklopedia bezpieczeństwa, t. 4, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Kraków 2021, s. 721‒723. 
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Wywiad – to szereg przedsięwzięć podejmowanych w celu pozyskiwania informacji 

(często niejawnych). W skali państwa wywiad stanowi jeden ze sposobów rozpoznania 

strategicznego, polegający na zbieraniu najważniejszych wiadomości politycznych, 

wojskowych i gospodarczych. W ramach wywiadu państwowego rozróżniamy następujące 

zasadnicze grupy47: 

1. ze względu na metody działania: 

• wywiad biały – zajmuje się pozyskiwaniem i analizą informacji całkowicie jawnych, 

pochodzących z otwartych źródeł informacji; 

• wywiad czarny – zajmuje się pozyskiwaniem informacji niejawnych z wykorzystaniem 

technik operacyjnych dotarcia do źródeł informacji. 

2. ze względu na obszary działania: 

• wywiad wojskowy – polegający na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji 

wywiadowczych dotyczących obcych sił zbrojnych przez służbę opartą na strukturze 

militarnej; 

• wywiad polityczny – gromadzenie przez daną agencję informacji dotyczących sytuacji 

politycznej poszczególnych państw lub ugrupowań; 

• wywiad ekonomiczny – zainteresowany potencjałem gospodarczym państwa – bada 

zasoby surowców, ustala i analizuje słabe ogniwa w ekonomice, możliwość nacisku 

gospodarczego; 

• wywiad naukowy – śledzi wszystko co wiąże się z rozwojem naukowo-technicznym; 

• wywiad wewnętrzny – działalność wywiadowcza prowadzona wobec podmiotów 

krajowych, których działalność stwarza sytuację zagrażającą bezpieczeństwu 

wewnętrznemu państwa. 

3. ze względu na formy pozyskiwania informacji: 

• wywiad agenturalny – źródłem informacji jest sieć agentów, którzy samodzielnie lub w 

zespołach – zwanych siatkami agenturalnymi, rezydenturami nielegalnymi – pozyskują 

informacje, do których mają dostęp bezpośredni dzięki wykonywanej pracy lub 

piastowanemu stanowisku, lub dostęp pośredni poprzez osoby z ich kręgów, 

wykorzystywane jako źródła nieświadome. Uzyskane informacje są następnie 

przekazywane kanałami łączności wywiadowczej oficerowi wywiadu, który sprawuje 

nadzór nad działalnością agenta (agentów); 

 
47 https://www.wywiad-gospodarczy.pl/pojecie-i-rodzaje-wywiadu.html dostęp 02.09.2022 

https://www.wywiad-gospodarczy.pl/pojecie-i-rodzaje-wywiadu.html
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• wywiad technikami operacyjnymi – bezpośrednie śledzenie wybranych osób, 

wymuszanie zeznań, porywanie, szantażowanie, itp.; 

• wywiad elektroniczny – prowadzony technikami nasłuchu i obserwacji satelitarnej, 

lotniczej, radiowej, nadzoru globalnej sieci Internet, z wykorzystaniem specjalistów od 

włamań do sieci komputerowych. 
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Istnieje sześć podstawowych źródeł wywiadowczych lub dyscyplin gromadzenia:  

▪ SIGINT ( ang.Signals intelligence)— rozpoznanie sygnałowe jest uzyskiwane 

z przechwyconych sygnałów obejmujących — niezależnie od tego, jak są przesyłane — 

indywidualnie lub w połączeniu: wszystkie rozpoznania komunikacyjne (COMINT), 

wywiad elektroniczny (ELINT) i rozpoznanie sygnałowe obcego oprzyrządowania 

(FISINT). Agencja Bezpieczeństwa Narodowego jest odpowiedzialna za gromadzenie, 

przetwarzanie i zgłaszanie SIGINT. Krajowy Komitet SIGINT w ramach NSA doradza 

dyrektorowi, NSA i DNI w kwestiach polityki SIGINT i zarządza systemem wymagań 

SIGINT.  

▪ IMINT ( ang. magery intelligence) — Wywiad obrazowy obejmuje reprezentacje 

obiektów odtwarzane elektronicznie lub za pomocą środków optycznych na kliszy, 

elektronicznych urządzeniach wyświetlających lub innych nośnikach. Obrazy można 

uzyskać z fotografii wizualnej, czujników radarowych i elektrooptyki. NGA jest 

kierownikiem wszystkich działań związanych z wywiadem obrazowym, zarówno 

tajnych, jak i jawnych, w ramach rządu, w tym wymagań, gromadzenia, przetwarzania, 

wykorzystywania, rozpowszechniania, archiwizacji i wyszukiwania. 

▪ MASINT ( ang. Measurement and signature intelligence) —Wywiad pomiarowy i 

sygnaturowy to informacje uzyskane w drodze ilościowej i jakościowej analizy 

fizycznych atrybutów celów i zdarzeń w celu ich scharakteryzowania, zlokalizowania i 

identyfikacji. MASINT wykorzystuje różnorodne fenomenologie, z różnych czujników 

i platform, w celu wspierania rozwoju i analizy sygnatur, wykonywania analiz 

technicznych oraz wykrywania, charakteryzowania, lokalizowania i identyfikowania 

celów i zdarzeń. MASINT wywodzi się ze specjalistycznych, technicznie 

wyprowadzonych pomiarów zjawiska fizycznego nieodłącznie związanego z obiektem 

lub zdarzeniem i obejmuje wykorzystanie sygnatur ilościowych do interpretacji danych. 

Dyrektor DIA jest zarówno „Menedżerem funkcjonalnym społeczności wywiadowczej 

dla MASINT”, jak i „Menedżerem DOD MASINT. ” Krajowe Biuro MASINT (NMO) 

zarządza i wykonuje usługi MASINT będące przedmiotem wspólnego zainteresowania 

oraz powiązane działania dla D/DIA w odpowiedzi na wymagania Narodowe i 

Departamentu Obrony.  

▪ HUMINT ( ang.Human intelligence)  — Wywiad osobowy wywodzi się ze źródeł 

ludzkich. Dla opinii publicznej HUMINT pozostaje synonimem działalności 

szpiegowskiej i konspiracyjnej; jednak większość kolekcji HUMINT jest wykonywana 

przez jawnych zbieraczy, takich jak przesłuchujący strategiczni i attache wojskowi. Jest 
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to najstarsza metoda zbierania informacji i aż do rewolucji technicznej od połowy do 

końca XX wieku była głównym źródłem informacji. 

▪ OSINT —(ang. Open-source intelligence) – wywiad oparty na źródłach otwartych to 

publicznie dostępne informacje pojawiające się w formie drukowanej lub 

elektronicznej, w tym w radiu, telewizji, gazetach, czasopismach, Internecie, 

komercyjnych bazach danych oraz filmach, grafikach i rysunkach. Podczas gdy 

obowiązki związane z gromadzeniem open source są szeroko rozłożone w IC, 

głównymi zbieraczami są Open Source Center (OSC) DNI oraz Narodowe Centrum 

Wywiadu Powietrznego i Kosmicznego (NASIC). 

▪ GEOINT( ang. geospatial intelligence)  — Wywiad geoprzestrzenny to analiza 

i wizualna reprezentacja działań związanych z bezpieczeństwem na Ziemi. Jest 

tworzony poprzez integrację obrazów, inteligencji obrazowej i informacji 

geoprzestrzennych. 

Jest prawdopodobne, że podczas zimnej wojny niektóre krajowe systemy 

wywiadowcze, zwłaszcza te w głównych krajach, rozrosły się poza swoje optymalne rozmiary. 

Niektóre kraje mają również problemy z kontrolowaniem swoich systemów wywiadowczych. 

Zarówno w demokracjach, jak i społeczeństwach autorytarnych organizacje te mogą żądać 

zachowania w tajemnicy ich działalności i gromadzonych przez nie informacji, nie tylko przed 

opinią publiczną, ale także przed większością urzędników państwowych. Potrzeba zachowania 

tajemnicy oczywiście utrudnia zapewnienie odpowiedniego nadzoru. Co więcej, w przeszłości 

tajne służby były wykorzystywane jako narzędzia spisków politycznych i intryg. Po części z 

powodu szybko rozwijającej się technologii, systemy wywiadowcze prawdopodobnie zyskają 

na sile i autonomii w XXI wieku. Aby uniknąć stania się zakładnikami, organy ustawodawcze 

i wykonawcze muszą być świadome potrzeby skutecznej kontroli politycznej.48 

W Stanach Zjednoczonych49, decyzja o utworzeniu CIA odzwierciedlała doświadczenia 

Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej z OSS i powojenną chęć stworzenia 

centralnej organizacji obronnej. Organizacja ta miała obejmować częściowo ujednoliconą 

Departament Obrony i Rada Bezpieczeństwa Narodowego (NSC), której przewodniczy 

prezydent. CIA podlega jurysdykcji NSC. 

Pod koniec wojny toczyła się intensywna debata na temat tego, jak bardzo potrzebna 

jest centralizacja. Niektórzy chcieli jednego nadrzędnego systemu wywiadowczego, który 

 
48 https://www.britannica.com/topic/intelligence-international-relations/National-intelligence-systems dostęp 
2022.12.09.02  
49 Ibidem. 

https://www.britannica.com/topic/intelligence-international-relations/National-intelligence-systems%20dostęp%202022.12.09.02
https://www.britannica.com/topic/intelligence-international-relations/National-intelligence-systems%20dostęp%202022.12.09.02
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wyeliminowałby oddzielne jednostki obsługiwane przez armię, marynarkę wojenną i 

Departament Stanu. Inni chcieli przekazać Departamentowi Stanu wszystkie, poza 

technicznymi funkcjami wywiadu wojskowego. Rezultatem był kompromis, który stworzył 

CIA, ale pozwolił innym departamentom i agencjom zachować własne sekcje wywiadowcze. 

Od tego czasu idea jednego systemu wywiadowczego ustąpiła miejsca koncepcji „społeczności 

wywiadowczej” składającej się z CIA, Agencji Wywiadu Obronnego (DIA), oddzielnych 

sztabów wywiadowczych armii, marynarki wojennej i sił powietrznych, wywiadu 

Departamentu Stanu, Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), jednostki wywiadu 

jądrowego Departamentu Energii oraz Federalnego Biura Śledczego (FBI). Ustawa o 

bezpieczeństwie narodowym (1947), która pozostała podstawowym statutem organizacji 

amerykańskiego wywiadu, przypisała CIA pięć konkretnych funkcji:  

1. Doradzanie NSC w sprawach wywiadowczych związanych z bezpieczeństwem 

narodowym,  

2. Zalecanie NSC sposobu dobierania środków do sprawnej koordynacji działań 

wywiadowczych departamentów i agencji rządowych,  

3. Gromadzenie i ocena informacji wywiadu zagranicznego oraz dbanie o to, aby 

był on odpowiednio komunikowany w ramach rządu,  

4. Wykonywanie dodatkowych usług na rzecz innych agencji wywiadowczych, 

które NSC uzna za optymalne do realizacji zadań,  

5. Wykonywanie innych funkcji i obowiązków związanych z wywiadem 

bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z zaleceniami NSC.  

CIA prowadziło również tajne interwencje polityczne i gospodarcze, wojny 

psychologiczne i operacje paramilitarne w innych krajach, które traktowano jako 

zimnowojenną konieczność na podstawie nieco luźnej interpretacji pierwotnego statutu. Po 

atakach z 11 września 2001 roku i uchwaleniu w następnym roku ustawy o bezpieczeństwie 

wewnętrznym analitycy CIA zostali włączeni do sekcji wywiadowczych nowej agencji 

Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do pracy w jednostkach FBI zostali również 

przydzieleni funkcjonariusze CIA, a agenci FBI rozpoczęli pracę w centrali CIA. Następnie 

powołano dyrektora wywiadu narodowego w celu koordynowania działań różnych agencji 

wywiadowczych. Dyrektor był także głównym doradcą prezydenta ds. wywiadu. 

Na początku XXI wieku uważano, że CIA zatrudniała od 15 000 do 20 000 osób na 

pełny etat w Stanach Zjednoczonych, głównie w Waszyngtonie, i kilka tysięcy innych za 

granicą. Wytyczne polityczne i operacyjne dla CIA są zawarte w okresowo zmienianych 

zarządzeniach wykonawczych prezydenta i licznych tajnych dyrektywach wywiadowczych 
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Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które określają funkcje CIA i ustanawiają jurysdykcję w 

obszarach, w których inne agencje wywiadowcze mogą mieć partykularne interesy. 

CIA składa się z czterech głównych dyrekcji odpowiedzialnych za wywiad, operacje, 

administrację oraz naukę i technologię. Kieruje nim dyrektor i zastępca dyrektora, obaj 

powoływani przez prezydenta i podlegający zatwierdzeniu przez Senat. Dyrektor wywiadu 

centralnego (DCI) pełni dwie różne role, zarówno jako szef CIA, jak i czołowego doradcę 

prezydenta w sprawach wywiadowczych związanych z bezpieczeństwem narodowym. 

Uprawnienia nadane biuru DCI eskalowały na przestrzeni ostatnich lat. 

CIA opracowuje niezależne informacje wywiadowcze, w tym biuletyny i codzienne 

bryfingi dla prezydenta. Od zakończenia zimnej wojny w coraz większym stopniu zajmuje się 

działalnością podmiotów niepaństwowych, a także wywiadem gospodarczym i szpiegostwem 

przemysłowym. Zapewniła również większe bezpośrednie wsparcie dla amerykańskich 

operacji wojskowych. Po wojnie w Zatoce Perskiej (1990–1991) CIA została poproszona o 

szybkie zwiększenie swoich zdolności do zapewniania bezpośredniego wsparcia taktycznego 

dowódcom wojskowym na polu bitwy, a w następnej dekadzie uczyniła to zarówno na 

Bałkanach, jak iw Afganistanie i Ukrainie. 

Główna rola tzw. FBI to krajowy kontrwywiad. Dyrektor FBI podlega prokuratorowi 

generalnemu w Departamencie Sprawiedliwości. Zastępca dyrektora FBI kieruje Wydziałem 

Bezpieczeństwa Narodowego, którego budżet, personel i organizacja są tajne. FBI i CIA 

współpracują w kontrwywiadzie i walce z terroryzmem oraz w wysiłkach na rzecz zwalczania 

międzynarodowej przestępczości. DIA i agencje sił zbrojnych pełnią również funkcje 

kontrwywiadu w ramach swoich ograniczonych kompetencji. 

NSA jest największą, najdroższą i być może najmniej znaną ze wszystkich 

amerykańskich organizacji wywiadowczych. Jego podstawową funkcją jest wywiad 

elektroniczny — tworzenie i łamanie kodów i szyfrów. Utworzona dyrektywą prezydencką w 

1952r. NSA, pomimo swoich ogromnych rozmiarów i ogólnoświatowej działalności, pozostaje 

najbardziej tajną z uznanych jednostek wywiadowczych USA; nawet dyrektywa powołująca 

agencję pozostaje tajna. NSA, kierowana przez wysokiego rangą oficera sił zbrojnych, podlega 

sekretarzowi obrony, ale zachowuje skromny stopień autonomii. Ze swojej siedziby w pobliżu 

Waszyngtonu NSA prowadzi ogromną różnorodną elektroniczną działańdziałalność 

szpiegowska, wykorzystująć wyrafinowane urządzenia podsłuchowe umieszczone na 

samolotach i okręach oraz w instalacjach naziemnych za granicą. NSA wykorzystuje „Program 

komputerowy Echelon, który jest utrzymywany przy pomocy agencji wywiadowczych 

Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii , jest zbudowany na globalnej sieci 
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komputerów i automatycznie przeszukuje przechwycone wiadomości e-mail, faksy i telefony 

pod kątem wstępnie wybranych słów kluczowych. System automatycznie wyszukuje każde 

słowo we wszystkich wiadomościach w wybranych częstotliwościach, kanałach lub adresach. 

Program miał na celu tworzenie informacji antyterrorystycznych i kontrwywiadowczych oraz 

umożliwienie prowadzącym go krajom skuteczniejszego rozwiązywania problemów globalnej 

przestępczości. Wywołało to jednak poważne obawy dotyczące swobód obywatelskich, 

ponieważ umożliwia agencjom wywiadowczym otwieranie dowolnej wiadomości osobistej lub 

komunikacji biznesowej. Szacuje się, że NSA zatrudnia 20 000 osób, ale w jej działalność 

zaangażowane są także tysiące osób dodatkowego personelu ze służb zbrojnych. 

DIA, założona w 1961 r., jest głównym koordynatorem działań wywiadowczych dla 

Departamentu Obrony oraz głównym doradcą ds. wywiadu wojskowego sekretarza obrony i 

przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Dostarcza informacje wywiadu 

wojskowego do krajowych raportów i szacunków, koordynuje wymagania Departamentu 

Obrony w zakresie gromadzenia (informacje niejawne wymagane przez dowódców 

wojskowych do celów planistycznych i operacyjnych) oraz zarządza systemem attaché 

wojskowych. Chociaż agencja jest obsadzona przez personel z każdego z rodzaju zbrojnych, 

ponad połowa wszystkich pracowników DIA to cywile. Biuro Wywiadu i Badań,Departament 

Stanu gromadzi, analizuje i rozpowszechnia duże ilości informacji politycznych, 

ekonomicznych i kulturowych o krajach, w których Stany Zjednoczone mają akredytowane 

przedstawicielstwa. Biuro, znane w społeczności wywiadowczej pod akronimem INR, pełni 

podwójną funkcję: spełnia wymagania społeczności wywiadowczej określone przez NSC oraz 

na własne potrzeby wywiadowcze Departamentu Stanu. Specjaliści obszarowi stanowią 

większość stosunkowo niewielkiego personelu INR. 

Departament Energii jest reprezentowany w społeczności wywiadowczej przez zastępcę 

sekretarza ds. programów obronnych, którego obowiązki obejmują wywiad nuklearny. Biuro 

Wywiadu departamentu jest odpowiedzialne za udzielanie decydentom wsparcia 

wywiadowczego, gromadzenie i ocenę danych wywiadowczych na temat nierozprzestrzeniania 

broni jądrowej oraz tworzenie i rozpowszechnianie ocen energetycznych; takich jak  raporty 

zawierające informacje o arsenałach nuklearnych danego kraju i jego potencjale do produkcji 

broni jądrowej.  

Departament Obrony kontroluje również National Reconnaissance Office (NRO), jedną 

z kilku ściśle tajnych jednostek projektujących, budujących i obsługujących satelity. Chociaż 

powstała na początku lat 60. XX wieku, istnienie NRO zostało odtajnione dopiero w 1992 r. 

Jej rozmiar i znaczenie wzrosły wraz z postępem technologii nadzoru. Jej programy są 
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prawdopodobnie najdroższymi – i najbardziej użytecznymi – źródłami informacji 

wywiadowczych, którymi dysponuje rząd Stanów Zjednoczonych. The National Imagery and 

Mapping Agency (NIMA) została utworzona w 1996 roku pod egidą Departamentu Obrony w 

celu tworzenia wywiadu obrazowego dla armii USA i innych agencji rządowych. 

W niniejszej pracy warto poruszyć także problematykę dotyczącą działania rosyjskich 

służb specjalnych. Aż do rozpadu Związku Radzieckiego50, na początku lat 90. XX wieku KGB 

przypominało połączenie amerykańskiej CIA, FBI i Secret Service (agencja odpowiedzialna za 

ochronę prezydenta i wiceprezydenta oraz ich rodzin). Ta integracja ról wywiadu 

zagranicznego, kontrwywiadu i bezpieczeństwa wewnętrznego w jednej agencji była 

niezwykła, chociaż stary system sowiecki wyznaczył wzór dla służb wywiadowczych w innych 

krajach komunistycznych. 

Linia KGB zaczyna się od Czeka, tzw. tajna policja utworzona przez bolszewików w 

1917 r. W 1922 r. Czeka została zreorganizowana jako GPU (Państwowa Administracja 

Polityczna), a w 1934 przemianowano ją na NKWD (Ludowy Komisariat Spraw 

Wewnętrznych). W czasie II wojny światowej doszło do kilku kolejnych reorganizacji, z 

których wyrósł tzw. MGB (Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego). 

Ostateczna reorganizacja sowieckiego wywiadu nastąpiła wraz z utworzeniem KGB w 

1954 r. Powszechnie uważano, że KGB zdominowało cały sowiecki system wywiadowczy, a 

niektórzy zachodni analitycy postrzegali jego przewodniczącego jako osobę o ogromnej władzy 

politycznej. Jeden z ostatnich przewodniczących KGB, Jurij Andropow kierował agencją przez 

15 lat i został przywódcą KPZR w 1982 r. W Związku Radzieckim istniały inne agencje 

wywiadowcze, z których najważniejszą była GRU, główny zarząd wywiadu sztabu generalnego 

armii, który zajmował się głównie wywiadem wojskowym. Pomimo sporadycznych oznak 

rywalizacji i konfliktu między GRU a KGB, to drugie dominowało. 

KGB prowadziło wywiad i kontrwywiad zagraniczny oraz kontrwywiad 

i bezpieczeństwo wewnętrzne, utrzymywało bezpieczeństwo w siłach zbrojnych oraz 

wypatrywało potencjalnych zdrajców w wojsku i służbach wywiadowczych. Niektóre dyrekcje 

w organizacji miały wyspecjalizowane funkcje wywiadowcze lub określone jurysdykcje 

geograficzne. Wielu sowieckich urzędników, którzy służyli za granicą, miało bezpośrednie 

powiązania z KGB lub GRU: na przykład radzieccy dyplomaci przydzieleni do Organizacji 

Narodów Zjednoczonych czasami okazywali się agentami wywiadu. Większość dużych krajów 

stosuje praktykę umieszczania szpiegów na stanowiskach dyplomatycznych. 

 
50 ibidem 



29 
 

Nie ma w pełni wiarygodnego źródła informacji o wielkości i rocznych wydatkach sieci 

wywiadowczej byłego Związku Radzieckiego. Mimo to szacuje się, że pod koniec zimnej 

wojny KGB zatrudniało blisko 500 tys. pracowników (nie licząc informatorów). Około 20 000 

oficerów sztabowych KGB było zatrudnionych w wywiadzie zagranicznym, z czego większość 

zajmowała się kontrwywiadem, obserwacją społeczeństwa, wywiadem technicznym i kontrolą 

granic. KGB kontrolowało również dużą grupę informatorów, których liczbę szacuje się na 5 

do 10 procent ludności kraju. 

Mimo rozwiązania KGB na początku lat 90 rosyjskie służby wywiadowcze 

i kontrwywiadowcze pozostają groźne , zwłaszcza Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB), 

która odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne i kontrwywiad. Od zakończenia zimnej wojny 

służby te nadal rekrutują i umieszczają szpiegów w CIA i FBI. Niemniej jednak rosyjski 

wywiad generalnie boryka się z różnymi problemami strukturalnymi, w tym problemem 

polegającym na tym, że wytwarzane przez niego informacje nie zawsze są odpowiednio 

analizowane. 

Znacznie mniej wiadomo o środowisku wywiadowczym w Korei Północnej51, gdzie 

operacje wywiadowcze i kontrwywiadowe są najwyraźniej kontrolowane przez Generalne 

Biuro Wywiadu Gabinetu, część Komitetu Centralnego rządzącej (komunistycznej) Partii 

Robotniczej Korei. Partia kontroluje również na wpół tajną organizację, Ogólne 

Stowarzyszenie Koreańskich Mieszkańców w Japonii, która zbiera informacje i pieniądze od 

obywateli emigrantów. Wybraniec Soren, którego nazwa wywodzi się od oficjalnej nazwy 

Korei, kiedy była kontrolowana przez Japonię, odegrał kluczową rolę w pomaganiu Korei 

Północnej w zdobyciu zaawansowanej technologii. Ponieważ Japonia nie utrzymuje 

formalnych stosunków dyplomatycznych z Koreą Północną, Soren służy de facto jako 

ambasada i służba wywiadowcza Korei Północnej w Japonii. Duża część kontrwywiadu kraju 

podlega Agencji Bezpieczeństwa Państwowego i Ochrony, która działa jako tajna policja i 

administruje obozami dla więźniów politycznych. Ministerstwo Bezpieczeństwa Społecznego, 

krajowa policja, jest jedną z najpotężniejszych agencji Korei Północnej, która utrzymuje 

więzienia, prowadzi dochodzenia w sprawie potencjalnych przeciwników reżimu i chroni 

czołowych urzędników. 

Korea Północna ma duży system wywiadu wojskowego. Biuro Rozpoznawcze 

Departamentu Sztabu Generalnego Ministerstwa Ludowych Sił Zbrojnych, które, jak się 

uważa, kontroluje od 60 000 do 100 000 żołnierzy, podjmowało brutalne tajne działania 

 
51 ibidem 
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podczas zimnej wojny, w tym zabójstwa wyższych urzędników Korei Południowej i sabotaż 

przemysłu południowokoreańskiego. Począwszy od wczesnych lat 90. Korea Północna podjęła 

kilka wysiłków, aby stworzyć siatkę wywiadowczą w Korei Południowej. 

Istotne jest także omówienie kwestii dotyczącej Chińskej Republiki Ludowej52. Wywiad 

zagraniczny i kontrwywiad w Chinach to domena tzw. MSS. Organizacja MSS jest podobna 

do tej z byłego KGB, z biurami odpowiedzialnymi za wywiad zagraniczny, kontrwywiad oraz 

zbieranie wywiadu naukowo-technicznego. Chińskie operacje wywiadowcze są prowadzone 

przez oficerów pod przykrywką dyplomatyczną, jak również pod przykrywką nieoficjalną jako 

biznesmeni i naukowcy. Jego operacje były dość udane, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. 

Na przykład w 2000 roku komisja Kongresu Stanów Zjednoczonych stwierdziła, że chiński 

wywiad „ukradł tajne informacje o wszystkich obecnie rozmieszczonych 

międzykontynentalnych pociskach balistycznych (ICBM) i pocisków balistyczny 

wystrzeliwany z okrętów podwodych (SLBM). 

Departament Wywiadu Wojskowego Departamentu Sztabu Generalnego Armii 

Ludowo-Wyzwoleńczej jest drugą co do wielkości organizacją wywiadowczą w Chinach. 

Gromadzi informacje za pośrednictwem attaché wojskowych i oficerów wywiadu pod 

przykrywką akademicką i biznesową. Armia, marynarka wojenna i siły powietrzne również 

gromadzą dane wywiadowcze i sygnały rozpoznawcze. Chociaż niewiele wiadomo na temat 

chińskiego wywiadu elektronicznego, uważa się, że jest on kontrolowany przez Szóste Biuro 

Sztabu Sił Powietrznych. 

Chińscy przywódcy komunistyczni zawsze byli zaniepokojeni opozycją, czy to 

polityczną, społeczną czy religijną. Zarówno Ludowa Policja Zbrojna, jak i MSS uważnie 

obserwują podejrzanych dysydentów. W latach 90. XX i XXI wieku członkowie chińskiego 

ruchu duchowego Falun Gong często byli prześladowani i aresztowani przez władze. 

Komunistyczna Partia Chin gromadzi zagraniczne dane wywiadowcze niezależnie od MSS i sił 

zbrojnych. Departament Łączności Międzynarodowej Departamentu Ogólnopolitycznego 

Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej prowadzi operacje w Stanach Zjednoczonych i 

na Tajwanie. 

Nasuwa się w tym momencie pytanie: na ile stosowany w systemach demokratycznych (np. 

USA, Niemcy) ale także autorytarnych (np. Federacja Rosyjska) podział wywiadów na cywilny 

i wojskowy ( z ledwie skrywanym przez czynniki polityczne brakiem pelnego zaufania do 

wywiadu wojskowego) jest optymalny? Jak się wydaje, w świetle doświadczeń z tzw. II wojną 

 
52 ibidem 
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w Zatoce (2003 r.) oraz wojną Rosji przeciw Ukrainie wywiady cywilne zarówno amerykański 

jak i rosyjski popelnuły rażące błędy: CIA znacznie przeszacowała irackie możliwości 

produkcji broni masowego rażenia (zwłaszcza nulearnej), rosyjscy analitycy z SWR nie 

docenili zarówno determinacji Ukraińców co do obrony swego państwa jak i potecjalu sił 

zbrojnych Ukrainy. Te poważne – by nie powiedzieć rażące błędy, stawiają pod znakiem 

zapytania kompetencje wywiadu cywilnego, co do prowadzenia fachowego rozpoznania 

potencjału militarnego przeciwnika. 

Biały wywiad, czyli wywiad ze źródeł otwartych (ang. Open-Source Intelligence, OSINT) 

– w sposób ogólny może być zdefiniowany jako zorganizowana i zaplanowana działalność 

prowadzona w celu pozyskania określonego rodzaju informacji z szerokiego zakresu źródeł 

dostępnych publicznie. Określany bywa także jako wywiad jawny albo jawnoźródłowy. Co do 

zasady taka działalność nie powinna stanowić naruszenia prawa do prywatności osób 

fizycznych (…) oraz tajemnic państwowych53. Chodzi tu przede wszystkim o informacje, które 

można pozyskiwać ze wszystkich źródeł powierzchniowego Internetu, innych środków 

masowego przekazu (prasa, radio, telewizja), drogą oficjalnych rozmów przedstawicieli 

dyplomatycznych, wreszcie dzięki prywatnym kontaktom osobowym. o ile jeszcze do czasów 

II wojny światowej rola białego wywiadu była mocno ograniczona i w zasadzie sprowadzona 

do wymiaru oficjalnej działalności dyplomatycznej, o tyle jego rola zwłaszcza od początku 

bieżącego stulecia wzrosła niesłychanie. Uważa się, że obecnie ok 80 % informacji 

wywiadowczych pozyskiwane jest właśnie w ten sposób. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, 

że zaledwie 10 do 15 % pozyskiwanych tą drogą informacji ma duże bądź bardzo duże 

znaczenie dla strony stosującej tego rodzaju wywiad. Jest niemal pewne, że rozwój 

społeczeństwa informacyjnego służyć będzie dalszemu rozwojowi tej właśnie formy wywiadu. 

Podstawowymi źródłami białego wywiadu są: 

• media drukowane − dzienniki oraz periodyki, rozgłośnie radiowe i telewizyjne z różnych 

krajów, 

• Internet, a więc wszelkie publikacje online, grupy dyskusyjne YouTube i inne źródła 

społecznościowe, wyprzedzają również wiele innych źródeł ze względu na swoją 

aktualność i łatwość dostępu, 

• dane rządu, a więc raporty rządowe, budżety, przesłuchania przed komisjami 

parlamentarnymi, konferencje prasowe, strony internetowe i przemówienia. Chociaż te 

 
53 Encyklopedia bezpieczeństwa, t.1, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Kraków 2021, Kraków 2021, s. 536. 
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źródła mają oficjalny charakter, są one publicznie dostępne i można z nich 

korzystać w sposób otwarty i swobodny, 

• publikacje zawodowe i naukowe, informacje pozyskane z periodyków, konferencji, 

sympozjów, artykuły rozprawy doktorskie, 

• dane komercyjne, fotografie, oceny finansowe i przemysłowe oraz bazy danych, 

• informacje uzyskane podczas nieformalnych rozmów dyplomatycznych, ale 

także w trakcie rozmów eksperckich bądź naukowych, 

• białe księgi, raporty techniczne, patenty, dokumenty robocze, dokumenty biznesowe, 

niepublikowane prace naukowe oraz biuletyny54.  

W dobie powszechnego dostępu do informacji poprzez Internet możliwości prowadzenia białej 

działalności wywiadowczej wzrosły w sposób wręcz niewyobrażalny w porównaniu do lat 

ubiegłych. Jakkolwiek dostęp do OSINT ma w zasadzie każdy, to wychwycenie 

istotnych z wywiadowczego punktu widzenia informacji, wymaga sporej wiedzy fachowej, 

doświadczenia oraz zmysłu analitycznego, zważywszy na fakt coraz większego natłoku 

informacyjnego w w/w źródłach. Co więcej – niektóre pozyskane w ten sposób informacje 

wymagają weryfikacji, co w tym wypadku nie zawsze jest możliwe za pomocą metod 

właściwych dla białego wywiadu.  

Nie używa się oficjalnie pojęcia wywiadu czarnego, bo w zasadzie większość działań 

operacyjnych wykraczających poza to, co zdefiniowano powyżej, jest po prostu zwykłym 

szpiegostwem, czynnością zabronioną we wszystkich krajach świata pod groźbą 

odpowiedzialności karnej55. W tej sferze wszystkie metody są dozwolone: szantaż, 

przekupstwo, a nawet związki intymne czy szczegóły dotyczące np. preferencji seksualnych. 

Ze względu na grożące konsekwencje prawno-karnej natury szpiegostwem zajmują się bardzo 

często dyplomaci chronieni immunitetem dyplomatycznym, co w przypadku wpadki grozi 

wyłącznie uznaniem za persona non grata i wydaleniem z kraju przyjmującego. Oczywiście 

przyłapanie dyplomaty na szpiegostwie zawsze wiąże się z konsekwencjami dla relacji między 

państwem wysyłającym i przyjmującym, także (a może przede wszystkim) w stosunkach 

między państwami mającymi ze sobą dobre czy nawet przyjazne kontakty. Dlatego też 

tradycyjne szpiegowskie metody pozyskiwania wiadomości obarczone są sporym marginesem 

 
54 Ibidem, s 537‒538. Por. także: Grey Literature in Library and Information Studies, ed. D.J. Farace, J. Schöpfel 

Berlin‒New York 2010, p. 5 i n. 
55 w Polsce odpowiedzialność tą określa art. 130, par.1-4 kodeksu karnego, por. 

https://arslege.pl/szpiegostwo/k1/a159/, dostęp: 06.05.2022. 

https://arslege.pl/szpiegostwo/k1/a159/
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ryzyka56. Czasami używa się również terminu „wywiad szary” w odniesieniu do jawnych 

działań wywiadowczych, które sięgają czasami po metody na granicy prawa. Jednak ta forma 

najczęściej występuje w działaniach wywiadowczych o charakterze ekonomicznym57. Dlatego 

też w coraz większym stopniu w działaniach ofensywnych służb państwowych coraz większą 

rolę odgrywa aktywność wywiadowcza w sieci, zwana cyberszpiegostwem. Postępująca 

digitalizacja danych (także wrażliwych) sprzyja tego rodzaju działaniom i – co więcej − należy 

się spodziewać lawinowego narastania tego rodzaju działalności w dającej się przewidzieć 

perspektywie czasowej. Według Wojciecha Cendrowskiego: „Cyberszpiegostwo to aktywność 

ofensywna w sieci aktorów państwowych i niepaństwowych, które obejmuje kopiowanie bez 

zgody z informacji tajnych, poufnych, zapisanych lub przesyłanych w cyberprzestrzeni. 

Najczęściej celem jest zdobycie informacji takich jak plany przemysłowe, projekty 

technologiczne, tajemnice wojskowe, korespondencja dyplomatyczna oraz informacje cenne ze 

względów ekonomicznych”58. Nauka w krajach anglosaskich kładzie nacisk na ofensywny 

charakter szpiegostwa w cyberprzestrzeni59. Cyberszpiegostwo jest stosunkowo bezpieczną 

formą działalności państwa na rzecz pozyskiwania informacji, niosącą stosunkowo niskie 

ryzyko zarówno dla funkcjonariuszy podejmujących te działania, jak i dla reputacji danego 

państwa. Od cyberszpiegostwa bardzo już blisko do działań konfrontacyjnych w sieci Web, 

czyli cyberwojny. Użycie predykatu: „stosunkowo” jest jak najbardziej właściwe. Jak dowiodę 

tego poniżej, istnieją już możliwości kinetycznego zaatakowania hakerów w czasie 

rzeczywistym. Według cytowanego wyżej Cendrowskiego definicja tego fenomenu jest 

następująca: „Cyberwojna (ang. Cyberwar) − konfrontacja w cyberprzestrzeni, w tym 

konfrontacja w Internecie, jedna z odmian wojny informacyjnej. Ma na celu destabilizację 

systemów komputerowych i dostępu do Internetu przez agencje rządowe, centra 

finansowe i biznesowe oraz tworzenie nieporządku i chaosu w życiu państw. Stosunki 

międzypaństwowe i konfrontacja polityczna często znajdują kontynuację 

w Internecie w postaci cyberwojny i jej elementów: wandalizmu, propagandy, szpiegostwa, 

bezpośrednich ataków na systemy komputerowe, serwery itd.”60. w niemal identyczny sposób 

 
56 Czego czasami doświadcza także i Mossad, jak w przypadku inwigilacji członków Hamasu w Szwajcarii - 

https://swissinfo.ch/eng/mossad-agent-gets-12-month-suspended-sentence/1558166, dostęp z 06.07.2022 r. 
57 https://rynekinformacji.pl/techniki-wywiadowcze-bialy-czarny-szary-wywiad-detektyw-zdobywa-informacje/ 

, dostęp: 11.07.2022. 
58 Encyklopedia bezpieczeństwa, t. 1, op. cit., s. 801. 
59 P.W. Singer, A. Friedmann, Cybersecurity and Cyberwar. Whats Everyone needs to know, Oxford 2014, p. 

12 i n. 
60 Encyklopedia bezpieczeństwa, t. 1, op. cit., s. 823. 

https://swissinfo.ch/eng/mossad-agent-gets-12-month-suspended-sentence/1558166
https://rynekinformacji.pl/techniki-wywiadowcze-bialy-czarny-szary-wywiad-detektyw-zdobywa-informacje/


34 
 

cyberwojnę definiuje się w nauce anglosaskiej61. Co ciekawe, w chwili obecnej możliwe jest 

namierzenie źródła cyberagresji i jego fizyczne unicestwienie. Miało to miejsce 5 maja 2019 

roku, kiedy to armia izraelska dokonała ataku na budynek, skąd cyberdziałania były 

prowadzone przez bojowników Hamasu w strefie Gazy. w jego trakcie, w czasie 

rzeczywistym, nie tylko unicestwiono sprzęt będący narzędziem 

cyberataku i budynku. w którym był umieszczony, ale życie straciło także kilku członków 

Hamasu, którzy ten atak prowadzili62. Był to wypadek bez precedensu, świadczący o nowych 

możliwościach cyberszpiegostwa. Można uznać za wysoce 

prawdopodobne, a prawdopodobieństwo to graniczy wręcz z pewnością, że atak ten mógł 

nastąpić, gdyż żołnierze jednostki 8200 dokładnie namierzyli miejsce, z którego był 

prowadzony cyberatak Hamasu. Ten fakt rodzi zupełnie nową rzeczywistość dla 

wojny w cyberprzestrzeni, ale także dla relacji międzynarodowych i prawa 

międzynarodowego. Należy bowiem liczyć się z tym, że cyberstarcia w przestrzeni wirtualnej 

mogą przejść w regularny atak kinetyczny przeciw instalacjom czy nawet sile żywej 

potencjalnego przeciwnika. Tym niemniej, nie wydaje się by taka sytuacja zdarzała się często. 

Dysproporcja bowiem sił w tym kinetycznym kontrataku jest oczywista. Nie wdając się w spór, 

na ile odpowiedź izraelska była adekwatna do zagrożeń, jakie niósł ze sobą atak cybernetyczny 

Hamasu (według strony izraelskiej znaczne), trudno bezspornie ustalić, czy był on adekwatny. 

Poza tym − ze względów oczywistych – trudno wyobrazić sobie, aby np. wobec ataku chińskich 

hakerów z ChRL rząd amerykański zdecydował się na punktowe uderzenie 

kinetyczne w budynek, skąd atak został przeprowadzony. Z drugiej jednak strony, jeżeli jest 

znana tożsamość sprawców, można ich fizycznie eliminować bez specjalnego rozgłosu. 

Dlatego też incydent z 5 maja 2019 roku należy traktować jako wyjątek, który – jeżeli się 

powtórzy – pozostanie raczej epizodyczny i, co ważne, będzie mógł mieć miejsce w sytuacji 

oczywistej dysproporcji sił i środków między zainteresowanymi stronami. Co do prawa 

międzynarodowego, jego specjaliści i znawcy stają w obliczu niemałego 

problemu, a mianowicie: czy i w jakich okolicznościach cyberatak może być uznany za casus 

belli? i dalej – jeżeli uznamy atak cybernetyczny, za działanie wrogie, 

wymierzone w podstawowe interesy państwa − czy prawo międzynarodowe uzna za adekwatną 

odpowiedź kontratak w cyberprzestrzeni, czy też będzie dopuszczać formę akcji 

kinetycznej w czasie rzeczywistym przeciw osobom i miejscu, z którego przeprowadzono 

 
61 P.W. Singer, A. Friedmann, Cybersecurity and Cyberwar. Whats Everyone needs to know, op. cit. 
62 https://www.theverge.com/2019/5/5/18530412/israel-defense-force-hamas-cyber-attack-air-strike, dostęp: 

11.05.2022. 

https://www.theverge.com/2019/5/5/18530412/israel-defense-force-hamas-cyber-attack-air-strike
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atak? Pytanie jest tym bardziej istotne, jeżeli w wyniku ataku wystąpią znaczne szkody 

ludzkie i materialne. Jeden z polskich znawców tego problemu, Sławomir Wierzbicki, 

zauważa: „Przypadek Iranu [izraelski cyberatak na nuklearny ośrodek badawczy w 2010 r. – 

M.J] pokazuje, że cyberwojna weszła w nowy rozdział. Wynikiem działań nie były już tylko 

uszkodzone witryny internetowe. Skutki były znacznie cięższe. Zatrzymano naukowy projekt 

innego państwa, doprowadzając do zniszczenia niezbędnej aparatury. Wywołało to również 

ożywioną dyskusję na temat klasyfikacji działań w cyberprzestrzeni. Zaczęły pojawiać się 

pytania, czy można działania takie uznać za akt agresji, użycia siły lub wypowiedzenia 

wojny?” w opinii Sławomira Wierzbickiego trudno o jednoznaczną i kompleksową 

odpowiedź w tym zakresie. Należy pamiętać, że każde rozwiązanie jest zależne od konkretnej 

sytuacji. Każda musi być rozpatrywana osobno ze względu na uwarunkowania polityczne, ale 

również przez wzgląd na skalę skutków63. Trudno się z tym poglądem autora nie zgodzić, 

także z jego prognozą na przyszłość, że problem ten będzie nieuchronnie narastać. Narastać, 

albowiem nietrudno sobie wyobrazić sytuację ataku cybernetycznego na obiekty infrastruktury 

krytycznej, np. sieć energetyczną zaopatrującą w prąd dużą metropolię, w której nagły 

niespodziewany Blackout doprowadzić mógłby do katastrof w transporcie zbiorowym 

(publicznym), totalnie zakłócić pracę służby zdrowia i wywołać inne, trudne do określenia 

zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego64. Liczba ofiar takiego ataku mogłaby być znaczna, 

może nawet – w skrajnym wypadku porównywalna do uderzenia kinetycznego ładunkami 

konwencjonalnymi na znaczną skalę. Jak z powyższego wynika – w chwili obecnej mamy 

więcej pytań niż odpowiedzi, choć w każdej chwili władze tego czy innego państwa mogą 

zostać postawione w obliczu skutków takiego ataku i formy odpowiedzi wobec jego sprawców. 

Toteż należy się spodziewać dalszych sporów w tej materii i – być może – nowelizacji prawa 

międzynarodowego pod tym kątem. Istnieje już wprawdzie definicja wojny cybernetycznej: 

wojna cybernetyczna (ang. cyberwarfare) – to wykorzystanie komputerów, Internetu i innych 

środków przechowywania lub rozprzestrzeniania informacji w celu przeprowadzania ataków 

na systemy informatyczne przeciwnika i infrastrukturę krytyczną”65. Trudno znaleźć 

rozwinięte definicje tego zjawiska, które nie wzbudzałyby kontrowersji. Jednak – jak się 

wydaje – z rozwoju tego rodzaju konfrontacji można już wyciągnąć pewne wnioski. 

 
63 S. Wierzbicki, Wojny cybernetyczne jako element niekonwencjonalnej konfrontacji międzypaństwowej. 

Pragmatyczna rzeczywistość, nieunikniona przyszłość, w: „Annales de Securitate. UPH”, Siedlce 2015, nr 2, s. 

147. 
64 https://wydarzenia.interia.pl/autor/justyna-tomaszewska-kaczmarczyk/news-dr-paulina-piasecka-na-

cyberwojnie-tez-umieraja-ludzie,nId,5845942, dostęp: 11.05.2022. 
65 Cyt. za: DOD – Cyberspace. [dostęp 2022-07-30] [zarchiwizowane z tego adresu (2011-11-18)]. 

https://wydarzenia.interia.pl/autor/justyna-tomaszewska-kaczmarczyk/news-dr-paulina-piasecka-na-cyberwojnie-tez-umieraja-ludzie,nId,5845942
https://wydarzenia.interia.pl/autor/justyna-tomaszewska-kaczmarczyk/news-dr-paulina-piasecka-na-cyberwojnie-tez-umieraja-ludzie,nId,5845942
https://web.archive.org/web/20111118162815/http:/www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict/data/c/01473.html
http://www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict/data/c/01473.html
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Otóż w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej cyberwojna stanie się 

jednym z podstawowych narzędzi konfrontacji międzynarodowej. Strona lepiej przygotowana 

działań do tego rodzaju będzie miała zdecydowaną przewagę nad potencjalnym przeciwnikiem. 

Jest wysoce prawdopodobne, że krajem dobrze przygotowanym w tym względzie jest właśnie 

Izrael. Siły Obronne Państwa Żydowskiego należą tu – jak postaram się dowieść − do 

absolutnej światowej czołówki. 

 Na koniec tych rozważań należy zwrócić uwagę na opracowany przez wysokiej klasy 

specjalistów z państw NATO podręcznik akademicki z dziedziny cyberbezpieczeństwa zwany 

Tallin Manual lub Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber  Warfare. 

Tytuł tej pokaźnej monografii nie jest przypadkowy. Nawiązuje on wprost do rosyjskiego ataku 

cybernetycznego na Estonię z 27.kwietnia 2007 r.66 Autorzy (którzy powołali w tym celu w 

2009 r. nieformalną grupę badawczą), zbiorczo nazywający siebie Międzynarodową Grupą 

Ekspertów, to uznani prawnicy i prawnicy z doświadczeniem w problematyce cybernetycznej, 

z którymi przez cały czas trwania projektu konsultowali się specjaliści od technologii 

informatycznych. Grupie przewodniczył profesor Michael N. Schmitt , dziekan wydziału prawa 

międzynarodowego w United States Naval War College, który pełnił również funkcję dyrektora 

tego projektu. W skład grupy weszli także profesor Wolff Heintschel von Heinegg z 

Uniwersytetu Europejskiego Viadrina ,  brygadier (ang.Air Commodore w stanie spoczynku) 

William H. Boothby z Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii , profesor Thomas C. 

Wingfield zGeorge C. Marshall Europejskiego Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem , 

Bruno Demeyere z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven , profesor Eric Talbot Jensen z 

Uniwersytetu Brighama Younga , profesor Sean Watts z Uniwersytetu Creighton , dr Louise 

Arimatsu z Chatham House , komandor (Royal Canadian Navy)Geneviève Bernatchez z urzędu 

sędziego rzecznika generalnego Kanadyjskich Sił Zbrojnych , pułkownik Penny Cumminga z 

Australijskich Sił Obronnych , prof. Robina Geiss z Uniwersytetu w Poczdamie , prof ., Derek 

Jinks z University of Texas , prof. Jann Kleffner ze Szwedzkiej Akademii Obrony Narodowej 

, dr Nils Melzer z Genewskiego Centrum Polityki Bezpieczeństwa oraz generał brygady (w 

stanie spoczynku) Kenneth Watkin z kanadyjskich sił zbrojnych . Doradcami technicznymi byli 

profesor James Bret Michael ze Szkoły Podyplomowej Marynarki Wojennej Stanów 

Zjednoczonych oraz dr Kenneth Geers i dr Rain Ottis, obaj wcześniej związani z Centrum 

Doskonałości Obrony Cybernetycznej NATO. o akademickie, niewiążące studium dotyczące 

 
66 https://www.wprost.pl/swiat/107407/na-estonii-testowano-wojne-cybernetyczna.html ,dostęp z 12.12.2022 
r. 

https://www.wprost.pl/swiat/107407/na-estonii-testowano-wojne-cybernetyczna.html
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stosowania prawa międzynarodowego (w szczególności ius ad bellum i międzynarodowego 

prawa humanitarnego) do cyberkonfliktów i cyberwojny. W latach 2009-2012 Tallinn Manual 

został napisany na zaproszenie Centrum Doskonałości Współpracy Cyberobrony NATO z 

siedzibą w Tallinie przez międzynarodową grupę około dwudziestu ekspertów. W kwietniu 

2013 roku podręcznik został opublikowany przez Cambridge University Press67. Chociaż 

często określa się to jako podręcznik wyznaczający standardy NATO w tej materii, to jednak 

mniemanie takie jest chyba zbyt daleko idące. Podręcznik Tallinn jest niezależnym 

akademickim produktem badawczym, reprezentującym wyłącznie poglądy jego autorów jako 

ich osobistych. Podręcznik nie reprezentuje poglądów NATO ani żadnej innej organizacji lub 

państwa. Będąc pierwszym autorytatywnym powtórzeniem stosowania i interpretacji prawa 

międzynarodowego w kontekście cybernetycznym, można jednak przewidywać, że podręcznik 

będzie miał wpływ na sposób, w jaki państwa i organizacje będą formułować swoje podejście 

i stanowiska w tych sprawach.68 Z naukowego punktu widzenia, wpływ Podręczników 

Tallińskich (tj. wersji pierwotnej oraz 2.0) może drastycznie przyspieszyć kwestię 

cyberbezpieczeństwa w prawie międzynarodowym i stosunkach międzynarodowych. Niemniej 

jednak, już teraz możemy przyjąć, że badania te pomogą rozwinąć i lepiej zrozumieć, jak 

bardzo ważne są pojęcia, takie jak państwa, suwerenność i jurysdykcja i jak dalece dotyczą ich 

kwestie cyberbezpieczeństwa. Pozwoli to również naukowcom na stworzenie ram badań i 

analiz, które pomogą otworzyć dialog i znaleźć rozwiązania, które będą zgodne z prawem 

międzynarodowym. Państwa muszą wiedzieć, jak reagować na ataki cybernetyczne i 

odpowiednio wzmocnić swoje bezpieczeństwo cybernetyczne. Powinny również posiadać 

plany, które powinny być stworzone w sposób, który jasno pokaże możliwość stosowania 

odwetu lub jego zaniechania, a także tego jaką formę ewentualne retorsje winny przyjąć.69 W 

tym momencie należy sobie postawić pytanie: czy tzw. Podręcznik Talliński ma wpływ na 

zasady cybebezpieczeństwa Państwa Izrael, a w szczególności jego Sił Obronnych? Można z 

dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że (podobnie jak w wypadku zasad prawa 

międzynarodowego) izraelskie elity militarne i polityczne dają absolutny priorytet 

bezpieczeństwu Państwa Izrael, bez oglądania się na aspekty prawnomiędzynarodowe (np. 

akcja na lotnisku w Entebbe). W kwestiach cybebezpieczeństwa nie jest zapewne inaczej.70 

 
67 M.N., Schmitt, (Gen. ed.) (2013). Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare. New 
York 2013, kolejne wydanie zwane Tallinn Manual 2.0 ukazalo się w 2017 r. 
68 https://harvardilj.org/2012/12/online-articles-online_54_schmitt/, dostęp z 12.12.2022 r. 
69 https://pulaski.pl/tallinn-manual-2-0-2/, dostęp z12.12.2022 r. 
70 Zwraca na to uwagę redaktor Tallinn Manual prof. Michael Schmitt – por. https://www.ejiltalk.org/israels-
cautious-perspective-on-international-law-in-cyberspace-part-ii-jus-ad-bellum-and-jus-in-bello, dostęp z 
12.12.2022 r. 

https://harvardilj.org/2012/12/online-articles-online_54_schmitt/
https://pulaski.pl/tallinn-manual-2-0-2/
https://www.ejiltalk.org/israels-cautious-perspective-on-international-law-in-cyberspace-part-ii-jus-ad-bellum-and-jus-in-bello
https://www.ejiltalk.org/israels-cautious-perspective-on-international-law-in-cyberspace-part-ii-jus-ad-bellum-and-jus-in-bello
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I. 5 Darknet 

 To, co widzi nieprofesionalny użytkownik Internetu, jest zaledwie niewielką częścią 

wszystkich zasobów sieci. Znacząca jej część pozostaje niejako w cieniu. Nosi ona nazwę 

Darknet lub Darkweb. Według Marty Majorek:  

Darknet czy raczej Darknets działają w specjalnie do tego celu zaprojektowanych przeglądarkach 

internetowych, których przykładem może być narzędzie takie jak TOR. Przeglądarka ta 

wymieniona zostaje na samym początku, bowiem jest pierwszym tego typu narzędziem tak 

szeroko rozpowszechnionym w „zaszyfrowanej” sieci. Jej koncepcja jest wsparta na bezpłatnym 

oprogramowaniu, które maskuje lokalizacje i działania użytkowników. Początkowo, 

zaprojektowany przez Laboratorium Badań Marynarki Wojennej USA, TOR był 

wykorzystywany w celu ochrony wymiany informacji w ramach agencji rządowych. Jest to 

narzędzie, którego głównym i zarazem priorytetowym zadaniem jest ochrona prywatności71. 

Darknet zapewnia anonimowość i jest przestrzenią o bardzo utrudnionej kontroli organów 

państwowych, umożliwiającą wykonanie operacji uznawanych przez ogół za nieetyczne wręcz 

przestępcze 

W ujęciu graficznym (rys. 1) ogólno dostępna część Internetu przypomina wierzchołek 

góry lodowej wystający nad powierzchnię wody (Surface Web), który stanowi tylko 4% 

dostępnych zasobów. Bezpośrednio pod powierzchnią znajduje się 

nieindeksowana w przeglądarkach część, do której dostęp użytkownik może uzyskać po 

podaniu elementu uwierzytelniającego, np. loginu i hasła (Deep Web), w tym obszarze 

znajdują się konta pocztowe, konta mediów społecznościowych wrażliwe informacje medyczne 

etc. Najgłębsza część ukrytego Internetu, tzw. Dark Web lub Darknet, jest to część sieci, do 

której dostęp można uzyskać poprzez dedykowaną przeglądarkę i bardzo często przez 

zaproszenie od aktywnego użytkownika. w ramach tej społeczności istnieje również 

środowisko, które zapewnia użytkownikom anonimowość, utrudniając wykrycie poprzez 

szyfrowanie i routing ruchu użytkowników przez wiele węzłów (The Tor Project 2022)72. 

Najpopularniejsza wersja ciemnej sieci, protokół The Onion Routing (Tor), stała się rajem dla 

działalności przestępczej, w tym dzielenia się nielegalnie zdobytymi informacjami, handlu 

 
71 M. Majorek, Darknet. Ostatni bastion wolności w internecie?, „Bezpieczeństwo, Teoria i Praktyka” 2017, nr 4, 

s. 85. 
72 https://www.torproject.org/download/, dostęp: 2022.05.21 

https://www.torproject.org/download/
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nielegalnym towarem, przemytem, a wszystko to z poszanowaniem granic i legalności73,74. 

Ciemna sieć stała się popularna wraz z uruchomieniem Jedwabnego Szlaku − rynku 

narkotykowego − w 2011, a także z jego upadkiem w 2013 roku75. Od tego czasu ciemna sieć 

jest znana z ułatwiania nielegalnych działań i jest coraz częściej atakowana i monitorowana 

przez władze. 

  

 
73 J. Dalins, C. Wilson, M. Carman, Criminal Motivation on the Dark Web: a Categorisation Model for Law 

Enforcement, “Digital Investigation” 2018, no. 24, p. 62‒71. 
74 S.D Vogt, The Digital Underworld: Combating Crime on the Dark Web in the Modern Era, “Santa Clara J. Int'l 

L.” 2017, no. 15, p. 104 
75 J. van Buskirk, A. Roxburgh, M. Farrell, M., L. Burns, The Closure of the S Ilk R Oad: What Has This Meant for 

Online Drug Trading?, “Addiction” 2014, no. 109 (4), p. 517‒518. 
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Rys. 1. Podział Internetu76. 

 

Źródłó: Dark web, Deep web And Tor, https://informaticss.com/dark-web-deep-web-and-tor/  

(dostęp: 2022.06.12). 

 

Internet umożliwił powstanie globalnego społeczeństwa cyfrowego, które przekracza 

granice niezależnie od tego, czy są to narodowości, jurysdykcje prawne, rasy czy religie. 

Społeczeństwo to, mimo swojej amorficznej natury, nadal stanowi zbiór jednostek związanych 

prawami swojego kraju. Jest to możliwe, ponieważ tożsamości internetowe, głównie adresy IP, 

są powiązane z osobami lub stronami internetowymi, które je posiadają. Przy takim poziomie 

odpowiedzialności atrybucja większości działań prowadzonych online jest łatwa do 

wykonania, szczególnie dla organów ścigania, ponieważ mogą one monitorować ruch lub 

żądać danych archiwalnych od tych, którzy je posiadają. Dlatego idea anonimowości cyfrowej 

(brak atrybucji między tożsamością cyfrową a fizyczną) jest ważnym elementem dalszych 

dociekań w tym temacie. 

Korzystając z atrybutów publicznego i prywatnego oraz odpowiedzialnego i anonimowego 

dostępu, Internet można podzielić na trzy szerokie kategorie:  

1) sieć powierzchniowa: jest ona publiczna, ponieważ dostęp nie jest ograniczony przez 

uwierzytelnianie lub płatność, jest indeksowany przez wyszukiwarki i podlega 

 
76 https://informaticss.com/dark-web-deep-web-and-tor/ dostęp: 2022.06.12. 

https://informaticss.com/dark-web-deep-web-and-tor/
https://informaticss.com/dark-web-deep-web-and-tor/
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odpowiedzialności, gdyż interesariuszy można zidentyfikować, a zatem podlega 

egzekwowaniu prawa. Jest to fakt powszechnie znany użytkownikom sieci z wszystkimi tego 

konsekwencjami;  

2) głęboka sieć: to części Internetu, które nie są publicznie dostępne (tj. prywatne), nie są 

indeksowane przez wyszukiwarki i są odpowiedzialne. Dostęp jest ograniczony ze względu na 

wymagania dotyczące uwierzytelniania, ponieważ stanowi część sieci wewnętrznej. 

Odpowiedzialność pod pewnymi względami jest nawet silniejsza niż w sieci powierzchniowej, 

biorąc pod uwagę wymagania dotyczące uwierzytelniania; 

3) ciemna sieć: znana również jako Darknet lub usługi ukryte, jest podzbiorem 

Internetu i nie jest indeksowana przez wyszukiwarki, ponieważ wymaga użycia specjalnego 

oprogramowania w celu uzyskania dostępu. Składa się zarówno z elementów publicznych, 

jak i prywatnych (tj. dostępnych publicznie lub tylko przez osoby posiadające poświadczenia), 

pod warunkiem, że używane jest właściwe oprogramowanie. Kluczowa różnica między ciemną 

siecią a siecią powierzchniową lub głęboką polega na braku odpowiedzialności. Użytkownicy 

nie są identyfikowani przez sieć ani przez kogokolwiek monitorującego, dzięki czemu ich 

działania są skutecznie ukrywane. Ponadto ciemna sieć umożliwia hosting usług internetowych 

(usług ukrytych), które pozostają anonimowe w odniesieniu do ich prawdziwego adresu 

IP, a tym samym lokalizacji, nawet dla użytkowników korzystających z tych usług 

internetowych. Nadając anonimowość, prywatne relacje między ludźmi zostały 

zinstytucjonalizowane przez ciemną sieć. 

Najbardziej widoczny przejaw ciemnej sieci (sieć TOR) kieruje ruch internetowy przez 

wiele węzłów, z których każdy jest świadomy tylko nadawcy i miejsca docelowego w swoim 

bezpośrednim sąsiedztwie, a zatem nie jest świadomy oryginalnego nadawcy i miejsca 

docelowego tego ruchu. Podobnie jak Internet, ciemna sieć istnieje w systemie, który ma 

charakter zdecentralizowany, bez centralnych serwerów lub punktów kontroli, więc trudno ją 

zamknąć. Wiadomo, że organizacje takie jak grupy obrońców praw człowieka lub wyższe, 

promujące otwarty dostęp, promują prawie niczym nieskrepowaną wolność świata Web. 

Protokół TORr używa szyfrowanego połączenia do każdego miejsca docelowego w wielu 

węzłach (lub przekaźnikach), co umożliwia przeglądarce TOR zapewnienie anonimowości 

nawet podczas przeglądania stron internetowych w sieci powierzchniowej. Ten 

system, w połączeniu z kryptografią klucza publicznego i warstwowaniem ruchu w taki 

sposób, że dla każdego połączenia węzeł jest świadomy tylko swoich sąsiednich węzłów, 

oznacza, że żaden z uczestników sieci nigdy nie ma pełnej wiedzy o tożsamości żadnego 

kanału komunikacji typu end-to-end. Dla wielu użytkowników głównym powodem 
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korzystania z sieci nakładek, takiej jak TOR, jest nie tylko anonimowy dostęp do zwykłych 

stron internetowych, ale także dostęp do szeregu stron, które nie są dostępne w inny 

sposób w sieci powierzchniowej, z wyjątkiem pośrednictwa sieci TOR. 

Ogólnie rzecz biorąc, dostępność badań skupiających się na ciemnej sieci jest 

ograniczona. Wynika to w głównej mierze z restrykcyjnego charakteru tematu, który utrudnia 

zbieranie danych. z natury usługi ukryte TORA nie są indeksowane w wyszukiwarce, co 

powoduje konieczność ręcznego skompilowania listy adresów „onion”, zanim będą mogły 

zostać zindeksowane. Dodatkowo użytkownicy Darknetu są z natury anonimowi, co utrudnia 

zbieranie o nich danych. Chociaż projekt Tor Metrics przedstawia dane liczbowe dotyczące 

użycia TORA, szczegóły przepływu ruchu pozostają nieznane. Te dwa ograniczenia: brak 

metadanych do zbierania i niezindeksowane treści internetowe w połączeniu ze 

specjalistycznym oprogramowaniem wymaganym do uzyskania dostępu do sieci sprawiają, że 

ciemna sieć nie jest dobrze zbadanym lub opublikowanym tematem w literaturze naukowej77,78. 

Ciemna sieć jest cechą specyficznego, rozproszonego systemu nakładkowego 

istniejącego nad globalnym Internetem, który zapewnia funkcjonalność 

niewykrywalności i obiecuje być schronieniem dla wścibskich oczu, głównie organów 

ścigania. Udoskonalenia technologiczne pozwoliły na nowatorskie sposoby na 

umożliwienie istnienia ciemnej sieci i utrzymywanie jej dłużej niż wcześniej. 

Oryginalna oferta ciemnej sieci dotycząca anonimowości i braku przypisania do 

podmiotu w świecie rzeczywistym sprawia, że jest to lukratywne miejsce dla działalności, 

która w przeciwnym razie byłaby utrudniona przez kontrolę rządową. Ten aspekt ciemnej sieci 

przejawia się na wiele sposobów. Obejmują one posiadanie rynków nielegalnego przemytu; 

udział w interakcjach społecznych obejmujących szkolenia, rekrutację i propagandę na 

kontrowersyjne tematy; oraz przeprowadzanie i ułatwianie transakcji finansowych bez śladu 

papierowego. Wszystko to są cechy charakterystyczne dla gospodarki czarnorynkowej, która 

sama w sobie jest konsekwencją rynkowego zjawiska wymiany stron. Istnienie przestrzeni 

cyfrowej, która obejmuje powyższe funkcje, osoby i technologie, może sugerować, że ciemna 

sieć jest zjawiskiem wynikającym z potrzeby zachowania tajemnicy i anonimowości między 

członkami społeczności, podobnie jak czarny rynek w świecie fizycznym istniejący z powodu 

 
77 Australasian Conference on Information Systems Gupta, Maynard & Ahmad 2019, Perth, Western Australia 

The Dark Web Phenomenon https://acis2019.io/pdfs/ACIS2019_PaperFIN_004.pdf, dostęp: 2022.06.12 
78 D. Shestakov, Sampling the National Deep Web, „Database and Expert Systems Applications. DEXA 2011. 

Lecture Notes in Computer Science” : https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-23088-2_24, 

dostęp: 2022.06.12. 

https://acis2019.io/pdfs/ACIS2019_PaperFIN_004.pdf
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potrzeby nieuregulowanej wymiany towarów i usług między jednostkami79. Nie ulega jednak 

wątpliwości, że może ona również być wykorzystana przez właściwe agendy rządowe zarówno 

do defensywnych poczynań sieci, jak i działań o charakterze zaczepnym czy wyprzedzającym. 

Podobnie jak w przypadku czarnego rynku, ukryte usługi Darknetu, a przynajmniej 

te z nielegalną treścią, są głównym powodem wrogich relacji Darknetu z organami ścigania. 

Organy ścigania próbują zamknąć niektóre ukryte usługi lub deanonimizować ich 

użytkowników, a jednocześnie uczestnicy tego zjawiska znajdują sposoby na eliminację lub 

przynajmniej ograniczenie tych prób. Wspólny cel anonimowości i handlu połączył 

ludzi w rodzaj globalnej prywatnej przestrzeni, która jest obojętna i do pewnego stopnia 

odporna na lokalne jurysdykcje, którym podlegają ich uczestnicy. Nadanie anonimowości 

chętnym globalnym obywatelom przełożyło się na własne społeczeństwo rynkowe, które stara 

się jak najlepiej przeciwstawić się zewnętrznym wysiłkom zakłócającym jego funkcjonowanie. 

Obietnica anonimowości w ciemnej sieci otwiera się także na legalne zastosowania (np. 

cywile szukający ochrony przed nieodpowiedzialnymi korporacjami, siły zbrojne hostujące 

ukryte służby dowodzenia i kontroli, dziennikarze prowadzący operacje w krajach bez dostępu 

do wolnych mediów i wypowiedzi; organy ścigania wykonujące operacje rządowe), a także 

nielegalne działania (np. punkty końcowe dowodzenia i kontroli dla botnetów, rynki 

umożliwiające handel exploitami dnia zerowego, hakerzy do wynajęcia, prywatna 

komunikacja, koordynacja ataków, botnety o zmiennej wielkości do wynajęcia w celu 

uruchomienia rozproszonej odmowy usługi, ataki i zastawianie skradzionych informacji. 

Legalne wykorzystanie może wymagać korzystania z ciemnej sieci w niektórych krajach, 

podczas gdy w innych nie jest to konieczne ze względu na różnice w krajobrazie 

prawnym w różnych krajach. Ponadto osoby, które chcą pozostać anonimowe w świecie 

fizycznym, mogą mieć osobowość, która reprezentuje je w wielu usługach online. Mogą mieć 

stabilną i spójną obecność w Internecie, a jednocześnie być fizycznie 

mobilni i zawsze w ruchu, co jest niezbędnym dodatkowym krokiem w celu uniknięcia 

ścigania prawnego w świecie fizycznym, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, 

charakteryzujących się dużą współpracą. 

 

Rys. 2. Taksonomia tematyczna usług ukrytych Tora80 

 

 
79 Australasian Conference on Information Systems Gupta…, op. cit. 
80 Ibidem. 
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Źródło: Australasian Conference on Information Systems Gupta, Maynard & Ahmad 2019, 

Perth, Western Australia The Dark Web Phenomenon https://acis2019.io/pdfs/ACIS2019_ 

PaperFIN_004.pdf, dostęp: 2022.06.12 

 

Rysunek 2 pokazuje tematy, w których istnieją usługi ukryte TOR-a przynajmniej 

te z frontem witryny (rozmiar węzła jest proporcjonalny do jego obecności w temacie, a waga 

krawędzi wyraża pokrewieństwo węzłów).  

Silk Road, Hansa i AlphaBay były popularne przez lata, ponieważ pozwalały na handel 

wątpliwymi towarami, takimi jak narkotyki, broń, skradziona tożsamość, skradzione dane, 

karty kredytowe, pornografia dziecięca i inne. Jedwabny Szlak był jednym z pierwszych 

dużych rynków tego typu osiągających sprzedaż przekraczającą 1,2 min USD miesięcznie, 

składających się głównie z substancji kontrolowanych i narkotyków. Broń jest również 

popularnym towarem na takich targowiskach, ale jest przyćmiona przez sprzedaż narkotyków. 

Na tych rynkach można również sprzedawać skradzione informacje, ponieważ zapewniają one 

przestępcy i jego wspólnikom anonimowość. Dane te mogą obejmować dokumenty związane 

ze sprzedażą oszustw finansowych, np. dane karty kredytowej lub kradzież tożsamości oraz 

dokumentacji medycznej, ponieważ mają one zazwyczaj dłuższy okres trwałości. 

Zderegulowany i anonimowy charakter ciemnej sieci jest atrakcyjny dla wielu uczestników 

https://acis2019.io/pdfs/ACIS2019_%20PaperFIN_004.pdf
https://acis2019.io/pdfs/ACIS2019_%20PaperFIN_004.pdf
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mających intencje przestępcze, w tym grup terrorystycznych i hakerów. Ciemna sieć pozwala 

na anonimowe działania komunikacyjne, w tym rekrutację. Grupy terrorystyczne mogą szerzyć 

swoją ideologię, prowadzić rekrutację, dzielić się wiedzą, szkolić się, reklamować, zbierać 

fundusze, tworzyć społeczności ogólnie bez obawy o separację geograficzną lub nawet 

obecność lokalnego lidera. Na tej samej zasadzie ciemna sieć umożliwia anonimową 

komunikację między hakerami w celu udostępniania informacji. Ze względu na szerokie 

wykorzystanie forów ciemnej sieci do takich celów, stały się one celem różnych form 

monitorowania, od ręcznej obserwacji po indeksowanie w połączeniu z technikami 

przetwarzania języka naturalnego w celu zautomatyzowanej analizy zagrożeń i różnych innych 

spostrzeżeń.  

Cyberprzestępczość lub terroryzm w Darknecie mogą być popełniane przez osoby lub dobrze 

zorganizowane grupy. Cyberprzestępczość jest coraz bardziej dostępna dla każdego, kto chce 

zaangażować się w działalność przestępczą niskiego ryzyka, a jednocześnie wywierać na nią 

wpływ (np. przeprowadzanie ataków DDoS na strony internetowe jest tak wygodne, jak 

wynajęcie botnetu, który oferuje usługi DDoS-as-a-Service). Usługi te pozwalają złośliwym 

podmiotom wybrać „nisko wiszące owoce” (cele bez odpowiedniej kontroli bezpieczeństwa). 

Ukryte usługi TOR-a mogą pomóc w wyrafinowanych atakach, obejmujących kanały 

dowodzenia i kontroli (C2) utrzymywane między atakującymi a ofiarami. Oferta 

anonimowości TOR-a (trudność w zamknięciu) jest idealna dla serwerów C2 i jest to jedna 

z najpopularniejszych dostępnych usług ukrytych.  

Państwa narodowe wyrażają swoje zaniepokojenie potrzebą przygotowania się do 

działań wojennych w sferze cyfrowej, szczególnie tam, gdzie ta wojna wpływa na 

infrastrukturę krytyczną (CI) i przemysłowe systemy sterowania (ICS), co może mieć 

niekorzystne skutki w świecie rzeczywistym. Ta łatwość wejścia w rolę cyberprzestępcy jest 

możliwa z racji asymetrii środowiska działań wojennych. Mimo że cyberprzestępcy nie są tak 

dobrze finansowani lub wyposażeni jak organizacje, których są celem, mają przewagę na 

cyfrowym polu bitwy dzięki możliwości wyboru taktyki, czasu i lokalizacji, podczas gdy 

obrońcy muszą być cały czas czujni. w działaniach wojennych odstraszanie sprawdzało 

się w przeszłości jako przydatne strategie wojskowe z wielu powodów, jednym z nich jest 

wysoka bariera dostępu do broni jądrowej. Nie dotyczy to jednak cyberprzestrzeni, ponieważ 

broń może być zaszyfrowana przez ludzi w Darknecie lub stosunkowo łatwo ją tam nabyć. Tym 

samym odstraszanie nie jest już domeną rządów, ponieważ czasami podmioty niepaństwowe 

mogą również stać się aktywnymi uczestnikami cyberwojny przeciwko wspólnym wrogom. 

Organy ścigania i grupy aktywistyczne na całym świecie skutecznie ograniczają 
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działalność grup terrorystycznych w sieci powierzchniowej, jednak przeniosły się one 

Darknetu, gdzie:  

a) ich zwolennicy mogą swobodnie wyrażać swoje opinie anonimowo,  

b) ich operacje mogą być nadal finansowane za pomocą wirtualnych walut,  

c) darknet służy jako potencjalne centrum rekrutacyjne i poligon szkoleniowy. To ostatnie 

przypisuje się znacznej aktywności terrorystycznej, a identyfikacja tego na forach ciemnej sieci 

za pomocą przetwarzania języka naturalnego jest dość trudna81,82. 

Dostawcy produktów i usług bezpieczeństwa oraz organów ścigania są regularnymi 

obserwatorami społeczności cyberprzestępczej w Darknecie. Firmy antywirusowe i inne firmy 

zajmujące się bezpieczeństwem chronią swoich użytkowników przed złośliwym 

oprogramowaniem na podstawie sygnatur pochodzących z poprzednich ataków. Następuje 

jednak przesunięcie w kierunku bardziej aktywnego podejścia do bezpieczeństwa, w którym 

świadomość sytuacjna (SA) jest zintegrowana z systemami zarządzania ryzykiem 

bezpieczeństwa informacji (ISRM) organizacji, a częścią SA jest gromadzenie i przetwarzanie 

danych, które mogą pomóc w zarządzaniu bezpieczeństwem. Idea ta dała początek 

praktykom w Cyber Threat Intelligence (CTI), które polegają na gromadzeniu 

danych o exploitach i aktywności cyberprzestępczej, zwłaszcza na forach darkwebowych. 

W sytuacji, gdy większość rzeczywistych transakcji finansowych można prześledzić do 

osób fizycznych lub podmiotów, pojawienie się kryptowalut takich jak Bitcoin, umożliwia 

niemal anonimową wymianę pieniędzy. Ta zdecentralizowana i rozproszona forma waluty 

uzupełnia naturę Darknetu, zapewniając finansowanie operacji bez przypisywania źródła. 

Bitcoin oferuje pseudoanonimowość; wszystkie transakcje związane z adresem są 

publiczne i mogą być monitorowane. Jednak w ciemnej sieci działa wiele usług, które 

skutecznie piorą kryptowaluty, co utrudnia łączenie wpłat i wypłat z poszczególnych portfeli 

cyfrowych i łączenie ich z określonymi transakcjami, które mogą być przedmiotem 

dochodzenia. Kryptowaluty służą do ułatwiania aktywności w Darknecie do płatności na 

rynku i finansowania przestępczości. Ofiary ransomware mają zazwyczaj możliwość 

zapłacenia atakującemu w Bitcoinach w zamian za odszyfrowanie ich plików. Prognozuje się, 

że dobrze wyposażony atakujący może złamać tożsamość użytkowników TOR-a. 83 

Sporo użytkowników korzysta również z infrastruktury Darknet TOR-a do przeglądania sieci 

 
81 Ibidem. 
82 H. Batorowska, Kultura bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku walki o przewagę informacyjną, 

Kraków 2021, s. 78‒87. 
83 A. Biryukov, I. Pustogarov, Bitcoin over Tor Isn't a Good Idea, “Security and Privacy (SP)” 2015, p. 122‒134. 
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powierzchniowej lub ukrytych wersji usług popularnych stron internetowych w sieci 

powierzchniowej, np. Facebook (media społecznościowe), ProPublica (wiadomości), 

DuckDuckGo (wyszukiwarka) oraz inne usługi, które mogą być ograniczone lokalnie lub 

stanowić powód do obaw o prywatność/ śledzenie reklam. Mieszkańcy Chin wykorzystują go, 

aby ominąć filtr internetowy „wielkiej chińskiej zapory ogniowej”, który uniemożliwia im 

dostęp do wielu popularnych usług. Dziennikarze korzystają z ciemnej sieci, aby 

pisać o politycznie wrażliwych treściach, które mogą być karalne zgodnie z prawem ich kraju. 

Podobnie sygnaliści mogą komunikować się z dziennikarzami i ujawniać wrażliwe 

dane w celu opublikowania ich w sieci, ale obawiają się o swoje bezpieczeństwo84. Tabela 

przedstawia podsumowanie ról Dark Web. 

  

 
84 M. Chertoff, T. Simon, The Impact of the Dark Web on Internet Governance and Cyber Security, London 2015. 
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Tabela 1. Role odgrywane przez Dark Web85 

Rola w Dark Web Opis (z reprezentatywnymi cytatami) 

Jako rynek 

Handel narkotykami86,87,88 handel złośliwym 

oprogramowaniem i exploitami89, handel kartami 

kredytowymi, tożsamościami i skradzionymi 

informacjami90,91; handel mediami przedstawiającymi 

molestowanie dzieci92, handel bronią93,94 

Jako platforma 

komunikacyjna 

Fora dyskusyjne - Czat do komunikacji w czasie 

rzeczywistym95  

Jako czynnik 

umożliwiający 

Cyberprzestępczość 

Malware-as-a-Service dla grup przestępczych: Serwery 

Command-and-Control (C2) wdrożone jako usługi ukryte 

Operacje terrorystyczne prowadzone w połączeniu z innymi 

rolami  

Jako źródło analizy 

zagrożeń 

Skanowanie forów i rynków w poszukiwaniu 

informacji o zagrożeniach96 

 
85 Australasian Conference on Information Systems Gupta…, op. cit.  
86 A. Maddox, M.J. Barratt, M. Allen, S. Lenton, Constructive Activism in the Dark Web: Cryptomarkets and Illicit 

Drugs in the Digital ‘Demimonde’, “Information, Communication & Society” 2016, no. 19(1), p. 111‒126.  
87 D. Rhumorbarbe, D. Werner, Q Gilliéron, L. Staehli, et. al., Characterising the Online Weapons Trafficking on 

Cryptomarkets, “Forensic science international” 2018, no. 283, p. 16‒20.. 
88 M. Tzanetakis, Comparing Cryptomarkets for Drugs. a Characterisation of Sellers and Buyers over Time, 

“International Journal of Drug Policy” 2018, no. 56, p. 176‒186. 
89 L. Ablon, M.C. Libicki, M.C., A.A. Golay, Markets for Cybercrime Tools and Stolen Data: Hackers’ Bazaar. Rand 

Corporation, 2014. 
90 R. Broadhurst, Cybercrime: Thieves, Swindlers, Bandits and Privateers in Cyberspace, Oxford 2017. 
91 N.V. Denic, Government Activities to Detect, Deter and Disrupt Threats Enumerating from the Dark Web, US 

Army Command and General Staff College Fort Leavenworth United States, 2017. 
92 J. Dalins, C. Wilson, M. Carman, Criminal Motivation on the Dark Web: a Categorisation Model for Law 

Enforcement, op. cit., p. 62‒71. 
93 E. Nunes, A. Diab, A. Gunn, E. Marin et al., Darknet and Deepnet Mining for Proactive Cybersecurity Threat 

Intelligence, IEEE Conference on Intelligence and Security Informatics, 2016, p. 7‒12. 
94 D. Rhumorbarbe, D. Werner, Q. Gilliéron, L. Staehli et. al. Characterising the Online Weapons Trafficking on 

Cryptomarkets, op. cit., p. 16‒20. 
95 G. Weimann, Going Dark: Terrorism on the Dark Web, “Studies in Conflict & Terrorism” 2016, no. 39(3), p. 

195‒206. 
96 Nunes, E., Diab, A., Gunn, A., Marin et. al., Darknet and Deepnet Mining for Proactive Cybersecurity Threat 

Intelligence, op. cit., p. 7‒12. 
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Rola w Dark Web Opis (z reprezentatywnymi cytatami) 

Jako czynnik 

umożliwiający 

anonimowe transakcje 

finansowe  

Używanie Bitcoin przez TOR do anonimowości − pranie 

brudnych pieniędzy,moneteryzacja kryptowalut za 

pośrednictwem usług  

Jako dostęp do sieci 

Internet 

Unikanie cenzury poprzez omijanie blokad  

Ochrona przed prześladowaniami ze strony władz 

lokalnych z powodu anonimowości przeglądania  

 

Źródło: Australasian Conference on Information Systems Gupta…, op. cit. 

 

Prowadzone są liczne badania w celu znalezienia luk w zabezpieczeniach TORA-a. 

Możliwość deanonimizacji użytkowników lub przynajmniej zakłócania komunikacji, przez co 

system nie nadaje się do użytku, ma wartość dla organów ścigania. Podczas gdy organy ścigania 

atakują i skutecznie zamykają ciemne sklepy internetowe (takie jak Silk Road, 

AlphaBay i Hansa), nie trzeba długo czekać, aby rynki powróciły do poprzedniego stanu. Nie 

brak informacji, że nowa wersja Jedwabnego Szlaku nadal istnieje pomimo usunięć. Co 

więcej, w pełni rozproszone rynki, niewymagające serwerów do obsługi platformy, stają 

się w ostatnich latach bardziej zaawansowane (np. 

OpenBazaar). w połączeniu z rozproszonym systemem walutowym, takim jak 

Bitcoin i protokół TOR, takie systemy rynkowe mogą zapewnić niemal pełną anonimowość 

swoim użytkownikom i ich aktywności. 

Aby osiągnąć deanonimizację, istnieją metody pasywne, które działają poprzez bierne 

odciski palców na obwodach utworzonych w połączeniach TOR analizowanie 

ruchu w pośrednich przekaźnikach lub przez korelowanie ruchu między węzłami 

wejściowymi i wyjściowymi. Jeśli przeciwnicy działają na poziomie państwa 

narodowego i są w stanie wpływać na całe systemy autonomiczne, mogą być w stanie 

zdeanonimizować prawie 100% aktywności TORA-a w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia 

działalności. 

Pomimo uporczywości organów ścigania, twórcy i opiekunowie TOR-a nieustannie 

aktualizują protokół i oprogramowanie, aby naprawić luki i wprowadzić nowe funkcje, by 

system był jeszcze bezpieczniejszy w użyciu. Podobne sieci są również coraz szerzej stosowane 

(np. technologia P2P stojąca za Freenetem jest bezpieczniejsza niż TOR). 

Cyberprzestępcy korzystają z usług ukrytych, kupując exploity (w tym typu zero-day) 
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na rynkach, kontaktując się z innymi przestępcami na forach, udostępniając serwery 

dowodzenia i kontroli (C2) dla botnetów i eksfiltracji, złośliwe oprogramowanie oraz 

zatrudnianie profesjonalnych przestępców lub ich umiejętności „jako usługa”. Atrybut 

anonimowości, jaki ciemna sieć nadaje swoim użytkownikom, pozwala na te 

działania i umożliwia cyberprzestępcom prowadzenie ich działalności. 

Wyróżniamy kilka rodzajów cyberprzestępczości i cyberprzestępców, od amatorskich 

„script-kiddies” korzystających z łatwo dostępnych narzędzi i exploitów po wysoce 

zorganizowane podmioty typu Advanced Persistent Threat (APT), o których wiadomo, że 

powodowały znaczące przypadki szpiegostwa przeciwko dużym organizacjom 

międzynarodowym i państwom. Ataki te są wymierzone w zasoby cyfrowe w organizacjach 

(dane, algorytmy, modele, analizy, systemy i infrastrukturę). 

Ukryte usługi w ciemnej sieci wykorzystują anonimowość, aby zachować prywatność 

swojej lokalizacji i adresu. Utrudnia to organom ścigania ich zamknięcie, ponieważ zarówno 

dostawca hostingu, jak i lokalizacja geograficzna są ukryte. Jednak ostatnio darknetowe rynki, 

takie jak Silk Road, Hansa i AlphaBay, tracą odporność na regulacje. w rezultacie operatorzy 

rynku badają sposoby dalszej ochrony. w takich sytuacjach, gdy anonimowość nie wystarczy, 

potencjalnie odpowiedzią jest bardziej rozproszona implementacja, którą można zaobserwować 

na wczesnych etapach w postaci wielu nowych zdecentralizowanych rynków zbudowanych na 

TOR lub technologii. 

Wraz z postępem technologii coraz trudniej jest śledzić, identyfikować i zamykać 

strony umożliwiające nielegalną działalność, zwłaszcza że przestają one istnieć w swojej 

obecnej formie. Darknet pozwala na bardziej zdecentralizowaną komunikację między 

ludźmi, a tym samym na zachowanie anonimowości. 

Co więcej, pytania o to, co można, a co należy zrobić z technologią z perspektywy 

regulacyjnej, wykluczają się wzajemnie w swoich czystych formach. Promowanie pełnego 

zakresu swobód obywatelskich poprzez umożliwienie nieograniczonego i niemonitorowanego 

dostępu do technologii internetowych oznacza, że nielegalne działania prawdopodobnie będą 

się rozwijać. Jednak wolności i prawa obywatelskie mogą ucierpieć, gdy zostaną wprowadzone 

zasady ograniczające korzystanie z powierzchni przestrzeni internetowej lub Darknetu. 

Argumentuje się, że należy skoncentrować się na inicjatywach w innym miejscu procesu (np. 

ściganie handlowców w przeciwieństwie do pośredników na rynku), ponieważ 

wraz z postępem technologicznym staje się to coraz trudniejsze do wykonania97.  

 
97 Kultura bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku walki o przewagę informacyjną, op. cit., s. 266. 
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Większość badań na temat ciemnej sieci koncentruje się na deanonimizacji lub 

wykorzystaniu jej do jakiejś formy analizy zagrożeń. Temat ten, jako przejaw zjawiska 

poszukiwania przez osoby prywatne przestrzeni do prowadzenia swoich spraw, jest 

przedmiotem dociekań naukowych. Spojrzenie na ciemną sieć przez tę soczewkę może 

pozwolić na lepsze prognozy dotyczące jej rozwoju i może pomóc interesariuszom (takim jak 

organy ścigania) w podejmowaniu lepszych decyzji inwestycyjnych. Darknet rozrósł się wraz 

ze wzrostem przepisów i zmniejszeniem swobód indywidualnych. Wykorzystywanie ciemnej 

sieci przez cyberprzestępców w celu ułatwienia ich działań i wynikające z tego wysiłki 

organów ścigania w zakresie ograniczania mogą prowadzić do inwestycji i postępu w zjawisku 

ciemnej sieci (na przykład meksykańskie kartele narkotykowe są wysoce 

zaawansowane i innowacyjne technologicznie, co napędza wzrost podaży). Ograniczenie 

nielegalnej działalności stało się siłą napędową innowacji technologicznych 

i wzrostu w kierunku dostosowanym do nielegalnej działalności, zwłaszcza gdy zwrot 

ekonomiczny z tej działalności jest w stanie wesprzeć tę inwestycję. 

Nie ulega wątpliwości, że ciemna sieć służy jako narzędzie dla wielu działań 

przestępczych, takich jak poligon szkoleniowy dla cyberprzestępców (np. aktorów APT), za 

pośrednictwem forów dyskusyjnych i infrastruktury hostingowej wykorzystywanej do 

prowadzenia, wspierania i utowarowienia operacji cyberprzestępczych. Jednak 

w rzeczywistości Darknet tylko obniża bariery wejścia w świat cyberprzestępczości 

w porównaniu z siecią powierzchniową. 

Podmioty dysponujące odpowiednimi zasobami zazwyczaj korzystają z własnej 

prywatnej infrastruktury (np. serwerów proxy botnetu) do anonimizacji swoich działań, 

odkrywania własnych luk zero-day i wykorzystywania innych środków do finansowania 

swoich operacji. Organy ścigania kontynuują próby zamknięcia rynków odpowiedzialnych za 

sprzedaż nielegalnych przedmiotów, zwłaszcza narkotyków. Jednak infrastruktura reaguje na 

te incydenty i próbuje złagodzić luki wykorzystywane przez władze. w odpowiedzi na te 

działania protokół TOR jest stale aktualizowany, aby naprawić luki, operatorzy rynkowi 

poprawiają swoje bezpieczeństwo operacyjne, szkielet finansowy (kryptowaluty), 

wprowadzając nowsze i bardziej anonimowe warianty wraz ze wzrostem usług prania 

pieniędzy („upadków"), ich ukryte formy stają się coraz bardziej rozproszone, a funkcje 

depozytowe ewoluują, aby opierać się nie tylko na zaufaniu, ale także na ulepszeniach 

kryptograficznych. 

W debacie na temat prywatności i bezpieczeństwa czynnik technologiczny odgrywa większą 

rolę niż wcześniej, ponieważ staje się nie tylko kwestią legalności, ale także technicznych 
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możliwości monitorowania i prowadzenia nadzoru nad ludźmi. Możliwe, że w przyszłości ta 

debata dotrze wraz z postępem technologii do punktu, w którym prywatność nie jest na łasce 

rządów, ale w rękach użytkowników i prywatnych korporacji. Dyskusja na ten temat nie 

pozostaje więc już w sferze technologii, ale wymaga interdyscyplinarnej refleksji 

ekspertów z dziedziny psychologii, socjologii, prawa i innych dyscyplin naukowych98. 

Specyficzną formą wywiadu jest OSINT (ang. open-source intelligence). Jest on dzisiaj 

najbardziej rozpowszechnioną formą białego wywiadu dostępną powszechnie dla każdego 

użytkownika Internetu. Problem ten zostanie szerzej poruszony w rozdziale III niniejszej 

rozprawy. 

 

I.6 Ataki na łańcuchy dostaw 

Niniejszy podrozdział ma na celu przybliżenie fenomenu ataków na łańcuchy dostaw, 

stwarzające rosnące ryzyko dla państw, dużych i mniejszych instytucji oraz osób prywatnych. 

Ponieważ połowę ataków przypisuje się grupom APT (ang. Advanced Persistent Threats) – 

grupom realizującym zaawansowane długotrwałe ataki. APT należą do grupy 

najniebezpieczniejszych działań cyberprzestępczych, ich złożoność i zasoby znacznie 

przewyższają częstsze ataki nieukierunkowane, a w związku z tym istnieje coraz większe 

zapotrzebowanie na nowe metody cyberbezpieczeństwa, które obejmują dostawców, aby 

zagwarantować, że instytucje państwowe oraz gospodarcze pozostaną bezpieczne. 

„Cyberbezpieczeństwo to zastosowanie technologii, procesów i kontroli w celu ochrony 

systemów, sieci, programów, urządzeń i danych przed atakami cybernetycznymi. Celem 

cyberbezpieczeństwa jest zmniejszenie ryzyka cyberataków i ochrona przed nieuprawnionym 

wykorzystaniem systemów, sieci i technologii. w ujęciu biznesowym cyberbezpieczeństwo to 

kluczowy element strategii bezpieczeństwa IT, który obejmuje technologię, procedury i inne 

środki zabezpieczające systemy, aplikacje oraz urządzenia przechowujące i przetwarzające 

firmowe dane.”99.  

Poniżej została przedstawiona klasyfikacja ataków łańcucha dostaw w celu lepszej ich 

systematycznej analizy i zrozumienia sposobu, w jaki się przejawiają. 

• Około 50% ataków zostało przypisanych przez agencje bezpieczeństwa dobrze znanym 

grupom APT. 

• Około 42% analizowanych ataków nie zostało jeszcze przypisanych konkretnej grupie. 

 
98 Australasian Conference on Information Systems Gupta…, op. cit. 
99 https://hackeru.pl/cyberbezpieczenstwo-dla-poczatkujacych/ dostęp: 2022.03.26. 
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• Około 62% ataków na odbiorców wykorzystywało ich zaufanie do dostawcy. 

• W 62% przypadków wykorzystaną techniką ataku było złośliwe oprogramowanie. 

• Rozważając ukierunkowane zasoby, w 66% incydentów osoby atakujące 

koncentrowały się na kodzie dostawców w celu dalszego kompromitowania 

docelowych użytkowników określonych dóbr. 

• Około 58% ataków w łańcuchu dostaw miało na celu uzyskanie dostępu do danych 

(głównie danych odbiorców, w tym danych osobowych i własności 

intelektualnej), a około 16% w celu uzyskania dostępu do konkretnych danych 

osobowych. 

Organizacje stoją przed koniecznością aktualizacji swych metodologii cyberbezpieczeństwa 

pod kątem ataków w łańcuchu dostaw. Powinny także włączyć wszystkich swoich 

dostawców w ich ochronę i weryfikację bezpieczeństwa. 

Niszczycielski i długofalowy efekt ataków w łańcuchu dostaw był szczególnie 

widoczny podczas ataku SolarWinds100. SolarWinds uchodzi za jeden z największych ataków 

na łańcuch dostaw w ciągu ostatnich kilku lat, szczególnie biorąc pod uwagę dotknięte nim 

podmioty, do których należą organizacje rządowe i duże korporacje. Spotkał się z dużym 

zainteresowaniem mediów i doprowadził do inicjatyw politycznych na obszarze 

cyberbezpieceństwa w całym świecie101. Niedawno, w lipcu 2021 r., wykryto atak Kaseya102, 

który zwrócił uwagę na potrzebę poświęcenia większej uwagi atakom na łańcuch dostaw 

dotykającym dostawców usług zarządzanych. Niestety te dwa przykłady nie są odosobnionymi 

przypadkami103, a liczba ataków w łańcuchu dostaw stale rośnie. Tendencja ta dodatkowo 

podkreśla potrzebę opracowania i wprowadzenia przez decydentów i społeczność ds. 

bezpieczeństwa nowatorskich środków zabezpieczających w celu minimalizacji skutków 

udanych ataków i przeciwdziałania potencjalnym atakom w łańcuchu dostaw w przyszłości.  

Dzięki dokładnej ankiecie i analizie wspomniany raport przedstawia ataki w łańcuchu 

dostaw na podstawie incydentów zidentyfikowanych od stycznia 2020 r. do początku lipca 

2021 r. Każdy incydent został podzielony na kluczowe elementy, takie jak techniki 

 
100 Rosyjscy hakerzy SolarWinds przeprowadzają e-mailowy atak na agencje rządowe, „The Guardian” 

https://www.theguardian.com/technology/2021/may/28/russian-solarwinds-hackers-launch-assault-

government-agencies, dostęp: 7.05.2022. 
101 https://www.nytimes.com/2021/01/02/us/politics/russian-hacking-government.htm, dostęp: 7.05.2022. 
102 Atak ransomware mający wpływ na prawdopodobnie tysiące celów ciągnie się dalej, WSJ, 

https://www.wsj.com/articles/ransomware-group-behind-meat-supply-attack-threatens-hundreds-of-new-

targets-11625285071, dostęp: 7.05.2022. 
103 B.M. Beamon, Supply chain design and analysis: Models and methods, “International Journal of Production 

Economics” 1998, no. 55(3), p. 281‒294. 

https://www.theguardian.com/technology/2021/may/28/russian-solarwinds-hackers-launch-assault-government-agencies
https://www.theguardian.com/technology/2021/may/28/russian-solarwinds-hackers-launch-assault-government-agencies
https://www.nytimes.com/2021/01/02/us/politics/russian-hacking-government.htm
https://www.wsj.com/articles/ransomware-group-behind-meat-supply-attack-threatens-hundreds-of-new-targets-11625285071
https://www.wsj.com/articles/ransomware-group-behind-meat-supply-attack-threatens-hundreds-of-new-targets-11625285071
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ataków i aktywa zarówno dostawców, jak i odbiorców wykonane przez przeciwników. 

Wprowadzenie taksonomii ataków w łańcuchu dostaw ułatwi ich klasyfikację i może być 

punktem wyjścia do bardziej ustrukturyzowanego podejścia do analizy takich 

ataków i opracowania dedykowanych kontroli bezpieczeństwa w celu złagodzenia ich 

skutków. Proponowana klasyfikacja pomaga również klasyfikować, porównywać i omawiać te 

ataki na wspólnej podstawie. Omówiono w niej podobieństwa między proponowaną 

taksonomią a innymi powszechnie uznanymi ramami. 

Niniejsza rozprawa analizuje również podobieństwa między cyklem życia ataków w łańcuchu 

dostaw a bardziej znanymi atakami poprzez zaawansowane trwałe zagrożenia (APT).  

Istotą dysertacji jest analiza znaczących zgłoszonych incydentów w łańcuchu 

dostaw w celu zidentyfikowania ich kluczowych cech i technik. Analiza odpowiada na pytania: 

jakie są najczęściej używane techniki ataków w atakach łańcucha dostaw?, jakie są główne 

zasoby klientów (odbiorców), których szukają atakujący?, jaki jest związek między 

atakami a docelowymi zasobami? 

Wraz ze wzrostem zainteresowania atakami na łańcuchy dostaw, wiele innych 

powiązanych incydentów związanych z bezpieczeństwem zostało również wskazanych jako 

związane z łańcuchem dostaw.  

Łańcuch dostaw odnosi się do ekosystemu procesów, ludzi, organizacji i dystrybutorów 

zaangażowanych w tworzenie i dostarczanie końcowego rozwiązania lub 

produktów. w cyberbezpieczeństwie łańcuch dostaw obejmuje szeroki zakres zasobów 

(sprzęt i oprogramowanie), przechowywanie (w chmurze lub lokalnie), mechanizmy 

dystrybucji (aplikacje internetowe, sklepy internetowe) oraz oprogramowanie do zarządzania. 

W łańcuchu dostaw istnieją cztery kluczowe elementy: 

• dostawca: podmiot, który dostarcza produkt lub usługę innemu podmiotowi, 

• aktywa dostawcy: cenne elementy wykorzystywane przez dostawcę do wytworzenia 

produktu lub usługi, 

• klient(odbiorca): podmiot, który konsumuje produkt lub usługę wytworzoną przez 

dostawcę, 

• aktywa klienta: cenne elementy posiadane przez cel. 

Jednostką mogą być osoby, grupy osób lub organizacje. Zasobami mogą być ludzie, 

oprogramowanie, dokumenty, finanse, sprzęt lub inne. 

Atak na łańcuchy dostaw to połączenie co najmniej dwóch ataków. Pierwszy dotyczy dostawcy, 

który jest następnie wykorzystywany do zaatakowania celu, aby uzyskać dostęp do jego 

zasobów. Celem może być klient końcowy lub inny dostawca. Dlatego też, aby atak mógł 
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zostać zaklasyfikowany jako atak w łańcuchu dostaw, celem muszą być zarówno dostawca, 

jak i klient (odbiorca). 

W niniejszej rozprawie zaproponowano klasyfikację, aby scharakteryzować 

ataki w łańcuchu dostaw i ustrukturyzować ich późniejszą analizę. Ta klasyfikacja uwzględnia 

wszystkie cztery kluczowe elementy łańcucha dostaw, a także techniki wykorzystywane przez 

atakujących. Klasyfikacja może pomóc w zrozumieniu różnych części ataku w łańcuchu 

dostaw, porównywaniu ich z innymi podobnymi atakami cybernetycznymi i, co ważniejsze, 

identyfikowaniu incydentów jako ataków w łańcuchu dostaw. Klasyfikacja powinna być 

używana jako szablon przewodni, w którym po nowym potencjalnym ataku na łańcuch dostaw 

społeczność może spróbować go przeanalizować, identyfikując i mapując każdy z czterech 

odrębnych elementów. Jeżeli żaden klient lub żaden dostawca nie zostanie zaatakowany, 

prawdopodobnie nie jest to atak na łańcuch dostaw104. 

Dla każdego z tych czterech wyróżniających elementów w klasyfikacji zdefiniowano 

elementy, które lepiej charakteryzują atak w łańcuchu dostaw. Wybierając odpowiednie 

elementy, możliwe jest lepsze zrozumienie tego, co wiadomo lub czego nie wiadomo o ataku.  

Techniki ataku odnoszą się do tego, „jak” miał miejsce atak, a nie „co” zostało użyte do 

ataku. Na przykład ta kategoria rozróżnia, czy dostawca został zaatakowany przy użyciu hasła 

znalezionego w Internecie (OSINT), czy też hasło zostało wymuszone metodą brutalnego ataku 

(Brute-Force Attack) polegającego na sprawdzeniu wszystkich dostępnych haseł w celu 

znalezienia poprawnego. Jednak dla klasyfikacji nie ma znaczenia, czy hasło 

znalezione w Internecie jest hasłem domyślnym, czy zostało sprzedane na czarnym rynku. 

Poniższe kategorie technik ataku obejmują te najczęściej stosowane w atakach łańcucha dostaw 

analizowanych w tym materiale. Oczywiste jest, że w danym ataku mogła zostać użyta więcej 

niż jedna technika, a w kilku przypadkach podmioty mogą nie mieć wiedzy na temat 

tego, w jaki sposób atakujący uzyskali dostęp do ich infrastruktury lub informacje te nie zostały 

ujawnione lub należycie zgłoszone.  

 
104 https://www.enisa.europa.eu/publications/threat-landscape-for-supply-chain-attacks, dostęp: 7.05.2022. 

 

https://www.enisa.europa.eu/publications/threat-landscape-for-supply-chain-attacks
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Tabela 2: Techniki ataków wykorzystywane do skompromitowania dostawcy w łańcuchu.  

TECHNIKI ATAKU WYKORZYSTYWANE DO KOMPROMITACJI 

ŁAŃCUCHA DOSTAW 

Infekcja złośliwego 

oprogramowania 

np. oprogramowanie szpiegujące wykorzystywane do 

kradzieży danych uwierzytelniających pracowników 

Inżynieria społeczna 

np. phishing, fałszywe aplikacje, literówki, podszywanie 

się pod Wi-Fi, przekonywanie dostawcy do zrobienia 

czegoś. 

Brutalny atak 
np. złamanie hasła SSH, odgadnięcie logowania do sieci 

etc. 

Wykorzystywanie 

podatności 

oprogramowania 

np. SQL injection, wykorzystanie przepełnienia 

bufora w aplikacji, podatności dnia zerowego, eksploity 

Wykorzystanie błędów 

konfiguracji 

np. wykorzystanie problemu z konfiguracją, 

pozostawienie niezmienionych standardowych haseł 

administracyjnych, itp.  

Atak Fizyczny lub 

Modyfikacja 

np. modyfikować sprzęt, fizyczne dodanie modułu 

inwigilującego, wgranie szkodliwego oprogramowania 

Biały wywiad (OSINT) 

np. wyszukiwanie wszelkich informacji na temat 

ofiary w dostępnych źródłach: www, DARKNET, 

DARKWEB  

Podrabianie np. imitacja USB do złośliwych celów. 

 

Źródło: Threat Landscape for Supply Chain Attacks105. 

Każda technika identyfikuje, jak doszło do ataku, a nie co zostało zaatakowane. w tym samym 

ataku można użyć kilku technik. 

  

 
105 https://www.enisa.europa.eu/publications/threat-landscape-for-supply-chain-attacks, dostęp: 7.05.2022. 

5

6 

https://www.enisa.europa.eu/publications/threat-landscape-for-supply-chain-attacks
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Tabela 3: Zasoby dostawcy będące celem atakujących. Każdy element identyfikuje, co zostało 

zaatakowane u dostawcy. w tym samym ataku można użyć kilku technik, które mogą wpłynąć 

na kilka zasobów. 

ATAK NA AKTYWA DOSTAWCY PRZEZ ATAK ŁAŃCUCHA DOSTAW 

Atak na istniejące 

oprogramowanie 

np. oprogramowanie używane przez dostawcę, serwery 

WWW, aplikacje, bazy danych, systemy monitoringu, 

aplikacje chmurowe, firmware - bez bibliotek 

programów 

Atak na biblioteki 

oprogramowania 

np. biblioteki stron trzecich, pakiety oprogramowania 

zainstalowane od stron trzecich, takie jak npm, ruby itp. 

Kod 
np. kod źródłowy lub oprogramowanie wyprodukowane 

przez dostawcę. 

Konfiguracje np. hasła, klucze API, reguły zapory, adresy URL 

Dane 

np. informacje o dostawcy, wartości z czujników, 

certyfikaty, dane osobowe klientów lub samych 

dostawców, dane osobowe. 

Procesy 
np. aktualizacje, kopie zapasowe czy procesy walidacji, 

podpisywanie certyfikatów procesy. 

Sprzęt komputerowy 
np. sprzęt wyprodukowany przez dostawcę, chipy, 

zawory, USB. 

Ludzie 
np. docelowe osoby mające dostęp do danych, 

infrastruktury lub do innych osób. 

Źródło: Threat Landscape for Supply Chain Attacks106. 

 

Zasoby klienta są głównym i ostatecznym celem atakujących i zwykle raison d’etre ataku na 

łańcuch dostaw. 

Aktywa te mogą się różnić w zależności od branży i rodzaju oferowanej usługi. 

Poszczególny element taksonomii ma ułatwić zrozumienie wpływu ataku, a także umożliwić 

 
106 https://www.enisa.europa.eu/publications/threat-landscape-for-supply-chain-attacks, dostęp: 7.05.2022. 

https://www.enisa.europa.eu/publications/threat-landscape-for-supply-chain-attacks
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porównania dotyczące celu agresorów. Niektóre zasoby mogły zostać zaatakowane 

bezpośrednio, podczas gdy inne naruszono nieumyślnie. Typowe ataki w łańcuchu dostaw 

zwykle dotykają więcej niż jednego klienta. Możliwe, że klient może nie być świadomy celu 

przeciwnika (np. atak nie powiódł się lub został szybko wykryty). 

Tabela 4: Aktywa klienta będącego celem atakujących. Każdy element identyfikuje, co zostało 

zaatakowane u klienta. w tym samym ataku można użyć kilku technik. Jest to zwykle finalny 

cel ataku. 

CEL ATAKU NA AKTYWA KLIENTA KIEROWANE PRZEZ ATAK 

ŁAŃCUCHA DOSTAW 

Dane 

np. dane dotyczące płatności, przekazy wideo, 

dokumenty, e-maile, plany lotów, dane sprzedaży i dane 

finansowe, własność intelektualna. 

Dane osobiste np. dane klientów, akta pracowników, poświadczenia 

Oprogramowanie 
np. dostęp do kodu źródłowego produktu klienta, 

modyfikacja oprogramowania klienta. 

Procesy 

np. dokumentacja wewnętrznych procesów 

działania i konfiguracji, wstawianie nowych złośliwych 

procesów, dokumentacja techniczna procesów. 

Pasmo - przepustowość 

łącz, dostępność usługi 

np. wykorzystuje przepustowość do Distributed Denial 

of Service (DDoS), wysyła SPAM lub infekuje innych 

na dużą skalę. 

Finanse 
np. kradzież kryptowaluty, przejmowanie kont 

bankowych lub przelewów pieniężnych 

Ludzie 
np. osoby docelowe ze względu na ich stanowisko lub 

wiedzę 

Źródło: Threat Landscape for Supply Chain Attacks107. 

Techniki ataków stosowanych do narażenia klienta przez dostawcę. w ramach tego elementu 

artykułu identyfikujemy „jak” klient został zaatakowany, a nie „co” zaatakowano. Jest to 

technika, a nie konkretny rodzaj ataku. Na przykład, jeśli klient zaktualizuje swoje 

oprogramowanie od dostawcy i otrzyma rodzaj złośliwego oprogramowania, atak dotyczy 

zarówno „powiązania zaufanego”, jak i „infekcji złośliwym oprogramowaniem”. Oczywiste 

 
107 https://www.enisa.europa.eu/publications/threat-landscape-for-supply-chain-attacks, dostęp: 7.05.2022. 

https://www.enisa.europa.eu/publications/threat-landscape-for-supply-chain-attacks
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jest, że w kilku przypadkach można zastosować więcej niż jedną technikę. Klienci mogą nie 

zawsze posiadać wiedzę na temat techniki wykorzystywanej przez atakujących w celu 

uzyskania dostępu do swoich zasobów za pośrednictwem dostawców, ale dysponują środkami 

pozwalającymi stwierdzić, że zastosowana technika nie mieściła się w ich zasięgu 

 

Tabela 5: Techniki ataków wykorzystywane do skompromitowania klienta. Każda technika 

identyfikuje, jak doszło do ataku, a nie co zostało zaatakowane. w tym samym ataku można 

użyć kilku technik. 

 

TECHNIKI ATAKU WYKORZYSTYWANE DO KOMPROMITACJI 

KLIENTA 

Relacja 

Zaufania z Dostawcą  

np. zaufanie dla certyfikatu zaufanie dla  automatycznej 

aktualizacji, zaufanie automatycznej kopii zapasowej. 

Atak drive-by 
np. złośliwe skrypty w witrynie, które infekują 

użytkowników złośliwym oprogramowaniem. 

Wyłudzanie informacji 
np. wiadomości podszywające się pod dostawcę, 

fałszywe powiadomienia o aktualizacjach 

Infekcja złośliwego 

oprogramowania 

np. trojan zdalnego dostępu (RAT), backdoor, 

oprogramowanie ransomware. 

Atak Fizyczny lub 

Modyfikacja 

np. modyfikowacja sprzętu, fizyczne dodanie modułu 

inwigilującego, wgranie szkodliwego oprogramowania 

Podrabianie 
np. stworzynie fałszywego USB, zmodyfikowanie płyty 

głównej, podszywanie się pod personel dostawcy 

Źródło: Threat Landscape for Supply Chain Attacks108. 

Cykl życia ataku w łańcuchu dostaw składa się z dwóch głównych części: ataku na 

dostawcę i ataku na klienta. Każdy z tych ataków jest zwykle złożony i wymaga jednego 

wektora ataku, jednego planu działania i starannego wykonania. Ataki te mogą potrwać 

miesiące, a w wielu przypadkach mogą pozostać niewykryte przez długi czas.  

Pierwszy atak w cyklu życia nosi nazwę „Supplier APT Attack” i skupia się na 

narażeniu na szwank jednego lub większej liczby dostawców. Drugi atak w cyklu nosi nazwę 

 
108 https://www.enisa.europa.eu/publications/threat-landscape-for-supply-chain-attacks, dostęp: 7.05.2022. 

https://www.enisa.europa.eu/publications/threat-landscape-for-supply-chain-attacks
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„Customer APT Attack” i skupia się na ostatecznym celu ataku. 

Te dwie części są połączone dostępem do dostawcy, ale poza tym mogą być zupełnie inne pod 

względem stosowanych technik, wykorzystywanych wektorów ataku i czasu spędzonego na 

ataku.  

Poniżej zostaną przedstawione znaczące ataki w łańcuchu dostaw: 

SolarWinds to firma dostarczająca oprogramowanie do zarządzania 

i monitorowania[109]. Orion to system zarządzania siecią (NMS) firmy 

SolarWinds[110]. W grudniu 2020 roku odkryto, że Orion został skompromitowany. Obszerne 

dochodzenie wykazało, że osoby atakujące uzyskały dostęp do sieci SolarWinds, 

prawdopodobnie poprzez wykorzystanie luki dnia zerowego w aplikacji lub urządzeniu innej 

firmy, ataku brute-force lub socjotechniki. Po zhakowaniu atakujący zbierali informacje przez 

dłuższy czas. Złośliwe oprogramowanie zostało wstrzyknięte do Oriona podczas procesu 

kompilacji111,112. Zaatakowane oprogramowanie było następnie pobierane bezpośrednio przez 

klientów i wykorzystywane do zbierania i kradzieży informacji113. Atak przypisano grupie 

APT29 114, 115. Osoby atakujące wykorzystały wiele technik, aby złamać oprogramowanie 

SolarWinds Orion. Zmodyfikowali kod dostawcy i nadużyli zaufanych relacji 

klientów w SolarWinds, aby zaktualizować kod oprogramowania Orion klientów za pomocą 

złośliwego oprogramowania. Ostatecznym celem atakujących były dane klientów. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na Mimecast, który jest dostawcą usług 

cyberbezpieczeństwa opartych na chmurze. Wśród świadczonych usług oferuje usługi 

 
109 Co musisz wiedzieć o ataku na łańcuch dostaw SolarWinds, SANS Institute, 

https://www.sans.org/blog/what-you-eed-to-know-about-the solarwinds-dostaw-łańcuch-atak/, dostęp: 

8.07.2021. 
110 Platforma Orion — skalowalne monitorowanie IT, SolarWinds, 

https://www.solarwinds.com/solutions/orion, dostęp: 7.05.2022. 
111 Śledcza analiza cyberataku, Orange Matter, https://orangematter.solarwinds.com/2021/05/07/an-

investigative-update-of-the cyberattack/, dostęp: 8.07.2021. 
112 SUNSPOT Malware: analiza techniczna, CrowdStrike, https://www.crowdstrike.com/blog/sunspot-malware-

technical-analysis/, dostęp: 7.05.2022. 
113 Wysoce groźny atakujący wykorzystuje łańcuch dostaw SolarWinds, aby narazić wiele globalnych ofiar za 

pomocą tylnego wejścia SUNBURST, FireEye Inc, https://www.mandiant.com/resources/evasive-attacker-

leverages-solarwinds-supply-chain-compromises-with-sunburst-backdoor, dostęp: 7.05.2022. 
114 SolarWinds: Advancing the Story, RiskIQ Community Edition, 

https://community.riskiq.com/article/9a515637, dostęp: 7.05.2022. 
115 Rosyjska grupa hakerów „Cozy Bear” stojąca za naruszeniami skarbu i handlu, The Washington Post, 

https://www.washingtonpost.com/national-security/russian-government-spies-are-behind-a-broad-hacking-

campaign-that-has-breached-us-agencies-and-a-top-cyber-firm/2020/12/13/d5a53b88-3d7d-11eb-9453-

fc36ba051781_story.html, dostęp: 7.05.2022. 

https://www.sans.org/blog/what-you-eed-to-know-about-the%20solarwinds-dostaw-łańcuch-atak/
https://www.solarwinds.com/solutions/orion
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https://www.crowdstrike.com/blog/sunspot-malware-technical-analysis/
https://www.crowdstrike.com/blog/sunspot-malware-technical-analysis/
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bezpieczeństwa poczty e-mail, które wymagają od klientów bezpiecznego łączenia 

się z serwerami Mimecast w celu korzystania z ich kont Microsoft 365. w styczniu 2021 r. 

odkryto, że napastnicy zhakowali Mimecast (poprzez dostawcę SolarWinds). Po włamaniu do 

certyfikatu wydanego przez Mimecast używanego przez klientów w celu uzyskania dostępu do 

usług platformy Microsoft 365 osoby atakujące uzyskały dostęp do nich, dając im możliwość 

przechwytywania połączeń sieciowych i łączenia się z kontami platformy Microsoft 

365 w celu kradzieży informacji116, 117. Atak przypisano grupie APT29118.  

Klasyfikacja ataków w łańcuchu dostaw zastosowana do ataku z użyciem Mimecast. 

Nie wiadomo, w jaki sposób atakujący celowali w dane dostawców, 

w szczególności w certyfikat wydany przez Mimecast. Osoby atakujące wykorzystały zaufaną 

relację klientów przesyłających swoje dane do Mimecast. Osoby atakujące uzyskały dostęp do 

danych klientów. w drodze ataku w łańcuchu dostaw Mimecast osoby atakujące znalazły dane 

uwierzytelniające, które pozwalały im złamać zabezpieczenia dostawcy i uzyskać dostęp do 

jego certyfikatów. Następnie używają certyfikatów, aby uzyskać dostęp do danych klienta po 

tym, jak zweryfikował on i zaufał certyfikatowi. 

Dodatkowo, na uwagę zasługuję Ledger, czyli firma, która dostarcza technologię 

portfela sprzętowego dla kryptowalut. W lipcu 2020 r. osoby atakujące uzyskały ważne dane 

uwierzytelniające, aby uzyskać dostęp do bazy danych e-commerce firmy Ledger119. 

Skradzione dane zostały upublicznione na forum internetowym120. Osoby atakujące 

wykorzystywały skradzione dane do phishingu internetowego i wyłudzania użytkowników121 

oraz do kradzieży pieniędzy użytkowników poprzez atak fizyczny po dostarczeniu 

użytkownikom fałszywych portfeli Ledger, które po podłączeniu do komputera prosił 

 
116 Ważna aktualizacja z Mimecast, Mimecast Blog, https://www.mimecast.com/blog/important-update-from-

mimecast/, dostęp: 7.05.2022. 
117 Certyfikat Mimecast zhakowany podczas ataku na łańcuch dostaw, Threatpost, 

https://threatpost.com/mimecast-certificate-microsoft-supply-chain-attack/162965/, dostęp: 7/05/2022. 
118 Ważna aktualizacja zabezpieczeń, blog Mimecast, https://www.mimecast.com/blog/important-security-

update/, dostęp 7.05.2022. 
119 Rozwiązanie problemu naruszenia danych dotyczących handlu elektronicznego i marketingu w lipcu 2020 r. 

‒ wiadomość od kierownictwa firmy Ledger, Ledger, https://www.ledger.com/addressing-the-lipiec-2020-e-

commerce-and-marketing-data-breach, dostęp: 08.07.2021. 
120 Hakerzy ujawniają informacje o klientach z Crypto Wallet Ledger, Investopedia, 

https://www.investopedia.com/hackers-leak-customer-info-from-crypto-wallet-ledger-5093577, dostęp: 

8.07.2021 
121 Wiadomość od CEO LEDGER - Aktualizacja w sprawie lipcowego wycieku danych. Pomimo wycieku Twoje 

zasoby kryptograficzne są bezpieczne, Ledger, https://www.ledger.com/message-ledgers-ceo-data-leak, 

dostęp: 7.05.2022. 
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użytkowników o klucze bezpieczeństwa, infekował komputer złośliwym 

oprogramowaniem i odsyłał skradzione informacje z powrotem do atakujących122. Atak nie 

został przypisany żadnej z grup123.  

Klasyfikacja ataków w łańcuchu dostaw zastosowana do ataku z udziałem Ledgera. Osoby 

atakujące wykorzystały techniki wywiadowcze typu open source, aby znaleźć prawidłowe dane 

uwierzytelniające i uzyskać dostęp do zapisów, a nastepnie wykraść dane klientów. 

Wykorzystując te dane, osoby atakujące nadużyły relacji zaufania klientów w Ledger, 

wysyłając e-maile phishingowe i fałszywe dyski USB z portfelem kryptograficznym w celu 

kradzieży kryptowaluty od klientów. Osoby atakujące znalazły dane uwierzytelniające Ledger 

online oraz uzyskały dostęp do bazy danych swoich klientów i wykorzystały te informacje do 

zaatakowania klientów. 

Z kolei Kaseya jest dostawcą usług oprogramowania specjalizującym się w narzędziach 

do zdalnego monitorowania i zarządzania. Oferuje swoim klientom oprogramowanie VSA 

(Virtual System/Server Administrator) do pobrania, a także do pracy za pośrednictwem 

własnych serwerów w chmurze. 

MSP (Managed Service Providers) mogą korzystać z oprogramowania VSA lokalnie 

lub mogą licencjonować serwery chmurowe VSA firmy Kaseya. MSP z kolei oferuje różne 

usługi informatyczne innym klientom124. w lipcu 2021 r. osoby atakujące wykorzystały lukę 

dnia zerowego we własnych systemach firmy Kaseya (CVE-2021-30116125), która umożliwiała 

atakującym zdalne wykonywanie poleceń na urządzeniach VSA klientów firmy. Kaseya może 

wysyłać zdalne aktualizacje do wszystkich serwerów VSA, a w piątek 2 lipca 2021 r. 

aktualizacja została rozesłana do VSA klientów Kaseya, który wykonywał kod od atakujących. 

 
122 Wewnątrz oszustwa: ofiary hakowania Ledgera otrzymują fałszywe portfele sprzętowe, Nasdaq, 

https://www.nasdaq.com/articles/inside-the-scam%3A-victims-of-ledger-hack-are-receiving-fake-hardware-

wallets-2021-06-17, dostęp: 7.05.2022. 
123 Podmioty zagrożenia atakują ofiary naruszenia danych księgowych w nowej kampanii wymuszeń, 

Bitdefender HOTforSecurity, 

https://web.archive.org/web/20210520120353/https://hotforsecurity.bitdefender.com/blog/threat-actors-

target-ledger-data-breach-victims-in-new-extortion-campaign-25820.html, dostęp: 7.05.2022. 
124 Ransomware atakuje setki amerykańskich firm, mówi firma zajmująca się bezpieczeństwem, NBC10 

Filadelfia, https://www.nbcphiladelphia.com/news/national-international/new-ransomware-attack-paralyzes-

hundreds-of-u-s-companies/2868462/, dostęp: 7.05.2022. 
125 CVE-2021-30116, MITRE, https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-30116, dostęp: 

7.05.2022. 
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Ten złośliwy kod z kolei wdrożył oprogramowanie ransomware126, ] u klientów zarządzanych 

przez ten VSA.  

Klasyfikacja ataków w łańcuchu dostaw zastosowana do ataku z udziałem Kaseya. 

Wykorzystując lukę w oprogramowaniu, atakujący uzyskali dostęp do oprogramowania 

Kaseya. Atakujący wykorzystali ten dostęp do zainstalowania oprogramowania 

ransomware w infrastrukturze klientów. Celem ataku były dane i zasoby finansowe klientów 

Kaseya, żądano okupu. Osoby atakujące wdrożyły kod w instancjach VSA dostawców MSP (w 

chmurze lub lokalnie jest nadal badane). z kolei niektórzy dostawcy MSP byli wykorzystywani 

do wdrażania złośliwego oprogramowania i oprogramowania ransomware na swoich klientach. 

Konieczne jest omówienie przypadku SITA, który jest ważny ze względu na wiele 

nieznanych elementów ataków w łańcuchu dostaw oraz możliwe konsekwencje ich wpływu na 

cyberbezpieczeństwo. Kazus ten pokazuje, że może zaistnieć wiele okoliczności, w których 

szczegóły ataków nigdy nie zostaną opublikowane z powodu technicznej niemożliwości lub 

decyzji politycznych kół rządowych lub marketingowych firm. Istnieje sprzeczność między 

korzyścią dla społeczności, która może poprawić jej bezpieczeństwo, bo uczy się ona na 

podstawie szczegółów na temat tego, w jaki sposób inni zostali pokrzywdzeni, a korzyściami 

dla poszczególnych firm, np. finansowymi, reputacyjnymi i rynkowymi127. 

SITA to firma specjalizująca się w informatyce lotniczej i transportowej. System 

obsługi pasażerów SITA służy do dostarczania liniom lotniczym informacji 

o pasażerach w momencie wchodzenia na pokład, w tym o ryzyku, jakie mogą oni stanowić dla 

danego kraju128. 

W marcu 2021 r. ujawniono, że osoby atakujące zhakowały serwery SITA, aby uzyskać 

dostęp do danych pasażerów od klientów SITA. Niektórzy klienci SITA również zgłaszali 

naruszenia bezpieczeństwa danych, takie jak Air India, Singapore Airlines i Malaysia 

Airlines160. 

Po doniesieniach o wycieku danych w Internecie Air India poinformowało również, że 

 
126 Luka Kaseya VSA otwiera tysiące drzwi biznesowych do ransomware, Blocks and Files, 

https://blocksandfiles.com/2021/07/04/kaseya-vsa-vulnerability-opens-1000-plus-business-doors-to-let-in-

ransomware/, dostęp: 7.05.2022. 
127 Inwestorzy w SolarWinds sprzedali miliony akcji, zanim ujawniono naruszenie przez Rosję, The Washington 

Post, https://www.washingtonpost.com/technology/2020/12/15/solarwinds-russia-breach-stock-trades/, 

dostęp: 7.05.2022. 
128 SITA Advance Passenger Processing, SITA, https://www.sita.aero/solutions/sita-at-borders/border-

management/sita-advance-passenger-processing/, dostęp: 7.05.2022. 
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jego sieci zostały naruszone, a dane skradzione129. Włamanie do wewnętrznych sieci Air India 

było rzekomo związane z incydentem SITA, ponieważ firma ochrony cyberprzestrzeni odkryła, 

że nazwa jednego z komputerów Air India to „SITASERVER4”. Do chwili obecnej nie 

wiadomo, w jaki sposób osoby atakujące uzyskały dostęp do serwerów SITA i nie wiadomo 

również, w jaki sposób mogły uzyskać dostęp do Air India lub czy faktycznie to zrobili. 

Wewnętrzny atak na sieci Air India został przypisany grupie APT41130. 

Rozważając docelowe zasoby, w 66% przypadków osoby atakujące koncentrowały się 

na kodzie dostawców w celu dalszego skompromitowania docelowych klientów. w 20% 

analizowanych incydentów celem były dane atakujących, a w 12% − procesy wewnętrzne. Jest 

to klucz do zrozumienia, na czym należy skoncentrować wysiłki w zakresie ochrony 

cyberbezpieczeństwa. Instytucje zajmujące się tą problematyką powinny skoncentrować swoje 

wysiłki na walidacji kodu i oprogramowania innych firm, aby upewnić się, że nie zostały one 

zmodyfikowane lub zmanipulowane. 

Wydaje się, że zasoby klienta końcowego będące celem ataków w ramach łańcucha 

dostaw to przede wszystkim dane klientów, w tym dane osobowe i własność intelektualna. Tak 

było w przypadku 58% analizowanych przypadków w łańcuchu dostaw. Atakujący atakowali 

również w mniejszym stopniu inne zasoby, w tym dane klientów, oprogramowanie i zasoby 

finansowe. Większość wektorów ataku skierowanych na dostawców pozostaje nieznana. 

Przeprowadzone ustalenia pokazują, że w 66% przeanalizowanych ataków w łańcuchu dostaw 

dostawcy nie wiedzieli lub nie byli pewni, w jaki sposób zostało naruszone ich 

bezpieczeństwo. z kolei mniej niż 9% klientów, którzy zostali narażeni na ataki w łańcuchu 

dostaw, nie wiedziało, jak doszło do tych ataków. Wskazuje to na lukę w zakresie dojrzałości 

zgłaszania incydentów cybernetycznych między dostawcami a firmami, które mają do 

czynienia z użytkownikami końcowymi. 

Biorąc pod uwagę, że 83% dostawców działa w sektorze technologicznym, brak wiedzy 

na temat tego, jak doszło do ataków, może wskazywać albo na niski poziom wiedzy, jeśli 

chodzi o cyberobronę w infrastrukturze dostawców, albo na niechęć do udostępniania istotnych 

informacji. Istnieją inne czynniki, które mogą przyczynić się do braku zrozumienia, w jaki 

sposób dostawy są zagrożone, w tym złożoność i wyrafinowanie ataków oraz powolność ich 

 
129 Wielki napad na linie lotnicze: APT41 prawdopodobnie stoi za masowym atakiem na łańcuch dostaw, Group-

IB, https://blog.group-ib.com/colunmtk_apt41, dostęp: 8.07.2021 
130 Rosyjscy hakerzy Sandworm uderzają w organizacje tylko za pomocą starego oprogramowania Centreon, 

Bleeping Computer, https://www.bleepingcomputer.com/news/security/russian sandworm-hackerzy-tylko-hit-

orgs-ze-starym-oprogramowaniem-centreon/, dostęp: 8.07.2021. 
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wykrywania, co z kolei może utrudniać dochodzenie. 

Ponad 50% ataków w łańcuchu dostaw przypisano dobrze znanym grupom 

cyberprzestępczym, w tym APT29, APT41, Thallium APT, UNC2546, APT Lazarus, 

TA413 i TA428. Analiza pokazuje, że grupy APT wydają się mieć niewielką preferencję dla 

celów o zasięgu regionalnym i że znaczna liczba tych ataków miała na celu uzyskanie dostępu 

do danych klientów. 

Zbadanie tego rodzaju incydentów może zająć więcej czasu, a nawet 

wtedy, w niektórych przypadkach, przypisanie udziału nadal nie jest możliwe. Jednak biorąc 

pod uwagę złożoność tych ataków, dostawcy powinni spodziewać się, że będą celem 

zorganizowanych grup cyberprzestępczych i odpowiednio się przygotować 

Podsumowując, ataki na łańcuch dostaw wykorzystują wzajemne powiązania rynków 

globalnych. Gdy wielu klientów polega na tym samym dostawcy, konsekwencje cyberataku na 

tego dostawcę są spotęgowane, co może skutkować skutkami na dużą skalę na skalę − 

krajową, a nawet ponadnarodową. w przypadku niektórych produktów, takich jak 

oprogramowanie i kod wykonywalny, istnienie łańcucha dostaw jest nieprzejrzyste lub nawet 

całkowicie ukryte przed użytkownikiem końcowym. Oprogramowanie użytkownika 

końcowego zależy bezpośrednio lub pośrednio od oprogramowania dostarczonego przez 

dostawcę. Takie zależności obejmują pakiety, biblioteki i moduły − z których wszystkie są 

powszechnie używane w celu obniżenia kosztów rozwoju i przyspieszenia czasu wysyłki. 

Im lepiej chronione przed cyberatakami stają się organizacje, tym bardziej uwaga skupia 

się na dostawcach. Rachunek w tym wypadku jest prosty, dostawcy stają się najsłabszym 

ogniwem łańcucha dostaw. Jednocześnie klienci wymagają produktów, które są bardziej 

cyberbezpieczne, ale pozostają w niskich kosztach − są to dwa aspekty, które nie zawsze dadzą 

się pogodzić. 

Jak zaobserwowano w licznych incydentach ataków na łańcuch dostaw, instytucje 

zarówno rządowe, jak i przemysłowe oraz informatyczne stają się coraz bardziej świadome 

konieczności oceny dojrzałości cyberbezpieczeństwa swoich dostawców oraz poziomu 

narażenia na ryzyko wynikające z relacji klient-dostawca. Klienci muszą ocenić i wziąć pod 

uwagę ogólną jakość produktów i praktyki cyberbezpieczeństwa swoich dostawców, w tym to, 

czy stosują bezpieczne procedury rozwoju. Ponadto klienci powinni dokładać większej 

staranności przy wyborze i weryfikacji dostawców oraz w zarządzaniu ryzykiem 

wynikającym z tych relacji. 131]: 

 
131 Np. IEC 62443-4-1. 
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Z drugiej strony dostawcy powinni zapewnić bezpieczny rozwój produktów i usług 

zgodny z powszechnie przyjętymi praktykami bezpieczeństwa132133134,.  

Podatności powinny być zarządzane przez dostawców w postaci poprawek. Podobnie klient 

powinien monitorować rynek pod kątem potencjalnych luk w zabezpieczeniach lub 

otrzymywać odpowiednie powiadomienia o lukach od swoich dostawców135.  

Oprócz tego, co klienci i dostawcy mogą zrobić indywidualnie, istnieją inicjatywy wykonalne 

na poziomie branży. Firma Google wprowadziła w czerwcu 2021 r. kompleksową strukturę 

zapewniającą integralność artefaktów oprogramowania w całym łańcuchu dostaw 

oprogramowania o nazwie SLSA (Supply chain Levels for Software Artifacts)136. Celem SLSA 

jest poprawa stanu branży, w szczególności oprogramowania open source, w celu obrony przed 

najpilniejszymi zagrożeniami dla integralności. 

Mimo że SLSA koncentruje się na atakach w łańcuchu dostaw oprogramowania, a nie 

na wszystkich innych typach, jest to dobry punkt wyjścia, który może przynieść korzyści 

organizacjom. 

Jednak nie wszystkie zagrożenia związane z łańcuchem dostaw można złagodzić dzięki 

dobrym praktykom wdrażanym przez klientów, dostawców lub organizacje. w szczególności 

ukryte funkcje i nieudokumentowane możliwości dostępu (backdoory) w komponentach 

sprzętowych nie mogą być wyczerpująco zidentyfikowane przez najpopularniejsze certyfikaty 

lub standardowe testy penetracyjne. 

Dodatkowo wyzwaniem pozostają luki wynikające z zero-day, czyli znane 

tylko i używane przez określoną grupę. w związku z tym mogą być potrzebne działania na 

szczeblu krajowym, a nawet europejskim. Właściwe organy krajowe mogą przeprowadzać 

oceny ryzyka dla bezpieczeństwa narodowego w odniesieniu do zagrożeń 

związanych z łańcuchem dostaw, które uwzględniają znane podmioty w celu ustalenia 

środków dotyczących zaopatrzenia od dostawców na poziomie krajowym. Co więcej, 

ataki w łańcuchu dostaw mogą być sponsorowane przez podmioty 

państwowe o zaawansowanych zdolnościach i w takim przypadku może być potrzebna pomoc 

 
132 Np. w ISO/IEC 27001. 
133 Mogą one obejmować środki techniczne, takie jak a) oddzielenie środowisk; (b) badanie relacji zaufania; c) 

ustanowienie wieloczynnikowego uwierzytelniania opartego na ryzyku i warunkowego dostępu w całej 

organizacji; (d) minimalizowanie zależności od produktów, które są częścią środowisk wykorzystywanych do 

opracowywania, budowania i edytowania oprogramowania; e) szyfrowanie danych; f) monitorowanie 

operacji i alertów oraz reagowanie na próby i rzeczywiste incydenty cybernetyczne. 
134 https://www.first.org/cvss/specification-document, dostęp: 02.09.2022. 
135 Pochodzi z ISO/IEC 27002. 
136 https://github.com/slsa-framework/slsa, dostęp: 02.09.2022. 

https://github.com/slsa-framework/slsa
https://www.first.org/cvss/specification-document
https://github.com/slsa-framework/slsa
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odpowiednich władz w celu ograniczenia ryzyka ataków sponsorowanych przez państwo. 

W miarę wzrostu kosztów bezpośrednich ataków na dobrze chronione organizacje 

napastnicy wolą atakować ich łańcuchy dostaw, co stanowi dodatkową motywację do 

potencjalnie dużych i ponadnarodowych ataków. Nieodłączny globalny charakter obecnych 

łańcuchów dostaw zwiększa potencjalny wpływ tych ataków i rozszerza powierzchnię ataku 

dla złośliwych aktorów. Szczególnie w przypadku oprogramowania ataki w łańcuchu dostaw 

podważają zaufanie do ekosystemu oprogramowania. Opisane incydenty podkreślają, że 

złośliwi aktorzy mogą zagrozić łańcuchowi dostaw oprogramowania od samego początku (Faza 

rozwoju). Należy opracować nowe podejścia, aby zabezpieczyć łańcuch dostaw na etapie 

projektowania. w tym kierunku całkiem obiecujące wydają się nowe inicjatywy, takie jak 

Google SLSA i MITER D3FEND. 

Analiza zawarta w tym materiale pokazuje, że w badanych incydentach nadal 

występuje duża liczba nieznanych czynników. 66% wektorów ataków wykorzystywanych na 

dostawców nadal pozostaje nieznanych. Brak przejrzystości lub możliwości przeprowadzenia 

dochodzenia stanowi poważne zagrożenie dla zaufania łańcucha dostaw. Poprawa procesu 

przejrzystości i rozliczalności to pierwszy krok do poprawy bezpieczeństwa wszystkich 

elementów łańcucha dostaw i ochrony końcowych użytkowników. 

Ataki w łańcuchu dostaw mogą być złożone, wymagać starannego planowania, a ich 

wykonanie często zajmuje miesiące lub lata. Chociaż ponad 50% tych ataków jest 

przypisywanych grupom APT lub dobrze znanym napastnikom, skuteczność 

ataków w łańcuchu dostaw może sprawić, że dostawcy staną się interesującym celem dla 

innych, bardziej ogólnych typów napastników w przyszłości. Wysoce wyrafinowane 

i skuteczne atakowanie łańcucha dostaw przez cyberprzestępców wspieranych przez państwo 

osiągnęło nowy poziom zaawansowania. Przykład SolarWinds to dowód na to, jak wielki 

wpływ może mieć atak na łańcuch dostaw. Wspierana przez państwo rosyjska grupa stojąca za 

tym konkretnym atakiem skrupulatnie go zaplanowała, nie popełniając prawie żadnych 

błędów w zakresie bezpieczeństwa operacyjnego. Co więcej, cyberprzestępcy wykazali się 

wyjątkową wiedzą na temat środowisk chmurowych, co podkreśla zagrożenia i obecne 

luki w naszej wiedzy. Atakujący miał dobrze zdefiniowane długoterminowe cele szpiegowskie, 

sądząc po starannym doborze celów i późniejszej działalności, w około 18 000 organizacji, 

które zostały zaatakowane. 

Według publicznie dostępnych raportów, różne podmioty państwowe przeprowadziły 

ataki na łańcuch dostaw oprogramowania. Najbardziej prawdopodobnym wektorem 

dystrybucji ataków łańcucha dostaw przeprowadzanych przez cyberprzestępców wspieranych 
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przez państwo jest przejęcie kontroli nad procesem aktualizacji oprogramowania (inne 

obejmują podważanie certyfikatów oprogramowania, włamanie do oprogramowania typu open 

source oraz ataki na sklepy z aplikacjami mobilnymi). Wektor jest bardzo 

wyrafinowany i wskazuje na złożoność oraz staranne planowanie i wykonanie, które są 

potrzebne do takich operacji. 

W tej sytuacji ważne jest, aby instytucje skupiały swoje bezpieczeństwo nie tylko na własnych 

organizacjach, ale także na swoich dostawcach. Dotyczy to w szczególności dostawców 

usług w chmurze i dostawców usług zarządzanych, gdzie ataki przytoczone tu jako przykłady 

potwierdzają zwiększoną potrzebę kontroli cyberbezpieczeństwa w tych sektorach. Jakkolwiek 

ataki w łańcuchu dostaw od wielu lat stanowią problem w zakresie bezpieczeństwa, to jednak 

ich liczba zdecydowanie wzrosła od początku 2020 r. Możliwe, że ze względu na bardziej 

solidną ochronę bezpieczeństwa, którą wdrożyły organizacje, napastnicy z powodzeniem 

skierowali się w stronę dostawców. Udało im się osiągnąć znaczące skutki w postaci 

przestojów systemów, strat finansowych i utraty reputacji, by wymienić tylko kilka z nich. 

Znaczenie łańcuchów dostaw przypisuje się faktowi, że udane ataki mogą mieć wpływ na dużą 

liczbę klientów, którzy korzystają z dotkniętego dostawcy. Dlatego kaskadowe efekty 

pojedynczego ataku mogą mieć szeroko rozpowszechniony wpływ na szeroko rozumiane 

bezpieczeństwo ekonomiczne oraz społeczne137. 

 

I.7. Najnowsze zagrożenia w świetle raportów Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa 

(ENISA) 

Zrozumienie trendów związanych z zagrożeniami, ich motywacjami i celami znacznie 

pomaga w planowaniu obrony i strategii łagodzenia cyberbezpieczeństwa. Jest to integralna 

część ogólnej oceny zagrożeń, ponieważ: umożliwia ustalenie priorytetów kontroli 

bezpieczeństwa i opracowanie dedykowanej strategii w oparciu o potencjalny 

wpływ i prawdopodobieństwo materializacji zagrożenia. 

W latach 2020 i 2021 – ataki cybernetyczne rosły, nie tylko pod względem 

wektorów i liczebności, ale także pod względem wpływu. Pandemia COVID-19 nie pozostała 

bez wpływu na krajobraz zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Jednym z wydarzeń 

 
137 https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/ad-hoc-working-group-

cyber-threat-landscapes, dostęp 02.09.2022. Ataki w łańcuchu dostaw od wielu lat stanowią 

problem w zakresie bezpieczeństwa, ale wydaje się, że od 2020 r. społeczność światowa ma do czynienia ze 

zwiększoną liczbą bardziej zorganizowanych ataków. Zwróciły się one w stronę dostawców i zdołały wywrzeć 

znaczący wpływ na przestoje systemów, straty finansowe i utratę reputacji.  

https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/ad-hoc-working-group-cyber-threat-landscapes
https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/ad-hoc-working-group-cyber-threat-landscapes
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wynikających z pandemii COVID-19 jest trwała zmiana modelu pracy na hybrydowy. 

Zaobserwowano wzrost liczby cyberataków wymierzonych w organizacje i firmy za 

pośrednictwem biur domowych. 

Zagrożenia cyberbezpieczeństwa w związku z powyższym narastają. Obecności w Internecie, 

przejście z tradycyjnej infrastruktury na rozwiązania internetowe oparte na chmurze, 

wykorzystanie nowych funkcji oraz pojawiających się technologii, takich jak sztuczna 

inteligencja (AI), powoduje wzrost zagrożeń i ich znaczenia dla łańcuchów dostaw ze względu 

na potencjalnie katastrofalne skutki kaskadowe. 

W latach 2020 i 2021 pojawiła się i zmaterializowała seria cyberzagrożeń. Na 

podstawie analizy przedstawionej w raporcie, ENISA Threat Landscape 2021 

identyfikuje i koncentruje się na następujących 7 głównych grupach zagrożeń 

ustrukturyzowanych ze względu na ich znaczenie, materializację, popularność i wpływ, jaki 

wywarły. 

• Oprogramowanie ransomware 

Oprogramowanie ransomware jest rodzajem złośliwego ataku, w którym osoby atakujące 

szyfrują dane organizacji, domagając się zapłaty za przywrócenie dostępu. Oprogramowanie 

ransomware było głównym zagrożeniem w okresie sprawozdawczym, z kilkoma szeroko 

nagłośnionymi incydentami. O znaczeniu i wpływie zagrożenia ze strony oprogramowania 

ransomware świadczy również szereg powiązanych inicjatyw politycznych w Unii 

Europejskiej (UE) i na całym świecie mających na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom. 

• Złośliwe oprogramowanie 

Złośliwe oprogramowanie to oprogramowanie lub oprogramowanie układowe przeznaczone do 

wykonywania nieautoryzowanego procesu, który będzie miał negatywny wpływ na poufność, 

integralność lub dostępność systemu. Zagrożenie ze strony złośliwego oprogramowania od 

wielu lat jest stale wysoko oceniane, aczkolwiek w okresie sprawozdawczym ETL 2021 r. 

spada. Zastosowanie nowych technik dołączania i kilka znaczących sukcesów społeczności 

organów ścigania wpłynęło na działania odpowiednich podmiotów zajmujących się 

zagrożeniami. 

• Cryptojacking 

Cryptojacking lub ukryte wydobywanie kryptowalut to rodzaj cyberprzestępczości, w którym 

przestępca potajemnie wykorzystuje moc obliczeniową ofiary do generowania kryptowaluty. 

Wraz z rozprzestrzenianiem się kryptowalut i coraz większym zainteresowaniem nimi szerszej 

opinii publicznej zaobserwowano wzrost odpowiadających im incydentów 

cyberbezpieczeństwa. 
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• Zagrożenia związane z pocztą elektroniczną 

Ataki związane z pocztą e-mail to zestaw zagrożeń, które wykorzystują słabości ludzkiej 

psychiki i codziennych nawyków, a nie luki techniczne w systemach informatycznych. Co 

ciekawe i pomimo wielu kampanii uświadamiających i edukacyjnych przeciwko tego typu 

atakom, zagrożenie utrzymuje się w znacznym stopniu. w szczególności dochodzi do 

kompromisu w postaci biznesowej poczty e-mail i zaawansowanych, wyrafinowanych technik 

pozyskiwania zysków pieniężnych. 

• Zagrożenia wobec danych 

Ta kategoria obejmuje naruszenia lub wycieki danych. Naruszenie czy wyciek danych to 

uwolnienie wrażliwych, poufnych lub chronionych danych do niezaufanego środowiska. 

Naruszenia danych mogą wystąpić w wyniku cyberataku, niezamierzonej utraty lub ujawnienia 

danych. Zagrożenie jest nadal wysokie, ponieważ dostęp do danych jest głównym celem 

atakujących z wielu powodów, np. wymuszenia, okupu, zniesławienia, dezinformacji itp. 

• Zagrożenia dostępności i integralności 

Dostępność i integralność są celem wielu zagrożeń i ataków, wśród których wyróżniają się 

rodziny ataków typu Denial of Service (DoS) i Web Attack. Ściśle związane z atakami 

internetowymi, DDoS jest jednym z najbardziej krytycznych zagrożeń dla systemów IT, 

atakującym ich dostępność poprzez wyczerpywanie zasobów, powodując spadek wydajności, 

utratę danych i awarie usług.  

• Dezinformacja 

Wzrasta liczba kampanii dezinformacyjnych, stymulowanych zwiększonym wykorzystaniem 

platform mediów społecznościowych i mediów internetowych, a także w wyniku zwiększonej 

obecności ludzi w Internecie w związku z pandemią COVID-19. Ta grupa zagrożeń pojawia 

się po raz pierwszy, jednak jej znaczenie w cyberświecie jest wysokie. Kampanie 

dezinformacyjne są często wykorzystywane w atakach hybrydowych w celu zmniejszenia 

ogólnego postrzegania zaufania, głównego orędownika cyberbezpieczeństwa. 

Incydenty te stanowią integralną część krajobrazu cyberzagrożeń. Podmioty, których 

celem jest dokonanie złośliwego czynu, wykorzystują istniejące 

luki w zabezpieczeniach, z zamiarem wyrządzenia krzywdy swoim ofiarom. 

Zrozumienie, w jaki sposób myślą i działają cyberprzestępcy, jakie są ich motywacje i cele, jest 

ważnym krokiem w kierunku silniejszej reakcji na incydenty cybernetyczne. Monitorowanie 

najnowszych osiągnięć w zakresie taktyk i technik stosowanych przez 

cyberprzestępców w celu osiągnięcia ich celów, a także bycie na bieżąco z długoterminowymi 

trendami w motywacjach i celach, ma kluczowe znaczenie dla skutecznej 
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obrony w dzisiejszym ekosystemie cyberbezpieczeństwa. Zrozumienie trendów 

związanych z cyberprzestępcami, ich motywacjami i celami bardzo pomaga w planowaniu 

obrony i strategii łagodzenia skutków cyberataków. Jest to integralna część ogólnej oceny 

zagrożeń, ponieważ umożliwia ustalenie priorytetów kontroli bezpieczeństwa i dedykowanej 

strategii opartej na potencjalnym wpływie i prawdopodobieństwie zmaterializowania się 

zagrożeń. Brak zrozumienia podmiotów atakujących i sposobu, w jaki działają, tworzy znaczną 

lukę w wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa, ponieważ kończy się 

wyszukiwanie i analizowanie zagrożeń bez uwzględniania motywacji i celów stojących za 

tymi zagrożeniami. 

Trendy związane z cyberprzestępcami nie zawierają wyczerpującej listy wszystkich, ale raczej 

ogólny obraz głównych trendów zaobserwowanych na poziomie strategicznym, skupionych na 

motywach, możliwościach i celach atakujących, oraz ich ewolucję138. 

Według raportu ENISA139 uwzględnia się następujące cztery kategorie podmiotów 

zagrażających cyberbezpieczeństwu: 

• aktorzy sponsorowani przez państwo 

• podmioty cyberprzestępcze 

• hakerzy do wynajęcia 

• haktywiści  

COVID-19 napędzał zadania cyberszpiegowskie. w okresie 2021−2022 obserwowano 

wspierane przez państwo grupy prowadzące operacje cyberszpiegowskie związane z COVID-

19, a także wykorzystujące socjotechnikę związaną z COVID-19 w inżynierii społecznej. Jeśli 

chodzi o cyberszpiegostwo związane z COVID-19, cyberprzestępcom powierzono zadanie 

poszukiwania informacji związanych z odzyskiwaniem i opracowywaniem szczepionek. 

Zgodnie z publicznie dostępnymi raportami zaobserwowano, że sponsorowane przez państwo 

podmioty zajmujące się zagrożeniami prawdopodobnie poszukują danych dotyczących 

wskaźników infekcji, reakcji na poziomie kraju i leczenia COVID-19. Ponadto gromadzenie 

informacji naukowych dotyczących szczepionek COVID-19 było wymogiem o wysokim 

priorytecie, a zatem sektor opieki zdrowotnej, farmaceutyczny i badań medycznych były silnie 

atakowane, a ataki te miały na celu zdobycie informacji na temat samego wirusa i metod jego 

zwalczania.  

Grupy wspierane przez państwo i ich operatorzy zaangażowani są w działania 

 
138 Ibidem. 
139 https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/ad-hoc-working-group-

cyber-threat-landscapes, dostęp 02.09.2022 

https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/ad-hoc-working-group-cyber-threat-landscapes
https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/ad-hoc-working-group-cyber-threat-landscapes
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generujące przychody. Jak zaobserwowano w przeszłości, zdarzały się przypadki, w których 

sponsorowani przez państwo adwersarze angażowali się w operacje cyberprzestępcze. 

Ponadto zidentyfikowano przypadki wskazujące, że jest to tendencja wzrostowa wśród różnych 

grup zagrożeń powiązanych z państwami narodowymi. Po raz pierwszy zaobserwowano, że 

grupa Lazarus przeprowadzała ukierunkowane ataki ransomware w celu uzyskania korzyści 

finansowych, aby móc finansować program nuklearny i rakietowy Korei Północnej, o czym 

będzie jeszcze mowa poniżej140. 

 Aktywność cyberprzestępców w tym czasie skłoniła Departament Sprawiedliwości USA do 

wydania aktów oskarżenia przeciwko osobom powiązanym z grupami:  

• APT41/WICKED PANDA za przeprowadzanie operacji cyberprzestępczych 

wymierzonych w sektor gier wideo, a także przeprowadzanie operacji cyberszpiegowskich,  

• PIONEER KITTEN, która została utożsamiona z reklamowaniem i sprzedażą dostępu 

do sieci korporacyjnej na podziemnym forum. Działalność ta była prawdopodobnie 

prowadzona dla osobistych korzyści. 

• Zaobserwowano, że różne grupy zagrożeń (Labyrinth Chollima, Stardust Chollima, 

Velvet Chollima) instalowały złośliwe aplikacje kryptowalutowe, atakujące giełdy 

kryptowalut, kradnące dane uwierzytelniające portfela kryptowalut i inne operacje 

generowania waluty, prawdopodobnym motywem tych działań jest zysk pieniężny,  

• Zidentyfikowano członka grupy Sandworm, który prowadzi kampanie spear-phishing 

przeciwko firmom z branży nieruchomości, dealerom samochodowym i giełdom kryptowalut 

dla osobistych korzyści. 

• Według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych kilka podmiotów 

zajmujących się cyberatakami z siedzibą w Iranie przeprowadziło zarówno operacje 

szpiegowskie, jak i kryminalne141. Jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy przez atakujących dla 

osobistych korzyści (prawdopodobnie jako dochód wtórny), wykorzystali skradzione 

informacje ofiar do kradzieży informacji finansowych i próbowali wyłudzić od ofiar kradzież 

poufnych informacji. Cyberprzestępcy rzekomo działający w imieniu państw narodowych 

przeprowadzili podobno operacje cybernetyczne (ataki ransomware, wymuszenia 

wykorzystujące cyberprzestępców, cryptojacking i kradzieże rangi) dla własnych korzyści. 

Zacierne będą granice – jak można przypuszczać − między operacjami 

cyberszpiegowskimi i cyberprzestępczymi, a wspierani przez państwo cyberprzestępcy 

 
140 Ibidem. 
141 https://www.fdd.org/analysis/2022/10/28/the-dangers-of-irans-cyber-ambitions/ dostęp 02.09.2022 

https://www.fdd.org/analysis/2022/10/28/the-dangers-of-irans-cyber-ambitions/
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wyciągają wnioski, analizując swoje błędy, poprawiają własne bezpieczeństwo operacyjne 

– i nie pozostawiają żadnych śladów cyfrowych podczas swoich włamań. Coraz większa liczba 

sponsorowanych przez państwo cyberprzestępców korzysta z ofensywnych narzędzi 

bezpieczeństwa (OST) (zwłaszcza Cobalt Strike, ale także Empire, Metasploit, Mimikatz itp.). 

Opcje te zapewniają skalowalność operacji, łatwość użycia, możliwość zaprzeczenia, 

skuteczność operacyjną i zmniejszenie kosztów. 

Wyścig zbrojeń cybernetycznych jest napędzany strategiami państw, napięciami 

geopolitycznymi i konfliktami zbrojnymi. w dzisiejszych czasach powszechnie wiadomo, że 

większość państw na całym świecie prowadzi operacje cybernetyczne w celu osiągnięcia 

swoich celów strategicznych. Państwa dążą tym samym do rozwijania, kupowania lub 

wynajmowania zdolności cyberofensywnych, aby uzyskać korzystną 

pozycję w cyberprzestrzeni. Wdrożenie takich zdolności cybernetycznych jest ważne dla ich 

strategii krajowych oraz ich długoterminowego planowania. Operacje informacyjne są 

postrzegane jako narzędzie realizacji celów strategicznych państw. Zdominowały one nagłówki 

wiadomości podczas wyborów w USA w 2016 roku. Obecnie kilka państw używa operacji 

informacyjnych jako narzędzia konfliktów hybrydowych, wykorzystując podziały społeczne, 

podważając zaufanie i polaryzując społeczeństwa w kwestiach 

wrażliwych i ważnych w niektórych krajach. 

Znaną taktyką są operacje typu „hack-and-leak”. Obejmują one działania, w których 

cyberprzestępca bezprawnie uzyskał dostęp do informacji za pomocą cyberataku, a następnie 

ujawnił te informacje. Są one zwykle ujawniane w określonym kontekście − są 

manipulowane i ujawniane w czasie, który służy osiągnięciu pożądanego efektu i wpływu na 

organizacje rządowe − operacje informacyjne mające wpływ na poufność i integralność 

ujawnionych informacji. 

Operacje typu „hack-and-leak” prowadzone przez grupy wspierane przez 

państwo i z nim stowarzyszone najprawdopodobniej będą kontynuowane w najbliższej 

przyszłości, ponieważ wymagają niewielkich lub średnich inwestycji w zasoby ze strony 

atakujących w porównaniu z ich potencjalnym wpływem. Cyberprzestępcy prawdopodobnie 

będą przeprowadzać te operacje poprzez serię publikacji, aby utrzymać uwagę mediów. To 

ostatnie podkreśla znaczenie reakcji celu na operację wycieku, aby skierować narrację medialną 

bardziej na element hakowania niż element wycieku operacji przeciwnika.  

COVID-19 stworzył szerokie możliwości dla cyberprzestępców. Najpowszechniejszą 

techniką ataków pozostaje socjotechnika. Skuteczność kampanii phishingowej zależy od tego, 

czy wykorzystuje ona silne emocje, które kierują działaniem ze strony odbiorcy. Podczas 
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pandemii cyberprzestępcy wykorzystywali zainteresowanie, niepokój, ciekawość i strach ludzi. 

Stosowali przynęty phishingowe związane z COVID-19 w celu uzyskania korzyści 

finansowych. Motywy przynęty COVID-19 pasowały do różnych etapów pandemii. 

Główne z nich wykorzystywane przez cyberprzestępców były podobno następujące:  

• wykorzystywanie osób poszukujących szczegółów dotyczących śledzenia, 

testowania i leczenia chorób,  

• podszywanie się pod organy medyczne, w tym Światową Organizację Zdrowia 

(WHO) i US Centrum Kontroli i Zapobieganie Chorobom, 

• pomoc finansowa i rządowe pakiety stymulacyjne, 

• zindywidualizowane ataki na pracowników pracujących w domu, 

• oszustwa oferujące środki ochrony osobistej, 

• przekazywanie wzmianki o COVID-19 z wcześniej stosowaną treścią kampanii 

phishingowej (np. dostawy, faktury i zlecenia kupna),  

• oferty szczepień, 

• kampanie phishingowe związane z nowymi wariantami wirusa COVID-19. 

Zaobserwowano również, że cyberprzestępcy sprzedają dopasowane zestawy 

phishingowe związane z COVID-19 na podziemnych forach, a także podszywają się pod 

domeny przeznaczone do przechwytywania danych uwierzytelniających i danych osobowych, 

np. podczas ogłaszania pakietów stymulacyjnych. Kiedy rządy na całym świecie wprowadziły 

certyfikaty COVID-19, cyberprzestępcy sprzedawali podróbki w Darknecie. 

Cyberprzestępcy w pogoni za pieniędzmi rozpowszechniają fałszywe informacje o COVID-19 

za pośrednictwem reklam cyfrowych i witryn internetowych związanych z potencjalnymi 

lekami na COVID-19 i innymi środkami zapobiegającymi COVID-19. Celem tych schematów 

oszustw było nakłonienie ludzi do kupowanie podrobionych leków i innych towarów 

związanych z COVID-19.  

COVID-19 stworzył również możliwości dla ukierunkowanych ataków ransomware, 

ponieważ potencjalne zakłócenie funkcjonowania organizacji w sektorze opieki 

zdrowotnej i zdrowia publicznego będzie miało wiele skutków podczas pandemii. 

Najgroźniejsze oprogramowania ransomware skierowane do sektora opieki 

zdrowotnej i zdrowia publicznego to Maze, Conti, Netwalker oraz Ryuk. 

Wykorzystanie technologii Work-From-Home. Podczas pandemii organizacje zostały 

zmuszone do zmiany strategii i szybkiego przyjęcia technologii wspierających nową 

rzeczywistość pracy zdalnej. Umożliwiło to cyberprzestępcom skorzystanie z faktu szybkiego 

wdrażania technologii telepracy bez stosowania zabezpieczeń. Urządzenia sieciowe i usługi 
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zdalnego dostępu (zwłaszcza Virtual Private Network, Citrix i usługi RDP) są silnie atakowane 

przez cyberprzestępców poprzez stare, niezałatane i nowo wykryte 

luki w zabezpieczeniach, a także poprzez dostęp za pośrednictwem złamanych poświadczeń. 

Cyberprzestępcy będą nadal atakować technologie wspierające telepracę, zdalny 

dostęp w szczególności usługi VPN. Inną interesującą kwestią jest to, że potencjalny powrót 

do biura może pozostawić usługi telepracy jako osamotnione, co zapewni dodatkowe 

możliwości dla przeciwników. Wszystko to podkreśla znaczenie podstaw, takich jak 

zarządzanie poprawkami i podatnościami, a także wzmocnienie zabezpieczeń tych 

systemów i aplikacji. 

Cyberprzestępcy idą tam, gdzie są pieniądze (...do ukierunkowanego oprogramowania 

ransomware). w okresie 2021−2022 częstotliwość i złożoność ataków ransomware wzrosła (o 

ponad 150% w 2020 r.) i stała się jednym z największych zagrożeń, przed którymi stoją dziś 

organizacje, niezależnie od sektora, do którego należą.  

Co więcej, model biznesowy Ransomware-as-a-Service (RaaS) cieszy się dużą 

popularnością. w 2020 r. dwie trzecie kampanii ransomware przypisano operatorom 

korzystającym z RaaS, a to wyznacza stosunkowo niską barierę dla prowadzenia tego rodzaju 

cyberprzestępczości i umożliwia niedoświadczonym cyberprzestępcom przeprowadzanie 

ataków ransomware.  

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę publicznie zgłoszonych płatności okupu, sukces 

modelu biznesowego RaaS oraz aktywną rekrutację nowych członków do grup 

oprogramowania ransomware na forach Dark Web, okazuje się, że prawdopodobnie więcej 

cyberprzestępców zostanie zaangażowanych do ukierunkowanych operacji oprogramowania 

ransomware.  w przeszłości grupy oprogramowania ransomware oportunistycznie atakowały 

głównie małe i średnie przedsiębiorstwa za pomocą niezbyt dojrzałych programów, ale obecnie 

obserwujemy silny nacisk na atakowanie większych organizacji, które potencjalnie mogą płacić 

wyższe okupy. Wiele grup cyberprzestępczych zapewnia usługi obsługujące ukierunkowane 

operacje oprogramowania ransomware, ale brokerzy dostępu odgrywają coraz większą rolę. 

Grupy cyberprzestępcze, które w przeszłości korzystały z trojanów bankowych (np. Trickbot, 

Qakbot), wykorzystywały swój dostęp do skompromitowanych organizacji, sprzedając go 

(głównie grupom i operatorom oprogramowania ransomware). Obserwuje się również grupy 

cyberprzestępcze, które opracowały programy partnerskie, sprzedają złośliwe oprogramowanie 

wyłącznie podmiotom stowarzyszonym i dzielą się zyskami, tworząc kartele w celu 

usprawnienia współpracy.  

Ataki cyberprzestępcze w coraz większym stopniu celują w infrastrukturę 
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krytyczną i wpływają na nią. Główne sektory infrastruktury krytycznej, na które ma to wpływ, 

to sektor opieki zdrowotnej, transportu i energii. Ataki ransomware zakłóciły działalność 

agencji zdrowia publicznego, szpitali i służb ratunkowych. Społeczeństwo staje się coraz 

bardziej zależne od technologii i łączności internetowej, ataki cyberprzestępczości na 

infrastrukturę krytyczną z dużym prawdopodobieństwem staną się bardziej destrukcyjne. Jest 

też prawdopodobne, że rynki ciemnej sieci mają wkład w modele biznesowe 

atakujących i podążają za nimi. Darknet stał się jeszcze bardziej 

powiązany z cyberprzestępcami. Dostawcy oferują cyberprzestępcom różne usługi (handel, 

płatność i odzyskiwanie). w zamian za te narzędzia i usługi dostawcy otrzymują niewielką 

część okupów według cenników najczęściej zamawianych usług. Podsumowując, przychody 

Darknetu osiągnęły rekord o łącznej wartości 1,7 miliarda dolarów w kryptowalutach, mimo że 

było to głównie spowodowane rozwojem Hydry 2.0. Jest to główny wskaźnik, że Darknet ma 

stać się integralną częścią ekosystemu cyberzagrożeń142. 

Następnym tematem, wartym poruszenia jest rozwój usług hakerskich do wynajęcia. Ta 

kategoria cyberprzestępców odnosi się do atakujących w ramach „Dostępu jako usługi” 

(AaaS), na który składają się głównie firmy oferujące ofensywne możliwości cybernetyczne. 

Ich klientami są zwykle rządy (ale także korporacje i osoby fizyczne), a oferowane przez nie 

kategorie usług są (zazwyczaj w pakiecie łącznym jako jedna usługa): 

Badanie i wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach, opracowywanie szkodliwego 

oprogramowania, dowodzenie techniczne i kontrola, zarządzanie operacyjne oraz 

szkolenia i wsparcie. Firmy hakerskie do wynajęcia działają legalnie w swoim kraju, a rynek 

jako całość jest obecnie częściowo regulowany. Klienci tych firm płacą im głównie za 

prowadzenie operacji cyberszpiegowskich, uzyskanie dostępu do zaawansowanych 

ofensywnych funkcji cybernetycznych i wiarygodne zaprzeczenie. Ci hakerzy do wynajęcia 

komplikują krajobraz zagrożeń i wprowadzają następujące wyzwania dla obrońców:  

• nie można przewidzieć ich ukierunkowania, ponieważ zależy to od zadań zlecanych 

przez ich klientów; nie ma skupienia na określonych sektorów, a zatem każdy sektor ma 

potencjał, aby zostać ukierunkowanym;  

•  aktorzy zagrożeń działają jako pełnomocnicy i obrońcom bardzo trudno jest 

zidentyfikować ich sponsorów, a także ich cele. 

Firmy hakerskie będą nadal atakować każdy sektor w oparciu o wymagania ich sponsorów. 

 
142 https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/ad-hoc-working-group-

cyber-threat-landscapes, dostęp 02.09.2022. 

https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/ad-hoc-working-group-cyber-threat-landscapes
https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/ad-hoc-working-group-cyber-threat-landscapes


77 
 

Chociaż działalność firm zajmujących się zatrudnianiem hakerów jest od czasu do czasu 

ujawniana firmy te z pewnością skomplikują obrońcom starania o identyfikację ich 

pierwotnych klientów. Branża hakerów do wynajęcia będzie prawdopodobnie doświadczała 

zwiększonej kontroli i nadzoru ze strony państwa (i potencjalnie większej uwagi ze strony firm 

zajmujących się cyberbezpieczeństwem) z powodu potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa 

narodowego, a także łamania praw człowieka. 

Liczba operacji haktywistów, ich wyrafinowanie i wpływ, jest niewielka. Po 2016 r. 

zaobserwowano spadek haktywizmu po jego szczytowym okresie w latach 2010−2015 Obecnie 

haktywiści działają głównie w małych grupach osób, protestując przeciwko regionalnym 

wydarzeniom i atakując określone organizacje. Ich celem pozostają tradycyjnie: instytucje 

finansowe i rządowe, agencje. Brakuje masowego udziału społeczeństwa. Jest to 

prawdopodobnie spowodowane ściganiem różnych haktywistów w ostatnich latach, co 

podziałało jako środek odstraszający. Jeśli chodzi o możliwości haktywistów, ich taktyka 

pozostaje „starą szkołą”, skupiając się głównie na atakach DDoS, niszczeniu, udostępnianiu 

wrażliwych danych i przejmowaniu kont. Oczekiwano, że podczas pandemii nastąpi wzrost 

haktywizmu, ponieważ więcej osób zostanie w domu, a to zwiększy potencjał 

udziału w protestach (i zakłóceniach) w Internecie. Rozwój nie nastąpił, ponieważ operacje 

haktywistyczne nie miały możliwości technicznych na dużą skalę i nie miały dużego udziału 

społeczeństwa. Polityka moderowania treści niektórych platform udostępniania zmniejszyła 

wpływ pewnych działań aktywistów. w związku z tym niska aktywność haktywizmu 

zaobserwowana podczas ostatniego okresu występowania incydentów skupiała się głównie na 

wydarzeniach regionalnych. Według mojej oceny zagrożenie ze strony 

haktywistów w najbliższej przyszłości najprawdopodobniej pozostanie niskie. Grupy 

wspierane przez państwo prawie na pewno będą nadal wykorzystywać haktywizm jako 

kamuflaż, aby osiągnąć swoje cele strategiczne143. Przedstawione powyżej zagrożenia, które 

odnotowuje ENISA, pokazuje dobitnie, jak istotne zmiany zachowań społecznych powodują 

wzrost zagrożeń w cyberprzestrzeni. Dodać należy, że służby państwowe odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo w sieci, ale także i cyberprzestępcy bardzo szybko dostosowują się do nowych 

zjawisk społecznych z wszystkimi konsekwencjami takiego stanu rzeczy. 

  

 
143 Ibidem. 
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ROZDZIAŁ II. Geopolityczne oraz militarne uwarunkowania doktryny obronnej 

Państwa Izrael 

II.1. Uwarunkowanie historyczne i geopolityczne 

Wśród czynników determinujących współczesne stosunki międzynarodowe, a także 

pozycję każdego państw z osobna poczesne miejsce nadal zajmują trzy 

elementy, a mianowicie: 

‒ położenie geograficzne, 

‒ stosunki z najbliższymi krajami sąsiedzkim, 

‒ potencjał militarny. 

To one, obok – rzecz oczywista ‒ potencjału ekonomicznego, odgrywają decydującą 

rolę wyznaczającą pozycję tego czy innego kraju na mapie politycznej świata. Żadne państwo 

nie może egzystować w geopolitycznej próżni. Jego położenie geograficzne w znacznej mierze 

determinuję miejsce i rolę w skali regionu, kontynentu a nawet całego globu. Jest to znana 

prawda, na którą zwracał uwagę już Arystoteles144. Położenie geograficzne może być 

korzystne, czego najlepszym przykładem są Szwajcaria lub Wielka Brytania. Podobna 

lokalizacja na mapie świata sprawia, że kraje nawet odległe kulturowo rozwijają podobne 

instytucje i tradycje życia politycznego. w tym kontekście najczęściej przywołuje się 

podobieństwa między Japonią a Zjednoczonym Królestwem. z kolei tzw. granice otwarte, tzn. 

pozbawione przeszkód naturalnych (morze, rzeki, góry), są trudne o obrony i wymagają 

odpowiednich przedsięwzięć obronnych. Jeszcze inną kwestią – patrząc z militarnego punktu 

widzenia ‒ jest tzw. głębia operacyjna, czyli możliwość operowania wojskami na 

szerokim i odpowiednio głębokim terytorium własnym umożliwiającym koncentrację 

własnych oddziałów z dala od bezpośredniego frontu, a także możliwość prowadzenia działań 

odwrotowych z zamiarem przejścia do kontrofensywy, wreszcie możliwość bezpiecznej lokacji 

własnych centrów logistycznych. Również i dziś ta kwestia ma swoje znaczenie, jakkolwiek 

pojawiają się tendencje, by od tych uwarunkowań abstrahować145. 

W przeciwieństwie do wspomnianych wyżej przykładów geopolityczne położenia 

Izraela zawsze było bardzo trudne. Nie tylko obecnie, ale i w czasach biblijnych, kiedy to 

wyznający monoteistyczną wiarę naród sąsiadował z ludami krzewiącymi kult 

 
144 Klassiker des politischen Denkens, Bd. I: Von Plato bis Hobbes, München 1986, s. 59 i n. 
145 R. Kopeć, Geopolityka, w: Encyklopedia bezpieczeństwa, t. 2, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Kraków 2021, s. 

441. 



79 
 

wielobóstwa, a granice ‒ zbliżone do tych współczesnych ‒ były także zdecydowanie mało 

korzystne146. Nie najlepiej pod tym względem wygląda również sytuacja współczesnego 

Izraela. Tylko obszar granicy z Egiptem należy uznać za względnie bezpieczny, 

uwzględniwszy fakt, że przebiega ona na zachód i południowy zachód od pustyni Negev. 

Należy jednak podkreślić, że Egipt jest tym państwem arabskim, z którym Izrael zawarł 

porozumienie pokojowe, a stosunki z Kairem należy uznać za poprawne. Newralgicznym 

miejscem najbardziej na południu jest Ejlat. Znajdujące się w nim port i baza morska mają 

strategiczne znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa narodowego Izraela. Trzeba w tym 

miejscu zwrócić uwagę, że z tego portu do granicy z Jordanią oraz Egiptem jest zaledwie parę 

kilometrów147. Podobnie niekorzystny dla Izraela jest układ granicy na północnym-wschodzie, 

mianowicie z Syrią. Jest to miejsce o newralgicznym, strategicznym znaczeniu dla 

bezpieczeństwa państwa. w wojnie 6-dniowej 1967 roku Izrael zajął Wzgórza Golan, które 

kontroluje po dziś dzień. Ich łączny obszar to zaledwie 1500 km2, a głównym miastem regionu 

pozostaje Kuneitra, w znacznym stopniu zniszczona podczas działań 1967 roku. Ten niewielki 

obszar jest jedynym miejscem na pograniczu izraelsko-syryjskim, który obfituje w znaczne 

opady atmosferyczne. Znajdują się tu główne, wręcz jedyne źródła wody słodkiej dla Izraela, 

który obszar Wzgórz Golan anektował oficjalnie w 1981 roku i nadał mu izraelską strukturę 

administracyjną. ONZ nigdy aneksji owej nie uznała, a wszystkie rządy izraelskie nie 

chcą w tej w sprawie negocjować, uznając sprawę za zamkniętą148. Władze izraelskie uznają, 

że Wzgórza Golan muszą pozostać pod ich kontrolą zarówno ze względu na aspekty militarne, 

jak i mając na względzie wspomniane wcześniej rezerwuary słodkiej wody. To 

utrudnia, a w zasadzie wręcz uniemożliwia jakiekolwiek rokowania pokojowe z Syrią na 

podobieństwo negocjacji z Egiptem, a później z Jordanią. Sytuację zaogniło uznanie przez 

administrację prezydenta USA Donalda Trumpa tej aneksji w 2019 roku. Jeszcze mniej 

korzystnie wygląda położenie geograficzne Państwa Izrael w rejonie wybrzeża na wysokości 

Tel-Avivu i portu w Hajfie. w niektórych miejscach odległość między wybrzeżem Morza 

Śródziemnego a Zachodnim brzegiem Jordanu (czyli obecnym terytorium Autonomii 

Palestyńskiej) wynosi mniej niż 30 km. To sprawia, że obrona tak ukształtowanego terytorium 

jest niezmiernie trudna. w zasadzie niemożliwa do obrony, bo nie ma możliwości 

przegrupowania sił ze względu na oczywisty deficyt głębi strategicznej. Fakt ten – do czego 

będziemy jeszcze wielokrotnie wracać ‒ jest jednym z podstawowych czynników 

 
146 M. Sasse, Geschichte Israels in der Zeit des Zweiten Tempels, Koblenz 2004, s. 14‒15. 
147 S. Katz, Israeli Elite Units since 1948, Oxford 1992, s. 32‒33. 
148 https://www.tagesspiegel.de/politik/die-golan-hoehen-gehoeren-uns/478420.html, dostęp: 08.11. 2021. 
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determinujących doktrynę obronną Państwa Izrael. Drugim elementem geograficznej 

proweniencji jest struktura demograficzna współczesnego Izraela. Tylko niewiele ponad 75 % 

społeczeństwa stanowią Żydzi, pozostałe grupy etniczne to Arabowie, ale także Druzowie oraz 

Jazydzi. Nie można również pominąć faktu, że przyrost naturalny w społeczności żydowskiej 

jest stosunkowo niewielki (wyjątek stanowi żydowska społeczność ortodoksyjna). Należy też 

dodać, że w rodzinach żydowskich (poza ortodoksyjnymi) dzietność jest niska podobnie 

jak w krajach Europy Zachodniej149. 

Powstanie współczesnego Państwa Izrael było fenomenem 

bezprecedensowym w dziejach świata. Naród żydowski stworzył swe państwo po 1875 latach 

bezpaństwowości, licząc od upadku twierdzy Masada, ostatniego żydowskiego punktu oporu 

podczas powstania przeciw Imperium Rzymskiemu lat 66‒73 p.Ch.150 Od tej pory społeczność 

żydowska, ostatecznie niemal w całości wygnana przez Rzymian po klęsce ostatniego 

powstania Szymona Bar Kochby (132 ‒136 op.Ch.), egzystowała w diasporach 

głównie w Europie oraz zachodniej Azji, będąc często ofiarą nietolerancji, 

prześladowań i pogromów. Pomimo to potrafiła zachować własną tożsamość 

religijną i etniczną i przetrwać owe niedogodności przez stulecia. w tym czasie starano się 

podtrzymać własną tożsamość przede wszystkim poprzez skrupulatne przestrzeganie nakazów 

religijnych. Na tym skupiona była uwaga duchowych przywódców społeczności 

żydowskiej w diasporze. o odrodzeniu państwa żydowskiego nie było mowy, ale 

corocznie z okazji Święta Paschy życzono sobie, by w „następnym roku” obchodzić je 

już w Jerozolimie. Oczywiście przez stulecia był to tylko rytuał podtrzymujący ducha 

narodowego. w XIX stuleciu, w epoce narodzin wojujących nacjonalizmów europejskich (z 

których wiele miało mniej lub bardziej zakamuflowane antysemickie oblicze), narodził się 

nacjonalizm żydowski, będący – rzecz znamienna – świecką odmianą artykulacji żydowskiego 

interesu narodowego, czyli syjonizm. Jego twórcą był Theodor Herzl, austriacki dziennikarz, 

publicysta i polityk żydowskiego pochodzenia (1860‒1904), który w 1896 r. opublikował 

dzieło Państwo żydowskie (niem. Der Judenstaat) nawołujące wprost do odbudowy żydowskiej 

państwowości w Palestynie151. w owym czasie taki postulat mógł się wydawać nieziszczalną 

ideą, zgoła utopią, ale Herzl wytyczył szlak, który nieco ponad pół wieku później zaowocował 

odrodzeniem państwa żydowskiego w Palestynie. Nie przypadkiem idea odrodzenia 

państwowości izraelskiej zrodziła się w intelektualnym świecie diaspory żydowskiej Europy 

 
149 https://www.cbs.gov.il/he/pages/default.aspx, dostęp: 09.11.21. 
150 J. Warzecha, Historia dawnego Izraela, Warszawa 2005, s. 492‒507. 
151 A. Falk, Herzl, King of the Jews: a Psychoanalytic Biography of Theodor Herzl, Washington 1993, s. 10 i n. 
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Środkowo - Wschodniej. Był to czas nie tylko odrodzenia narodowego historycznych narodów 

tej części kontynentu, a pozbawionych własnych państwowości (Czesi czy Chorwaci), ale 

również narodzin nowych, młodych narodów (np. Słowacy i Słoweńcy). Te gwałtowne procesy 

społeczne przybierały często postać wojującego nacjonalizmu o silnych wątkach 

antysemickich. Pogromy antysemickie w Rosji końca XIX stulecia przyspieszały emigrację 

żydowską z imperium carskiego do krajów ościennych, zwłaszcza do Austro-Węgier. z kolei 

rosnąca liczebnie mniejszość żydowska nakręcała przybierający na radykalizmie 

antysemityzm, przede wszystkim właśnie w monarchii naddunajskiej152. Przejawiał się on nie 

tylko w wątkach o takim właśnie obliczu, ale przybierał charakter radykalnego programu 

społecznego zakładającego ograniczenie praw przedstawicieli diaspory żydowskiej. Nie były 

to elementy programowe partii niewielkich, tzw. kanapowych, ale częstokroć tego rodzaju 

postulaty głosili przedstawiciele ówczesnego politycznego mainstreamu, np. nadburmistrz 

Wiednia dr Karl Lueger, współzałożyciel partii chrześcijańsko-społecznej153. Choć władze 

państwowe i sam cesarz Franciszek Józef zdecydowanie odcinali się od tego rodzaju poglądów, 

niepokój wśród żydowskiej diaspory narastał, a idee Herzla natrafiały na coraz większy 

oddźwięk. Płomienne słowa adresowane przez niego trafiały do wyobraźni wielu Żydów: 

„Żydzi którzy tego chcą osiągną własne państwo. Będziemy w końcu żyć na naszej własnej 

ziemi i będziemy spokojnie umierać w naszych własnych domach. Świat zostanie wyzwolony 

przez naszą własną wolność, wzbogaci się naszym bogactwem, powiększonym przez naszą 

wielkość”154. Zaledwie rok po ukazaniu się książki Herzla obradował w Bazylei i Światowy 

Kongres Syjonistyczny, na którym powołano Światową Organizację Syjonistyczną. 

Propagowała ona emigrację do Palestyny znajdującej się w owym czasie pod panowaniem 

osmańskim. Pod jej wpływem rozpoczęła się migracja przedstawicieli diaspory żydowskiej do 

Palestyny, która jednakowoż miała na początku raczej symboliczny wymiar. Uległa ona 

przyspieszeniu po i wojnie światowej, gdy w listopadzie 1917 roku brytyjski minister spraw 

zagranicznych Arthur Balfour ogłosił deklarację noszącą od tej pory jego 

nazwisko, a zapewniającą o przychylności rządu Jego Królewskiej Mości dla idei „żydowskiej 

siedziby narodowej” w Palestynie155. Brytyjskiemu gabinetowi chodziło przede 

wszystkim o pozyskanie sympatii diaspory żydowskiej w krajach Ententy w czasie wojny i nie 

 
152 R.A. Kann, Geschichte des Habsburgerreiches 1526 bis 1918, Wien–Köln–Weimar 1993, s. 393. 
153 A. Ehrlich, Die zwei Gesichchte der Macht, Wien 2010, s. 59 i n. 
154 Cyt.za: https://www.jewishvirtuallibrary.org/excerpts-from-quot-the-jewish-state-quot, dostęp: 10.11.2021. 
155https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Colloquium/Colloquium-r2010-t2/Colloquium-r2010-t2-s207-

218/Colloquium-r2010-t2-s207-218.pdf dostęp: 10.11.2021. 
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zamartwiano się zrazu konsekwencjami, jakie mogą z tego faktu wyniknąć. w wyniku i wojny 

światowej terytorium Palestyny stało się terytorium mandatowym Imperium Brytyjskiego (The 

British Mandate for Palestine), skutkiem czego Londyn przejął całkowitą odpowiedzialność 

polityczną za sytuację na tym obszarze156. Brytyjska administracja początkowo popierała 

osadnictwo żydowskie w Palestynie i próbowała stworzyć zalążki wspólnego państwa 

żydowsko-arabskiego, co jednak od razu spotkało się ze sprzeciwem strony 

arabskiej, a konflikt między obiema nacjami zaczął się nasilać. Taki stan rzeczy doprowadził 

do prób wyhamowania emigracji żydowskiej do Palestyny. Nie powstrzymało to eskalacji 

napięcia arabsko-żydowskiego, między narodami wybuchały krwawe 

starcia i zamieszki. w 1937 roku doszło do antybrytyjskiego powstania (skierowanego także 

przeciw Żydom). w trwających kilkanaście miesięcy starciach zginęło 400 Żydów, około 200 

brytyjskich żołnierzy oraz ponad 5000 arabskich Palestyńczyków.157 To wydarzenie 

utwierdziło brytyjską administrację w przekonaniu, że utworzenie państwa 

dwunarodowościowego na obszarze Palestyny będzie niezmiernie trudne, wręcz niemożliwe. 

Dojście do władzy w Niemczech ruchu nazistowskiego Adolfa Hitlera otworzyło kolejny 

tragiczny rozdział w życiu żydowskiej diaspory w Europie. Wódz III Rzeszy w swym 

politycznym manifeście Mein Kampf nie ukrywał swego antysemityzmu tyleż radykalnego, co 

zbrodniczego158. Oczywiście, początkowo diaspora żydowska w wielu krajach świata, Niemiec 

nie wyłączając, nie do końca brała na poważnie zapowiedzi wodza partii nazistowskiej z okresu 

walki o władzę. Uważano, że gdyby nawet Hitler objął najwyższe stanowiska w państwie 

niemieckim, zmuszony będzie zrezygnować z ostrej retoryki, o praktyce politycznej nie 

wspominając. Szczególnie mocno była o tym (do czasu) przeświadczona żydowska diaspora 

w Niemczech. Jest niezwykłą ironią historii, że Żydzi mieszkający w granicach Rzeszy, 

stanowiący ledwie 1% mniejszość w społeczeństwie niemieckim, wśród której dominowali 

przedstawiciele klasy średniej, uchodzili za bodaj najbardziej zasymilowaną 

diasporę w Europie. Wychodzono z założenia, że antysemityzm wodza nazistów narodził 

się w specyficznym środowisku dualistycznej monarchii, które w Niemczech nie występują. 

Nie popełnimy błędu, twierdząc, że sporo spośród nich nie uważało się nawet za Żydów lecz… 

Niemców wyznania mojżeszowego. Nawet jeżeli byli wśród nich adherenci 

marksizmu i bolszewizmu, to z drugiej strony nie brakowało zorientowanych 

nacjonalistycznie, filogermańsko wyznawców religii mojżeszowej z niemieckim paszportem, 

 
156 G. Biger, The Boundaries of Modern Palestine, London 2004, s. 173. 
157 M. Gilbert, Israel. a History, London 1998, s. 85. 
158 I. Kershaw, Hitler 1889‒1936. Hybris, Poznań 2002, s. 212 i n. 
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jak chociażby znany historyk Ernst Kantorowicz walczący z powstańcami 

wielkopolskimi w uniformie Freikorpsu159. Mało kto mógł przypuszczać, że skrajny 

antysemityzm Hitlera i partii, której był twórcą, zaowocuje ludobójstwem. Antysemityzm był 

bodaj jedynym elementem ideologii wyznawanej przez wodza III Rzeszy, której pozostał 

wierny do końca i tuż przed śmiercią na gruzach kancelarii Rzeszy, w swym testamencie 

zobowiązywał naród niemiecki do bezwzględnej walki z „międzynarodowym Żydostwem”, 

odpowiedzialnym w jego przekonaniu za wybuch i przebieg II wojny światowej160. Tragedia 

Holocaustu, która nastąpiła po zbrodniczej decyzji o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii 

żydowskiej” (konferencja w Wannsee z 20 stycznia 1942 r.), pociągnęła z sobą ponad 6 

milionów ofiar Żydów eksterminowanych w całej okupowanej Europie, od Pirenejów po 

Dniepr161. Tragedii tej – bezprecedensowej w dziejach ludzkości ‒ dopełniał fakt, że jeszcze 

przed wybuchem II wojny światowej, gdy antysemickie ekscesy w III Rzeszy nie były żadną 

tajemnicą, uchodźcy żydowscy mieli problemy z uzyskaniem azylu w krajach zachodnich oraz 

USA. Administracja brytyjska w Palestynie również robiła wiele, by ograniczyć napływ 

żydowskich uchodźców w to miejsce162. Nie ulega ponadto wątpliwości, że gdyby oddziałom 

Afrika Korps udało się przełamać brytyjską obronę pod El Alamein i dojść do Palestyny, 

wybuchłoby tam antybrytyjskie powstanie miejscowej ludności arabskiej, która 

wraz z niemieckim okupantem najprawdopodobniej dopełniłaby Zagłady163. Godzi się w tym 

miejscu przypomnieć, że coraz bardziej szczegółowe raporty na temat masowej eksterminacji 

Żydów przez hitlerowskie Niemcy, sporządzane przez polski ruch oporu pozostały bez echa, 

gdy idzie o postawę przywódców wolnego świata – premiera W.C. Churchilla i prezydenta 

F.D. Roosevelta. Żydowski działacz socjalistyczny z Polski Szmul Zygielbojm, mający na 

emigracji w Wielkiej Brytanii dość szczegółowe informacje w tej materii, w obliczu 

bezczynności polityków amerykańskich i brytyjskich popełnił w akcie desperacji 

samobójstwo164. Jan Karski, słynny działacz polskiego państwa podziemnego w szczegółowych 

raportach potwierdził te informacje. Więcej - osobiście przekazał je prezydentowi USA 

Franklinowi D. Rooseveltovi, ktory je najzwyczajniej zbagatelizował.165 

 
159 R.E. Lerner, Ernst Kantorowicz. a Life, Princeton 2017, s. 57. 
160 V. Ulrich, Hitler. Upadek 1939–1945, Warszawa 2020, s. 563. 
161 D. Pohl, Verfolgung und Massenmordung in der NS Zeit 1933–1945, Darmstadt 2003, s. 77. 
162 Ch. Browning, J. Matthäus, The Origins of the Final Solution. The Evolution of the Nazi Jewish Policy 

September 1939 – March 1942, Linkoln (NE) 2004, s. 406. 
163 Ibidem, s. 407 
164 K. Mórawski, Kartki z dziejów Żydów warszawskich, Warszawa 1993, s. 122‒123. 
165 https://wyborcza.pl/7,76842,8132619,jak-katolik-zostal-zydem.html, dostęp 14.11.2022 r. 
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W tym świetle – choć z konieczności narracja odnośnie Zagłady została w niniejszej 

rozprawie ograniczona do minimum – można zrozumieć, jaką traumę wywołała ona wśród 

światowej diaspory żydowskiej, połączonej z determinacją, by wreszcie odzyskać własne 

państwo, które chroniłoby Żydów przed tego rodzaju straszliwymi niebezpieczeństwami. Było 

zarazem zrozumiałe, że w świetle Holocaustu Żydzi mieli absolutne moralne prawo domagać 

się realizacji tego postulatu, a miał on poparcie czołowych państw Świata z dwoma 

największymi ówczesnymi mocarstwami – USA i ZSRR, a także nowopowstałej Organizacji 

Narodów Zjednoczonych166. Ostatecznie po wielu perturbacjach na dzień przed wygaśnięciem 

brytyjskiego mandatu David Ben Gurion proklamował dnia 14 maja 1948 r. 

niepodległość i powstanie Państwa Izrael (hebr. Erec Israel). w myśl rezolucji nr 181 przyjętej 

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z dnia 29 listopada 1947 roku w Palestynie miały powstać 

równolegle dwa państwa ‒ arabskie i żydowskie ‒ ale Arabowie a priori plan ten odrzucili167. 

Państwo Izrael powstało jako demokracja parlamentarna i ten kształt ustrojowy z niewielkimi 

zmianami funkcjonuje stabilnie po dzień dzisiejszy. System można określić jako gabinetowo-

parlamentarny. Na czele rządu stoi premier wybierany przez deputowanych jednoizbowego 

parlamentu – Knesetu, który składa się ze 120 posłów. System wyborczy ma proporcjonalny 

charakter, co sprawia, że dominujące w Izraelu partie polityczne – lewicowa Partia Pracy, 

odpowiadająca mniej więcej zachodnim socjaldemokracjom, i konserwatywny Likud muszą 

szukać wsparcia ze strony mniejszych stronnictw politycznych. Prezydent pełni funkcję głowy 

państwa, a jego prerogatywy są przede wszystkim natury reprezentacyjnej. w państwie Izrael 

funkcjonuje 3-stopniowe niezależne sądownictwo, panuje wolność mediów. Jakkolwiek 

współczesny Izrael jest państwem świeckim, obchodzi się tradycyjne religijne święta 

żydowskie, a ortodoksyjni Izraelici mają specjalne przywileje, m.in. nie służą w wojsku 

(co w ostatnim czasie wywołuje coraz bardziej namiętne polemiki). Także w systemie 

sądownictwa istnieją pewne umiarkowane akcenty związane z judaistyczną tradycją 

religijną168. Nie ulega wątpliwości, że państwo Izrael jest jedyną w regionie dojrzałą 

demokracją typu zachodniego i nic nie wskazuje (zwłaszcza po fiasku fali tzw. arabskiej 

wiosny), by sytuacja w tym zakresie miała w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej 

ulec zmianie. 

 

 
166 D. Tal, War in Palestine 1948: Israeli and Arab Strategy and Diplomacy, London–New York 2003, s. 15 i n. 
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II.2. Doświadczenia wojen izraelsko - arabskich doby lat 1948-1952 

Zaledwie w dzień po proklamowaniu niepodległości Izraela przez Davida Ben Guriona 

doszło do agresji sąsiadujących z państwem żydowskim krajów arabskich. Ich władze dawały 

jednoznacznie do zrozumienia, że nie są zainteresowane jakimkolwiek 

porozumieniem z władzami izraelskimi, a jedynie całkowitą likwidacją nowo powstałego 

państwa. Znamienne, że w momencie wybuchu tego konfliktu, który przeszedł do historii 

jako i wojna izraelsko-arabska, strona żydowska nie posiadała jeszcze regularnej armii, lecz 

wyłącznie organizacje paramilitarne, z których najliczniejszą była Hagana utworzona w 1920 

roku, mająca za sobą udział w konflikcie lat 1936‒1938, a bezpośrednio po II wojnie światowej 

wzmocniona kombatantami z armii antyhitlerowskiej koalicji (w tym także II Korpusu 

Polskiego), mających żydowskie pochodzenie. Warto podkreślić, że w latach 30. XX stulecia 

Hagana otrzymywała wsparcie ze strony władz wojskowych II Rzeczypospolitej, rząd polski 

bowiem był zainteresowany emigracją diaspory żydowskiej do Palestyny. Wsparcie to 

obejmowało dostawy broni, ale także szkolenie wojskowe izraelskich ochotników. Jesienią 

1947 roku Hagana zaczęła ewoluować w stronę regularnej armii z podziałem na struktury 

brygadowe (jednostka pod nazwą brygada Golani kontynuuje dziś w armii izraelskiej tradycję 

tego czasu), ale dopiero 26 maja 1948 roku prezydent Ben Gurion powołał do życia regularną 

armię, której nazwa oficjalna brzmi Siły Obronne Izraela (hebr. Cawa – ha – Hagana le Isra’el, 

powszechnie używanym dziś akronimem żydowskim tej nazwy jest Cahal)169. Pomimo 

przygniatającej przewagi strony arabskiej lepiej wyszkolone oddziały izraelskie zdołały 

odeprzeć inwazję i dzięki temu sukcesowi państwo żydowskie mogło przetrwać i okrzepnąć. 

Drugi konflikt izraelsko-arabski miał miejsce w 1956 roku, kiedy Tel-Aviv wsparł 

brytyjsko-francuską interwencję. Armia izraelska zaprezentowała się w niej od jak najlepszej 

strony, ale sukces militarny w tym konflikcie został zaprzepaszczony z racji amerykańsko-

radzieckiej ingerencji w jej przebieg170. To wydarzenie upewniło izraelskich 

polityków i wojskowych w przekonaniu, że kolejne konflikty z arabskimi sąsiadami będą się 

toczyć w osamotnieniu, a Izrael musi w sposób zdecydowany rozwinąć i unowocześnić własne 

siły zbrojne. Miało to miejsce w pierwszej połowie lat 60. minionego stulecia, gdy Izrael 

dokonał znaczących zakupów sprzętu wojskowego w krajach zachodnich, głównie we 

Francji i Wielkiej Brytanii. Obok nasycenia armii nowoczesnym sprzętem trwało intensywne 

szkolenie oddziałów i pododdziałów Cahalu tak w taktycznym, jak i operacyjnym wymiarze. 

 
169 https://www.idf.il/en/minisites/wars-and-operations/war-of-independence/ , dostęp: 12.11. 2021. 
170 K. Kubiak, Wojna Sueska (działania morskie), w: „Morze, Statki i Okręty” 1997, nr 6, s. 28 i n. 

https://www.idf.il/en/minisites/wars-and-operations/war-of-independence/
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Osobą, która położyła w tym czasie bardzo duże zasługi w tych działaniach, był generał 

porucznik Mosze Dajan pełniący w tym okresie najpierw funkcję szefa sztabu generalnego Sił 

Obronnych Izraela, a następnie ministra obrony tego kraju. Oczywiście lista wojskowych 

zasłużonych dla rozwoju Sił Obronnych Izraela byłaby bardzo długa, tym niemniej trudno ją 

sobie wyobrazić bez działań, jakie podjął gen. Dajan w tym okresie. w zgodnej opinii wielu 

znawców tematu do najważniejszych jego zasług na tym polu należą: 

‒ wzmocnienie jednostek bojowych kosztem wojskowej administracji, 

‒ stałe podnoszenie poziomu w jednostkach wywiadowczych i szkoleniowych, 

‒ podporządkowanie logistyki sił zbrojnych cywilnemu ministerstwu obrony, 

‒ zmiana programu mobilizacji Sił Obronnych Izraela, 

‒ utworzenie Akademii Sił Zbrojnych kształcących oficerów dyplomowanych, 

‒ rozwój sil uderzeniowych wojsk lotniczych i pancernych oraz oddziałów 

powietrznodesantowych171. 

 z początkiem 1967 r. objął stanowisko ministra obrony i odegrał bardzo istotną 

rolę w planowaniu tzw. wojny 6-dniowej w czerwcu tego roku. Nie ulega wątpliwości, że 

reformy przez niego podjęte uczyniły z Sił Obronnych Izraela armię liczącą się w skali 

Bliskiego Wschodu.  

W 1964 roku zaczął się konflikt syryjsko-izraelski związany z inwestycjami, jakie 

Państwo Żydowskie poczyniło wokół Jeziora Tyberiadzkiego, traktując je jako rezerwuar 

słodkiej wody dla potrzeb rolnictwa. Doprowadziło to do zaostrzenia konfliktu z Syrią, który 

przerodził się od tego momentu w regularne incydenty zbrojne na izraelsko-syryjskim 

pograniczu. w listopadzie 1966 roku wojska izraelskie w pogoni za palestyńskimi partyzantami 

(fedainami) wkroczyły na terytorium Jordanii, gdzie doszło do starcia z oddziałami 

haszymidzkiego królestwa. Zaostrzyło to bardzo i tak już napięte stosunki z krajami 

arabskimi. w dniu 14 maja 1967 roku, wobec informacji otrzymanych od radzieckiego 

GRU o rzekomej koncentracji oddziałów Izraelskich na pograniczu z Egiptem w Kairze, 

ogłoszono mobilizację. Jednocześnie 22 maja 1967 roku Egipt ogłosił blokadę cieśniny Tiran, 

co spowodowało de facto odcięcie izraelskiego portu w Ejlat od pełnego morza i samo w sobie 

stanowiło casus belli172. w arabskich mediach pojawiły się bardzo wojownicze wypowiedzi 

polityków i wojskowych krajów arabskich sugerujące bliski konflikt na pełną skalę z Izraelem, 

którego celem miało być „unicestwienie” tego państwa. Rząd izraelski nie zamierzał biernie 

 
171 N. Lau- Levie, Moshe Dayan. a Biography, New York 1969, s. 38. 
172 K. Kubiak, Działania sił morskich po II wojnie światowej, Warszawa 2007, s. 393. 
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czekać na rozwój wypadków i gabinet premiera Lewiego Eszkola zaakceptował plan ministra 

obrony Moszego Dajana błyskawicznej wojny z krajami arabskimi. Nawiasem mówiąc, 

obydwaj ci politycy nie darzyli się sympatią, ale w momencie kryzysu umieli się wznieść ponad 

wzajemne animozje i owocnie ze sobą współpracować. Plan generała Dajana, który opierał 

się w znacznej mierze na teorii i praktyce „wojny błyskawicznej” (niem. Blitzkrieg) 

niemieckiego Wehrmachtu z lat 1939–1941, był przedmiotem dogłębnych studiów 

zarówno w izraelskim sztabie generalnym, jak i w Akademii Sił Obronnych Izraela. Izraelscy 

generałowie zdawali sobie sprawę, że w obliczu ilościowej przewagi antyizraelskiej koalicji 

państw arabskich nie mogą sobie pozwolić na długotrwałe działania wojenne. Plan opracowany 

przez ministra obrony Dajana wraz z szefem sztabu generalnego Izraela gen. Icchakiem 

Rabinem zakładał błyskawiczne uderzenie wojsk izraelskich (sił powietrznych i oddziałów 

pancernych) na armię egipską, pozbawienie jej zdolności do działań zaczepnych, a następnie 

przerzucenie większości sił na front syryjski i jordański173. Plan tej operacji nosił kryptonim 

Focus. Gdy 5 czerwca 1967 roku artyleria egipska ostrzelała wczesnym rankiem osiedla 

żydowskie położone blisko granicy ze strefą Gazy, rząd izraelski podjął decyzję o rozpoczęciu 

działań wojennych na pełną skalę. Lotnictwo Sił Obronnych Izraela rozpoczęło zmasowane 

ataki na lotniska i obronę przeciwlotniczą Egiptu oraz Syrii. w ciągu pierwszego dnia wojny za 

cenę 19 samolotów utraconych przez izraelskie siły powietrzne zniszczono ponad 300 

samolotów egipskich, w większości zaskoczonych na lotniskach. Sukces ten był możliwy 

dzięki znakomitemu wyszkoleniu nie tylko izraelskich pilotów, ale także obsługi naziemnej, 

która w błyskawicznym tempie przygotowywała samoloty powracające z akcji do kolejnych 

uderzeń174. w ciągu paru zaledwie godzin Izraelskie Siły Powietrzne stały się panem sytuacji. 

Osiągnięto wszystkie wyznaczone im zadania. Obecnie można stwierdzić, że dokonało się to 

również dzięki przewadze w przestrzeni elektronicznej, co Izrael wykorzystał w stu procentach. 

Jednocześnie z uderzeniem z powietrza tuż po godzinie 8 czasu lokalnego 5 czerwca 1967 r. 

ruszyły do natarcia na froncie egipskim izraelskie wojska pancerne, które wdarły się 

głęboko w egipskie pozycje zarówno w strefie Gazy, jak i na półwyspie Synaj. w tym samy 

dniu do wojny z Izraelem przystąpiły Jordania i Syria. Oddziały jordańskie zajęły niewielki 

obszar wzdłuż zachodniej Jerozolimy. Akcja armii syryjskiej była bardziej zdecydowana, gdyż 

zbombardowano port w Hajfie i przystąpiono do akcji ofensywnej w okolicach Jeziora 

Tyberiadzkiego. Ale już następnego dnia oddziały izraelskich komandosów rozpoczęły 

 
173 B.M. Oren, Six Days of War: June 1967 and Making of the Modern Middle Est, New York 2002, s. 11 i n. 
174 L. Pollack, Arabs at War: Military Effectiveness 1948‒1991, Lincoln 2004, 474. 
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kontrnatarcie w Jerozolimie. Walki z dość dobrze wyszkolonymi oddziałami jordańskimi były 

niezwykle krwawe i zacięte, ale ostatecznie Izraelczykom udało się opanować w tym dniu całą 

Jerozolimę, co miało niebagatelne znaczenie propagandowe. Paschalna modlitwa: „następnego 

roku w Jerozolimie” została przekuta w czyn, co – rzecz oczywista ‒ wywołało 

entuzjazm w diasporach żydowskich na całym świecie. Choć minister obrony Izraela – Mosze 

Dajan nie uczestniczył bezpośrednio w walkach, to jednak dla Jerozolimy uczynił wyjątek, 

osobiście nadzorując przejęcie przez Siły Obronne Izraela Świętego Miasta, co zostało później 

umiejętnie zdyskontowane przez izraelskie media175. Na froncie egipskim Siły Obronne Izraela 

ani na moment nie utraciły inicjatywy operacyjnej i ostatecznie 8 czerwca 1967 roku 

zakończyły działania na Półwyspie Synajskim, osiągając brzegi Kanału Sueskiego (który do 

czerwca 1975 roku został zablokowany dla światowej żeglugi). Sukces oddziałów izraelskich 

umiejętnie dowodzonych (m.in. przez generała Ariela Szarona) był wypadkową 

błyskawicznego ataku, doskonałego wyszkolenia własnej armii oraz fatalnego dowodzenia 

(zwłaszcza gdy idzie o koordynację) sił zbrojnych Egiptu176. Ostatecznie zakończono kampanię 

7 czerwca, na zachodnim brzegu Jordanu, stanowiącym terytorium Jordanii, wypierając siły 

zbrojne tego kraju na wschodni brzeg. Pozostał ostatni przeciwnik, Syria, wspierany przez 

lotnictwo irakijskie i jedną pancerną brygadę sił zbrojnych tego kraju. Zwycięskich Sił 

Obronnych Izraela w tej kampanii nic i nikt jednak nie był w stanie powstrzymać. Ostatecznie 

do 10 czerwca 1977 roku izraelskie oddziały opanowały Wzgórza Golan, zdając armii 

syryjskiej poważne straty. Bilans tego konfliktu był dla Państwa Izrael jednoznacznie dodatni. 

Za cenę 46 samolotów, 80 czołgów, 779 poległych i ok 2500 rannych żołnierzy odniesiono 

spektakularne zwycięstwo nad wszystkimi arabskim sąsiadami (za wyjątkiem neutralnego 

Libanu, którego niewielka armia zupełnie by się nie liczyła w tym starciu)177. Umocniono 

niewątpliwie poczucie pewności siebie społeczności żydowskiej zamieszkującej swe młode 

państwo. z drugiej strony na skutek konfliktu Izrael poniósł pewne starty wizerunkowe. 

ZSRR i jego wschodnioeuropejscy satelici (z wyjątkiem Rumunii) zerwali stosunki 

dyplomatyczne z państwem żydowskim. w Polsce wydarzenia 1967 roku doprowadziły (pod 

pretekstem „walki z syjonizmem”) do antysemickich czystek w siłach zbrojnych, życiu 

społeczno-kulturalnym oraz aparacie partyjnym. w krajach arabskich wizerunkowe straty 

poniosły kraje Zachodu, zwłaszcza USA, oskarżane o jednostronne wspieranie Izraela w tym 

konflikcie. Francja i osobiście prezydent Charles de Gaulle, nie chcąc wystawiać na szwank 

 
175 https://sztetl.org.pl/pl/biogramy/2424-dajan-mosze , dostęp: 13.11.2021. 
176 B.M. Oren, Six Days of War: June 1967 and Making of the Modern Middle Est, op. cit., s. 248. 
177 Ibidem, s. 250 i n. 

https://sztetl.org.pl/pl/biogramy/2424-dajan-mosze
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relacji Paryża z państwami arabskimi (a przede wszystkim krajami Magrebu) ogłosił embargo 

na dostawy sprzętu wojskowego do Izraela. Miało to dla sił zbrojnych Państwa Żydowskiego 

istotne znaczenie, bowiem od początku lat 60. XX stulecia Francja była głównym 

dostarczycielem ich uzbrojenia, by wspomnieć chociażby w tym miejscu słynne myśliwce 

Mirage-III, które tak znakomicie spisały się podczas wojny 6-dniowej178. Ta sytuacja zmusiła 

władze państwa do reorientacji kierunków zaopatrzenia Sił Obronnych Izraela w nowoczesne 

urządzenia i instalacje wojskowe. Wybór padł na USA, co miało dla strony izraelskiej tę 

korzyść, że amerykańskie koncerny zbrojeniowe, ale także i Pentagon, chętnie przystały na 

współpracę. Korzyść była dwustronna, bo Izrael zaczął otrzymywać najnowsze dostępne na 

rynkach światowych uzbrojenie, a amerykańscy producenci mogli sprawdzić przydatność 

produkowanych przez siebie broni w warunkach rzeczywistego pola walki oraz w konfrontacji 

z radzieckim uzbrojeniem najnowszej generacji, które ZSRR dostarczał armiom egipskiej 

i syryjskiej179. Przywódcy krajów arabskich – zwłaszcza Egiptu – obiecywali politykom 

radzieckim „rozpoczęcie budowy socjalizmu” oraz przystąpienie do bloku radzieckiego. 

Oczywiście były to obietnice na wyrost, co więcej ‒ radzieccy doradcy wojskowi budzili 

niechęć wśród oficerów armii egipskiej. Jest jednak prawdą, że armiom egipskiej, syryjskiej 

oraz irackiej ZSRR dostarczał w dużej ilości swych najnowszych typów uzbrojenia, 

systematycznie wzmacniając ich potencjał bojowy180. Przywódcy krajów arabskich (zwłaszcza 

Egiptu i Syrii) marzyli o rewanżu za rok 1967 i starannie przygotowywali się do tej 

konfrontacji. w samym Izraelu powszechne było przekonanie, że siły zbrojne tego kraju 

posiadają nadal znaczną przewagę nad armiami arabskich przeciwników. Dla Państwa 

Izrael w tym czasie ważniejsze było zagrożenie powodowane przez palestyńską partyzantkę 

tzw. fedainów oraz zamachy terrorystyczne, z których najbardziej tragiczny miał miejsce 

podczas letniej olimpiady 1972 r. w Monachium. Grupa palestyńskich 

terrorystów z organizacji „Czarny Wrzesień” wdarła się do kwater izraelskich 

sportowców i wzięła kilkunastu sportowców i trenerów jako zakładników. w wyniku nieudanej 

próby ich odbicia przez policję zachodnioniemiecką 6 września 1972 roku 11 zakładników 

izraelskich zginęło181. Od tej pory izraelski wywiad – Mossad ‒ otrzymał od ówczesnego rządu 

 
178, https://www.magnum-x.pl/artykul/dassault-mirage-iii-monografia-cz-ii, dostęp: 13.11.2021. 
179 Dynamics of Dependence. US. Israeli Relations, ed. G. Sheffer, London New York 2019, s. 3 i n. 
180 A. Rabinovich, The Yom Kippur War: The Epic Ecounter that Tranformed Middle East, New York 2017, s. 35‒

39. 
181 https://irp.fas.org/eprint/calahan.htm, dostęp: 14.11.2021. Władze Izraela ostro krytykowały stronę 

zachodnioniemiecką za brak zgody na szturm budynku, w którym przetrzymywano zakładników przez specjalną 

jednostkę antyterrorystyczna Sił Obronnych Izraela – Sajjeret Matkal, wzorowaną na brytyjskiej SAS i mającą na 

https://www.magnum-x.pl/artykul/dassault-mirage-iii-monografia-cz-ii
https://irp.fas.org/eprint/calahan.htm
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izraelskiego kierowanego przez premier Goldę Meir nieograniczone niemal niczym 

pełnomocnictwa do skrytobójczego likwidowania palestyńskich terrorystów 

praktycznie w każdym kraju świata. Panująca na froncie izraelsko-arabskim stagnacja, która 

przeszła do historii jako tzw. wojna na wyczerpanie, usypiała – jak się wydaje – czujność 

izraelskiego wywiadu zarówno cywilnego (Mossad), jak i wojskowego (Aman), mimo że od 

lata 1973 roku pojawiało się coraz więcej różnorakich sygnałów 

świadczącym o przygotowywaniu przez Egipt ofensywy przeciw siłom izraelskim nad 

Kanałem Sueskim i na Półwyspie Synaj. w dniu 27 maja 1973 r., gdy izraelskie rozpoznanie 

lotnicze wykryło koncentrację oddziałów armii egipskiej na zachodnim brzegu Kanału 

Sueskiego, ówczesny szef sztabu Sił Obronnych Izraela generał porucznik David Elazar ogłosił 

częściową mobilizację, stawiając jednocześnie w stan najwyższej gotowości bojowej 

większość jednostek izraelskich. Po parunastu godzinach przedsięwzięcia te zostały odwołane, 

bo stało się jasne, że armia egipska organizuje rutynowe manewry182. To posunięcie 

Egipcjan i podobne akcje w ciągu następnych tygodni były świadomą akcją ze strony 

dowództwa armii egipskiej, prowadzoną wedle zasad radzieckiej „maskirowki”, której celem 

było usypianie czujności rządu izraelskiego i Sztabu Generalnego Izraelskich Sił Obronnych. 

Trzeba przyznać, że działania te w dużej mierze przyczyniły się do zaskoczenia Izraela 

ofensywą państw arabskich w październiku 1973 roku. Nie przypadkowo dzień rozpoczęcia 

ofensywy wyznaczono na 6 października, w którym to dniu w 1973 r. wedle ruchomego 

kalendarza judaistycznego przypadał pierwszy dzień świąt Jom Kippur (pol. Dzień Gniewu). 

Wojskowi arabscy byli przekonani, że w tym dniu wielu żołnierzy izraelskich będzie na 

przepustkach, sądzili ponadto, że czujność wszystkich czynników odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo militarne Izraela też będzie obniżona. Niżsi stopniem analitycy Amanu na 

przełomie września i października ostrzegali przełożonych o możliwości egipskiej i syryjskiej 

ofensywy w najbliższych dniach, ale ich opinie zostały zignorowane. Dopiero w późnych 

godzinach wieczornych 5 października 1973 roku izraelski minister obrony Mosze Dajan oraz 

szef sztabu generalnego Sił Obronnych Izraela gen. por. David Elazar nabrali przekonania, że 

atak ze strony Egiptu i Syrii w ciągu najbliższych godzin jest możliwy. Obaj generałowie (z 

 
swym koncie udane akcje terrorystyczne. „Der Spiegel” z 22 lipca 2012 roku. Godnym odnotowania jest 

natomiast fakt, że w świecie arabskim tylko jeden polityk, Hussein król Jordanii, a więc kraju znajdującego 

się w stanie wojny z Izraelem, zdecydowanie potępił atak terrorystyczny, komentując go jako „przedsięwzięcie 

chorych głów”. Tej postawy jordańskiego monarchy zarówno społeczeństwo izraelskie jak i politycy nigdy mu 

nie zapomnieli, a w przyszłości fakt ten ułatwił nawiązanie rozmów pokojowych między obydwoma krajami. D. 

Uriel, King Hussein and the Challenge of Arab Radicalism, New York 1989, s. 8. 
182 , https://www.idf.il/en/mini-sites/past-chiefs-of-staff/lt-gen-david-elazar-1972-1974/  dostęp: 14.11.2021. 

https://www.idf.il/en/mini-sites/past-chiefs-of-staff/lt-gen-david-elazar-1972-1974/
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tym że Dajan był w stanie spoczynku i funkcję ministra obrony pełnił jako polityk cywilny) 

zażądali pilnego spotkania z premier Goldą Meir. Doszło do niego 6 października 1973 roku 

po godzinie 8 czasu miejscowego. Obydwaj przedstawili wspólny punkt widzenia, że atak 

arabskich przeciwników mógł się rozpocząć w każdej chwili. Domagali się zgody na 

wyprzedzający atak izraelskiego lotnictwa na skoncentrowane do ofensywy siły 

egipskie i syryjskie. Pomimo przekonywujących dowodów, jakie przedstawili, premier takiej 

zgody nie udzieliła, znając ostrzeżenia prezydenta USA Richarda Nixona i sekretarza stanu 

Henry’ego Kissingera, którzy sugerowali, by strona izraelska nie podejmowała żadnych działań 

zaczepnych, co okazało się dla Izraela fatalne w skutkach183. Kilka godzin później, o godz. 14, 

egipskie oddziały rozpoczęły forsowanie Kanału Sueskiego, a uzyskując pełne zaskoczenie, 

przełamali pierwszą linię obrony oddziałów izraelskich. Po uchwyceniu przyczółków na 

wschodnim brzegu Kanału saperzy egipscy w błyskawicznym tempie zbudowali mosty 

pontonowe, po których zaczęły się przeprawiać na Synaj egipskie oddziały pancerne. 

Odbywało się to w cieniu radzieckich rakiet przeciwlotniczych SA-6 i SA-7 dostarczonych 

uprzednio Egiptowi przez Moskwę. Ich obecność uniemożliwiała natychmiastową kontrakcję 

izraelskiego lotnictwa184. Komandosi egipscy opanowali przełęcze Mitla i Giti i utrzymując te 

punkty, strategiczne uniemożliwili oddziałom izraelskim szybkie przegrupowanie na Synaju. 

Do 7 października Egipcjanie zajęli część Synaju do 15 km na wschód od Kanału i przystąpili 

do budowania pozycji obronnych w tym rejonie. W dniu 6 października  równolegle z 

Egipcjanami działania rozpoczęli Syryjczycy, zajmując stację radiolokacyjną wywiadu 

izraelskiego na górze Hermon. Następnego dnia syryjskie oddziały pancerne uzyskały 

inicjatywę operacyjną w południowej części Wzgórz Golan, wchodząc głęboko w linię 

izraelskiej obrony. w pierwszych godzinach konfliktu Izrael, w którym zarządzono pospieszną 

mobilizację, został zepchnięty do głębokiej defensywy. w pierwszym dniu wojny Jom Kippur 

zdecydowane kontrataki przeprowadziło jedynie izraelskie lotnictwo, odnosząc raczej 

niewielkie sukcesy, a tracąc w pierwszym dniu nowego konfliktu aż 22 samoloty185. Natomiast 

błyskotliwym sukcesem w dniu 7 października 1973 roku pochwalić się mogła izraelska 

marynarka wojenna. w bitwie pod Latakiją 5 izraelskich ścigaczy rakietowych (typu Sa’ar 4), 

którymi dowodził kmdr Michael Brakai, zaatakowało zespół floty syryjskiej, topiąc 3 kutry 

 
183 W.B. Quant, Decade of Decisions. American Polisy Toward the Arab-Israeli Conflict 1967‒1976, Berkeley 

1977, s. 169 
184 https://www.iaf.org.il/1213-21478-he/IAF.aspx, dostęp: 15.11.2021. 
185 L. Nordeen, Fighter over Israel. a Story of the Israeli Air Force from the War of Independence to the Brkaa 

Valley, London 1991, s. 146. 
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torpedowe, 2 kutry torpedowe oraz trałowiec186. Dzień później (8 X)  na Synaju wojska 

izraelskie próbowały przejść do kontrnatarcia, ale ich wysiłki przyniosły niewielkie rezultaty, 

niemające istotnego wpływu na ogólną sytuację na tym froncie. w związku z takim obrotem 

sprawy izraelski sztab generalny nakazał przejść swym oddziałom do obrony, a główny wysiłek 

przeniesiono na front syryjski. Sytuacja była tam krytyczna. Na front kierowano 

mobilizowane w pośpiechu bataliony czy nawet kompanie bez rozwinięcia brygad 

rezerwowych, w najbardziej dramatycznym momencie walk na ten odcinek kierowano nawet 

pojedyncze plutony złożone z mobilizowanych w pośpiechu rezerwistów. Dopiero w dniach 

10‒11 października 1973 r. Siły Obronne Izraela najpierw przywróciły na froncie status quo 

ante sprzed 6 października tegoż roku i rozpoczęły zakrojone na szeroką skalę 

natarcie w kierunku Damaszku. 13 października 1973 roku siły izraelskie znalazły 

się w odległości 49 km od stolicy Syrii i dopiero tam napotkały na silniejszy opór armii 

syryjskiej wspomaganej przez iracką brygadę pancerną. Wreszcie w nocy z 21 na 22 

października 1973 roku izraelscy spadochroniarze odbili strategiczny punkt na górze Hermon. 

Epizod ten zakończył w zasadzie działania na tym odcinku frontu wojny Jom Kippur187. 15 

października 1973 r. izraelskie oddziały przystąpiły do kontrofensywy na froncie synajskim. 

Następnego dnia czołówki rozpoznawcze Cahalu dotarły do Kanału Sueskiego i po przybyciu 

sił głównych rozpoczęto inwazję na jego zachodni brzeg. 18 października, po wzmocnieniu 

przyczółków i przegrupowaniu oddziałów, izraelskie jednostki pancerne rozpoczęły 

natarcie w kierunku Kairu i Suezu. Na Półwyspie Synajskim od sił głównych odcięto 

całkowicie 3 armię egipską. 22 października czołówki oddziałów pancernych Sił Obronnych 

Izraela weszły na przedmieścia Suezu, znajdując się zaledwie 100 km od Kairu. Ten sukces 

oddziały izraelskie zawdzięczały śmiałemu manewrowi, którego autorem i wykonawcą był 

dowódca jednostek pancernych na tym odcinku frontu gen. Ariel Szaron. Dodajmy, że dopuścił 

się samowoli, albowiem sposób przeprowadzenia operacji miał miejsce wbrew opinii sztabu 

generalnego188. Taki obrót sytuacji na froncie synajskim był punktem zwrotnym w konflikcie 

Jom Kippur. Kontynuowanie działań zbrojnych byłoby dla Egiptu katastrofalne. Izraelskie 

oddziały mogły bez większych przeszkód dotrzeć do stolicy kraju, ponadto okrążona na Synaju 

3 armia egipska była nie tylko odcięta od sił głównych ‒ na terenie, gdzie się znajdowała, nie 

było źródeł wody. w tej sytuacji międzynarodowym mediatorom, wśród których główną rolę 

odgrywali dyplomaci amerykańscy i radzieccy, udało się nakłonić strony konfliktu do zawarcia 

 
186 K. Kubiak, Działania sił morskich po II wojnie światowej, op. cit., s. 446‒448. 
187 S. Aloni, Arab–Isaraeli Air Wars 1947‒1982, Barnsley 2001, s.82‒83. 
188 S. Dunstan, The Yom Kippur War 1973(2) Synai, Oxford 2003, passim. 
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rozejmu. Ogłoszono go 22 października 1973 r. około godz. 19.00 czasu lokalnego na froncie 

synajskim, następnego dnia zaakceptowała go Syria189. Dla elit politycznych i wojskowych 

Izraela ten epizod w wojnach z arabskimi sąsiadami był prawdziwym wstrząsem. Nie ulega 

wątpliwości, że doprowadził nie tylko do głębokich zmian strukturalnych w służbach 

wywiadowczych Państwa Żydowskiego, ale i sięgnięcia po najnowsze rozwiązania 

techniczne w ich pracy. Próba militarnego rozstrzygnięcia sporu przez kraje arabskie 

zakończyła się fiaskiem. Prezydent Egiptu Anwar as Sadat dokonał drastycznego 

zwrotu w polityce zagranicznej tego kraju. Zdecydowanie ochłodził relacje ze Związkiem 

Radzieckim, nawiązał rozmowy pokojowe z Izraelem (preludium stanowiła jego podróż do 

Jerozolimy i wygłoszenie przemówienia w Knesecie). Dzięki nim i zawarciu pokoju między 

Izraelem a Egiptem Kair odzyskał cały Półwysep Synaj, a co ważniejsze, już w 1975 roku mógł 

na powrót uruchomić Kanał Sueski dla statków i okrętów wszystkich bander włącznie 

z izraelską. w dalszej perspektywie prowadziło to do pokoju Izraela z Jordanią. Królestwo 

Haszymidzkie w wojnie Jom Kippur bezpośrednio nie uczestniczyło190. Jakkolwiek wojnę Jom 

Kippur Izrael ostatecznie wygrał, jej przebieg wywołał w Państwie Żydowskim polityczne 

trzęsienie ziemi. Zarówno izraelscy politycy, jak i wojskowi mieli świadomość, że kraj znalazł 

się w pewnym momencie na krawędzi, w sytuacji, kiedy rozważano całkiem na poważnie 

użycie broni nuklearnej, jakkolwiek nie brak opinii, że chodziło tutaj raczej o demonstrację 

mającą skłonić amerykańskiego sojusznika Tel-Avivu do bardziej zdecydowanych działań 

dyplomatycznych na rzecz jego bliskowschodniego partnera. Dla mieszkańców Izraela 

żyjących w przeświadczeniu o zdecydowanej przewadze militarnej ich kraju nad sąsiadami 

przebieg działań zbrojnych w konflikcie Jom Kippur był szokiem. Za zwycięstwo Izrael 

zapłacił śmiercią około 2500 żołnierzy, kolejnych 8000 zostało rannych. Do tego doszły 

znaczne straty w sprzęcie: około 1000 czołgów i 102 samoloty. Niewielką pociechą był fakt, 

że starty arabskie były znacznie wyższe191. Dla wyjaśnienia jej 

genezy i przebiegu w kontekście konsekwencji dla Izraela powołano specjalną komisję, na 

której czele stanął przewodniczący Sądu Najwyższego Szimon Agranat. w wyniku jej prac 

ustalono, że największa odpowiedzialność za to, co się stało w październiku 1973 roku, ciąży 

na szefie sztabu generalnego Sił Obronnych Izraela gen. Dawidzie Elazarze i szefie wywiadu 

wojskowego (Aman) gen. Elim Zeirze, a także dowódcy frontu południowego (Synaj) gen. 

 
189 A. Rabinowich, The Yom Kippur War: The Epic Ecounter that Tranformed Middle East, op. cit., s. 460 i n. 
190 https://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/camp%20david%20accords.aspx, 

dostęp:16.11.2021. 
191 A. Rabinowich, The Yom Kippur War: The Epic Ecounter that Tranformed Middle East, op. cit., s. 491 i n. 

https://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/camp%20david%20accords.aspx
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Szmuelu Gonenie. Wstrzymano się natomiast nie tylko z orzekaniem o winie, ale 

nawet z pogłębioną krytyką wobec polityków cywilnych – premier Meir i ministra obrony 

Dajana192. Nie ulega wątpliwości, że izraelscy wojskowi odegrali rolę typowych „kozłów 

ofiarnych”, na marginesie można dodać, że miało to w kontekście terminu konfliktu szczególny 

wydźwięk. Określenie „kozioł ofiarny” wywodzi się bowiem etymologicznie właśnie ze święta 

Yom Kippur, kiedy w Starotestamentowym Izraelu arcykapłan uroczyście wypędzał na 

pustynię czarnego kozła symbolizującego przewiny ludu Izraela, jako rodzaj ofiary 

przebłagalnej wobec Najwyższego. Warto także wspomnieć o międzynarodowych 

reperkusjach tego konfliktu. Pierwszą z nich było embargo na dostawy roby naftowej z krajów 

arabskich do państw szeroko rozumianego Zachodu, co w gospodarce światowej zaowocowało 

kryzysem najpierw paliwowym, a następnie ekonomicznym od początku 1974 r. Drugą 

reperkusją było osłabienie pozycji ZSRR w zaprzyjaźnionych z nim państwach arabskich – 

Egipcie, Syrii, Iraku i do pewnego stopnia Libii. Warto w tym miejscu podkreślić zawodność 

sprzętu militarnego dostarczanego do krajów Bliskiego Wschodu przez Moskwę. w wielu 

wypadkach chodziło o broń najnowszej generacji – zdaniem samych przywódców radzieckich 

lepszą i nowocześniejszą od tej, którą otrzymywała walcząca w tym samym czasie z USA 

Demokratyczna Republika Wietnamu193. W konfrontacji z amerykańskim uzbrojeniem 

będącym na wyposażeniu Sił Obronnych Izraela broń radziecka w wielu wypadkach musiała 

uznać wyższość konkurencji. Miało to oczywiście znaczenie w globalnej konfrontacji Wschód-

Zachód. Było widomym znakiem, że pod względem techniki bojowej Układ Warszawski 

zaczyna mieć kłopoty w konfrontacji z NATO. Wojna Jom Kippur była ostatnim 

„klasycznym” konfliktem w wojnach arabsko-izraelskich. Układ pokojowy między Izraelem 

a Egiptem z Camp David sprawił, że z szeregów antyizraelskiej koalicji ubył najsilniejszy 

przeciwnik. Układ ten torował drogę do porozumienia z Jordanią i ostatecznie w XXI stuleciu 

na placu boju pozostał jeden przeciwnik – Syria. w wojnie lądowej jednak, a tym 

bardziej w powietrznej reżim prezydenta Asada nie miał najmniejszych szans na wyrównaną 

konfrontację z Państwem Żydowskim. Syryjczycy przekonali się o tym bardzo boleśnie 

podczas wojny w Libanie w 1982 r. Otóż nad doliną Bekaa doszło w dniu 9 czerwca do walk 

izraelskiego lotnictwa z syryjskimi bateriami obrony przeciwlotniczej oraz syryjskimi 

myśliwcami. Rezultat: siły powietrzne Izraela strąciły ponad 80 myśliwców syryjskich (MiG-

21 oraz MiG-23) oraz zniszczyły większość przeciwlotniczych baterii rakietowych bez strat 

 
192 Ibidem, s. 501 i n. 
193 https:// .gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB430/Chernyaev%201973%20final%20PDF%20version.pdf, 

dostęp z 16.11.2021 r. 
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własnych194. Dzięki temu zwycięstwu Izrael uniknął konfrontacji z syryjską armią pancerną 

przygotowującą się do interwencji przeciw oddziałom izraelskim w Libanie. To starcie nie 

pozostawiło wątpliwości co do różnic w jakości sprzętu lotniczego 

amerykańskiego i radzieckiego. Od tej pory lotnictwo syryjskie nie odważyło się już stanąć do 

otwartej konfrontacji z siłami powietrznymi Izraela. z pozoru wydawać się mogło, że 

panowanie Izraelskich Sił Obronnych nad granicami Państwa Żydowskiego jest 

pełne i niepodważalne. a jednak konflikt zwany pierwszą wojną libańską i następne starcia 

zbrojne wyłoniły nową prawidłowość. Wszystkie kolejne konflikty militarne, w jakie 

angażował się Izrael, od wojny libańskiej poczynając, mają wyraźnie asymetryczny charakter. 

Izrael nie miał przeciwnika (i – jak się wydaje ‒ nie ma do chwili obecnej), z którym mógłby 

prowadzić „normalną” wojnę.  

 

II.3.Współczesne uwarunkowania bzepieczeństwa Państwa Izrael 

Używając modnego obecnie terminu, konflikt w Libanie (1982 r.) rozpoczął erę 

konfliktów hybrydowych Izraela ze Strefą Gazy lub Libanem. Przeciwnikiem Sił Obronnych 

Izraela są obecnie paramilitarne organizacje terrorystyczne Hamas i Hezbollah, wspierane 

przez Syrię oraz Iran. Klasycznym tego przykładem była operacja „Płynny Ołów” 

przeprowadzona przez Siły Obronne Izraela na przełomie grudnia i stycznia 2008/2009. Jej 

celem było zniszczenie palestyńskich ugrupowań terrorystycznych dokonujących uderzeń 

rakietowych na pobliskie miasta i osiedla izraelskie. w odwecie oddziały izraelskie po 

uprzednich nalotach weszły na teren Gazy, próbując spacyfikować tamtejszych 

bojowników z Organizacji Wyzwolenia Palestyny, Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego 

Dżihadu. Scenariusz starć, jaki wtedy miał miejsce powtarza się wielokrotnie. Cahal, 

dysponując dość dokładnymi danymi co do pozycji zajmowanych przez palestyńskich 

terrorystów, starał się uderzać w miarę precyzyjnie. Problem polega na tym, że w warunkach 

zabudowy miejskiej i dużego zagęszczenia cywilnej ludności prowadzenie działań zbrojnych 

bez strat z jej strony jest niemożliwe. Poza tym bojówki palestyńskie wszystkich ugrupowań 

traktują mieszkańców Gazy jako żywe tarcze, a każda ofiara (także zabity 

 
194 https://web.archive.org/web/20120314212226/http://www.airforce-

magazine.com/MagazineArchive/Pages/2002/June%202002/0602bekaa.aspx, dostęp: 18.11.2021. Gwoli 

ścisłości wypada jednak zwrócić uwagę na fakt, że samoloty radzieckie przegrywały te konfrontacje także ze 

względu na fatalny system szkolenia pilotów ZSRR (a tym samym w sojuszniczych krajach arabskich) 

dezawuujący wszelką indywidualność i trzymanie się ścisłych procedur ‒ 

https://strategyandfuture.org/kwestia-mentalnosci/, dostęp: 22.11.2021. 

https://web.archive.org/web/20120314212226/http:/www.airforce-magazine.com/MagazineArchive/Pages/2002/June%202002/0602bekaa.aspx
https://web.archive.org/web/20120314212226/http:/www.airforce-magazine.com/MagazineArchive/Pages/2002/June%202002/0602bekaa.aspx
https://strategyandfuture.org/kwestia-mentalnosci/
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terrorysta), w cywilnym ubraniu przedstawiana jest jako ofiara izraelskiego okrucieństwa, co 

wzbudza niechęć do działań zbrojnych Izraela nie tylko w Europie Zachodniej, 

ale i w USA. w trakcie realizacji operacji „Płynny Ołów” poległo 13 żołnierzy izraelskich (z 

czego 4 od własnego ognia), straty palestyńskie natomiast wyniosły ponad 1400 osób, z czego 

połowa to cywile195.  

Wobec zagrożenia atakami rakietowymi ze Strefy Gazy Izrael wybudował bardzo 

skuteczny system antyrakietowy ‒ „Żelazną kopułę” ‒ ale to rozwiązuje sprawę połowicznie, 

podobnie jak wcześniejsze operacje zbrojne czy naloty na wskazane tam cele. w sensie 

taktycznym strona izraelska oczywiście wygrywa te konfrontacje, w wymiarze strategicznym 

natomiast rezultaty są dość mizerne, bo zagrożenia dla bezpieczeństwa Izraela są tłumione tylko 

chwilowo. Jedynym wyjściem byłaby totalna pacyfikacja palestyńskiej enklawy wciśniętej 

między Egipt a Izrael oraz jej wojskowa okupacja, ale ze względu na światową opinię publiczną 

nie jest to możliwe. Poza tym obszar ten stałby się z całą pewnością areną wojny partyzanckiej 

Palestyńczyków z armią okupacyjną. w sensie stricte militarnym obecnie największym 

i dającym się przewidzieć w przyszłości zagrożeniem dla Izraela jest Iran. Kraj ten nie graniczy 

wprawdzie bezpośrednio z Państwem Żydowskim, ale militarnie i politycznie stale wspomaga 

swego syryjskiego sojusznika. Od czasu rewolucji islamskiej Izrael przedstawiany przez 

religijnych fanatyków irańskich jako „mały szatan” („wielki szatan” to USA), pod którego 

adresem wysuwane są groźby i obietnice dla palestyńskich braci w wierze, iż Izrael zostanie 

starty z powierzchni ziemi”196. Odkąd Iran zaczął intensyfikować prace nad wzbogaceniem 

uranu, pogróżki te zaczęły nabierać realnych kształtów, tym bardziej że fanatyczne 

władze w Teheranie rozpoczęły działania na rzecz skutecznego nosiciela ewentualnych 

ładunków nuklearnych, czyli pocisków balistycznych. Rząd izraelski od kilku lat z rosnącym 

zaniepokojeniem przygląda się tym wysiłkom. Ministerstwo obrony zastanawia się nad 

ewentualnym atakiem lotniczym na irańskie instalacje jądrowe. w 1980 roku atak izraelskich 

samolotów na iracki reaktor jądrowy skutecznie pogrzebał atomowe ambicje Bagdadu. Tu 

jednak sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Ośrodki badawcze, centra 

produkcyjne i inne instalacje mogące posłużyć do wytworzenia ładunku jądrowego znajdują 

się w kilkudziesięciu miejscach. Do nalotów należałoby użyć w jednym czasie całego 

 
195, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/277770,1,operacja-plynny-olow.read,dostęp: 18.11.2021. 

Por. także: K. Moroczkowski, Płynny Ołów. Izraelska operacja wojskowa w Strefie Gazy 2008‒2009, Zabrze‒

Tarnowskie Góry 2014, passim. 
196 https://www.defence24.pl/izrael-znow-straszy-iran-atakiem--blef-czy-faktyczne-ryzyko-analiza, dostęp: 

18.11. 2021. 

https://www.defence24.pl/izrael-znow-straszy-iran-atakiem--blef-czy-faktyczne-ryzyko-analiza
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izraelskiego lotnictwa, nie mając pewności, czy nawet takie skoncentrowane uderzenie byłoby 

skuteczne197. Problem ten stawia przed izraelskim rządem oraz siłami zbrojnymi tego państwa 

najpoważniejsze bodaj wyzwanie od czasu ich powstania. Trudno dziś przewidzieć, jaka opcja 

będzie tu miała zastosowanie. Ale ze względu na możliwe spore reperkusje międzynarodowe 

wydaje się, że jest to mało prawdopodobne, jakkolwiek całkowicie wykluczyć tego nie można. 

Współczesne Siły Obronne Izraela składają się obecnie z trzech rodzajów broni – wojsk 

lądowych, sił powietrznych oraz marynarki wojennej (nazywanej oficjalnie Korpusem 

Morskim Sił Obronnych Izraela). Na czele armii stoi szef sztabu, którym jest oficer w stopniu 

generała porucznika (jest to najwyższa ranga generalska w Siłach Obronnych Izraela, będąca 

odpowiednikiem polskiego generała broni)198. Szef sztabu generalnego pełni rolę koordynatora 

wszystkich rodzajów sił Cahalu, nie jest jednak naczelnym dowódcą armii. Ta funkcja 

przypisana jest ministrowi obrony, a pełni ją zazwyczaj były wojskowy. Funkcję szefa tego 

istotnego resortu piastowało aż sześciu byłych szefów sztabu generalnego. Zazwyczaj szefem 

sztabu generalnego jest oficer wojsk lądowych. Jednak zdarzały się wyjątki. Dwa razy funkcję 

tę pełnili oficerowie sił powietrznych – w latach 1958‒1961 gen. Haim Laskov, w latach 2005‒

2007 gen. Dan Haulutz199. Budżet ministerstwa obrony Izraela wynosił w 2019 roku 20,5 

miliarda dolarów, co wynosi 5,3% izraelskiego PKB200. Służba w wojskowa w Izraelu jest 

obowiązkowa dla kobiet i mężczyzn i wynosi odpowiednio 2 i 3 lata, próg wieku poborowego 

to 18 lat. Ze służby wojskowej zwolnione są zamężne kobiety oraz mężczyźni wyznający 

ortodoksyjną odmianę judaizmu, co budzi coraz większe spory w Izraelu, dla 

ochotników z tego kręgu utworzono specjalną jednostkę wojskową – 97 batalion piechoty 

„Yehuda Netzah”201. Zasoby rezerwy Sil Obronnych Izraela sięgają 450 000 osób. Każdy 

rezerwista zobowiązany jest do miesięcznych manewrów w ciągu roku aż do ukończenia 45 

roku życia. Po przekroczeniu tej bariery wiekowej udział jest wyłącznie dobrowolny. 

Najliczniejszym rodzajem Sił Obronnych Izraela są wojska lądowe. Ich liczba na stopie 

pokojowej wynosi obecnie 175 tysięcy ludzi, z czego 15 tysięcy to żołnierze zawodowi. Liczba 

 
197 Ibidem. 
198 Ten stopień nadawany jest tylko szefowi sztabu generalnemu i zaledwie raz od tej zasady odstąpiono. 

Otóż w trakcie wojny Jom Kippur ze stanu spoczynku odwołano byłego szefa sztabu generalnego gen. Haima 

Bar-Leva, któremu powierzono dowództwo frontu południowego na Synaju. w tej sytuacji w służbie czynnej 

było dwu generałów o najwyższej randze, bo stopień ten posiadał również ówczesny szef sztabu generalnego – 

David Elazar. - https://www.idf.il/en/minisites/past-chiefs-of-staff/lt-gen-chaim-bar-lev-1968-1972/, dostęp: 

20.11.2021. 
199, https://www.idf.il/en/mini-sites/past-chiefs-of-staff/lt-gen-dan-halutz-2005-2007/dostęp: 20.11.2021. 
200 https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0_0.pdf, dostęp: 20.11.2021. 
201 „Jerusalem Post”, 30.05.2021. 

https://www.idf.il/en/minisites/past-chiefs-of-staff/lt-gen-chaim-bar-lev-1968-1972/
https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0_0.pdf
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rezerwistów przekracza 400 tysięcy osób, a czas pełnego rozwinięcia sił lądowych po 

ogłoszeniu mobilizacji wynosi 72 godziny. Siły lądowe dzielą się na trzy zasadnicze korpusy: 

pancerny, piechoty oraz artylerii. Jakkolwiek podział ten odpowiada klasycznej triadzie 

operacyjno-taktycznej: korpus – dywizja – brygada, to od 1967 roku podstawową jednostką sił 

lądowych jest brygada, której dowódca ma dużą samodzielność decyzyjną. Siły Obronne 

Izraela posiadają ok. 4000 czołgów z czego ok. 1300 to Merkava, czołgi rodzimej 

produkcji o doskonałych walorach techniczno- taktycznych. Dużą manewrowość zapewnia 

nasycenie oddziałów piechoty śmigłowcami służącymi zarówno do błyskawicznego przerzutu 

wojsk na polu walki. Zapewniają także potężne bezpośrednie wparcie ogniowe.(głównie są to 

AH-1 Cobra oraz AH-64D Appache). Obecnie rozpoczęto wymianę sprzętu podstawowego na 

broń nowej generacji, zaczynając od podstawowego w wojskach lądowych karabinka M-

16, a kończąc na czołgach, gdyż niebawem na stan uzbrojenia jednostek armii lądowej ma 

wejść następca legendarnego czołgu Merkava. w coraz większym stopniu Siły Obronne Izraela 

przechodzą na sprzęt rodzimej produkcji i w pierwszym rzędzie dotyczy to właśnie wojsk 

lądowych. Po wycofaniu się z Libanu siły lądowe Izraela skoncentrowane są głównie na 

Wzgórzach Golan, gdyż brak traktatu pokojowego z Syrią (w przeciwieństwie do 

Egiptu i Jordanii) sprawia, że ten kierunek uważa się za największe potencjalne zagrożenie dla 

państwa, podobnie jak Liban, na poły upadły, w znacznej mierze zależny od Syrii oraz Iranu202. 

Izraelskie siły powietrzne są powszechnie uważane za elitę Sił Obronnych Izraela. 

Obowiązuje bardzo staranna selekcja kandydatów zarówno do służby zawodowej, jak i dla 

rekrutów podczas poboru powszechnego. Obecnie w izraelskim lotnictwie służy ok. 35 tysięcy 

żołnierzy, z czego poborowi to zaledwie niecała 1/3 stanu osobowego. Jest to najbardziej 

uzawodowiony rodzaj sił zbrojnych Izraela203. Izraelskie siły powietrzne mają za sobą chlubną 

przeszłość we wszystkich konfliktach, jakie toczył Izrael od 1948 roku. Odegrały istotną rolę 

podczas wojny 6-dniowej, dokonując zaskakujących ataków na lotnictwo Egiptu, 

Jordanii i Syrii. w wojnie Jom Kippur izraelskie siły powietrzne  w dużej mierze równoważyły 

liczebną przewagę arabskich przeciwników nie tylko w powietrzu, ale także na lądzie. 

Ośmieszyły radziecki sprzęt lotniczy w walce nad doliną Bekaa w 1982 roku. Prawdziwym 

majstersztykiem był atak izraelskiego lotnictwa na irackie instalacje nuklearne w 1981 roku. 7 

czerwca tegoż roku osiem izraelskich F-16 w osłonie 6 F-15 zbombardowało jądrowy instytut 

 
202 https://www.idf.il/en/minisites/ground-forces, dostęp: 21.11.2021. 
203 https://www.idf.il/en/mini-sites/israeli-air-force/, dostęp: 21.11.2021. 

https://www.idf.il/en/minisites/ground-forces
https://www.idf.il/en/mini-sites/israeli-air-force/
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badawczy w irackim Osiraq204. Atak ten, najprawdopodobniej 15 maszyn, który uniemożliwił 

Irakowi wejście w posiadanie broni jądrowej, był z całą pewnością sukcesem nie tylko sił 

powietrznych Izraela, ale także izraelskiego wywiadu, który zyskał pewne informacje, gdzie 

badania nuklearne są prowadzone. U progu istnienia Izraelskich Sił Obronny ich komponent 

lotniczy stanowił zbieraninę różnych płatowców – weteranów II wojny światowej, zarówno 

alianckich, jak i tych pochodzących z państw osi, przede wszystkim z III Rzeszy, a także 

czechosłowackich Avia S-199, które były nieco tylko ulepszoną wersją niemieckich Me-109. 

Przełomowym momentem było przybycie na wyposażenie izraelskich sił powietrznych 

samolotów Mirage III w latach 60. ubiegłego wielu. Stworzyło to zupełnie nową 

jakość w lotnictwie Sił Obronnych Izraela. Wprawdzie po wojnie 6-dniowej Francja 

wprowadziła embargo na dostawy broni dla Izraela, ale konstruktorzy Israel Aerospace 

Industries zapoznani z planami myśliwca Mirage 5 opracowali rodzimą jego wersję pod nazwą 

Kfir produkowaną w latach 1973‒1986. Ostatecznie jednak w Izraelu zdecydowano się na 

zakup amerykańskich maszyn. Najpierw były to myśliwce Phantom F-4 oraz samoloty 

szturmowe Skyhawk A-4. w latch 80. XX wieku zastąpiły je F-15 (obecnie w służbie są 84 

płatowce) oraz F-16 (w służbie 225 samolotów wersji C, D oraz Sufa). Najnowszym nabytkiem 

jest 50 myśliwców F-35205. Lotnictwo izraelskie zaliczane jest do absolutnej czołówki 

światowej, gdy idzie o ten rodzaj sił zbrojnych. Jest wprawdzie mniej liczne od sił 

powietrznych sąsiadujących krajów arabskich razem wziętych, ale wyszkoleniem jak również 

esprit de corps zdecydowanie nad nimi góruje. Izraelscy instruktorzy lotniczy to fachowcy 

cenieni także poza granicami kraju, m.in. w państwach latynoamerykańskich. To dzięki ich 

metodom szkoleniowym argentyńskie lotnictwo podczas wojny falklandzkiej, jako bodaj 

jedyny równorzędny przeciwnik sił brytyjskich w tym konflikcie, potrafiło zadać im poważne 

straty. Dość powiedzieć, że wszystkie okręty Royal Navy utracone w tym konflikcie (m.in. 2 

niszczyciele i 3 fregaty) zostały zatopione przez lotnictwo206. Izraelskie siły powietrzne 

dysponują także własną jednostką do zadań specjalnych (m.in. akcji na zapleczu wroga działań 

antyterrorystycznych) pod nazwą Shaldaga. Obecnym dowódcą izraelskiego lotnictwa jest gen. 

mjr Amir Eszel. Podstawowymi zadaniami Izraelskich Sił Powietrznych są: 

‒ ochrona własnej przestrzeni powietrznej i strefy działań zarówno sił lądowych jak i morskich, 

 
204 T. Mc Cormic, Self- Defense in International Law: The Israeli Raid on the Iraqi Nuclear Reactor, London 1996, 

passim.  
205 https://www.iaf.org.il/9202-en/IAF.aspx ,dostęp: 23.11.2021 
206 G. Fremont-Barneds, A Companion to the Falklands War, Brimscombre Port 2017, s. 7 i n. 

https://www.iaf.org.il/9202-en/IAF.aspx
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‒ w razie konfliktu wywalczenie przewagi powietrznej w całej przestrzeni operacyjnej działań 

wojsk izraelskich, 

‒ ataki na głębokie zaplecze przeciwnika, 

‒ rozpoznanie lotnicze, 

‒ akcje ratownicze przedstawicieli Izraelskich Sił Obronnych na terytorium nieprzyjaciela, 

‒ transport powietrzny i wsparcie logistyczne.  

Należy podkreślić, że siły powietrzne Izraela posiadają doskonałe zaplecze 

logistyczne, a mechanicy lotniczy zaliczają się także do absolutnej światowej czołówki. Do 

tego należy dodać sieć doskonale zamaskowanych lotnisk polowych, które świetnie sprawdziły 

się w chwilach pełnoskalowych konfliktów z 1967 i 1973 roku. 

Marynarka Wojenna (oficjalnie określana mianem Korpusu Morskiego – hebr. Zro’a 

ha-Jam) jest najmniej licznym rodzajem Sił Obronnych Izraela. Obecnie służy w niej 10 000 

oficerów i marynarzy, z czego prawie połowa to żołnierze zawodowi. Kuriozum floty 

izraelskiej stanowią stopnie wojskowe identyczne jak w siłach lądowych i powietrznych. Jest 

to ewenement bardzo rzadko spotykany w innych armiach świata (występuje np. w Japonii). 

Jednakże w kontaktach z oficerami flot cudzoziemskich marynarze i oficerowie Izraelskiego 

Korpusu Morskiego używają angielskich określeń swych stopni wojskowych.207 Początkowo 

marynarka izraelska składała się z kilkunastu niewielkich jednostek. Dopiero pod koniec lat 50. 

minionego stulecia w jej skład weszły okręty pełnomorskie, m.in. 3 eks-brytyjskie niszczyciele 

2 typu z (Ejlat i Jaffo) oraz zdobyty w 1956 r na flocie egipskiej (typ Hunt) – Haifa. Zatopienie 

przez egipskie kutry rakietowe (radziecki typ Komar) niszczyciela Ejlat 21 października 1967 

r. skutkowało rychłym wycofaniem dwu pozostałych we flocie izraelskiej okrętów tej klasy ze 

służby i awersją izraelskiego dowództwa do dużych jednostek w okresie kilkunastu następnych 

lat208. Nie ulega wątpliwości, że te działania, wcielenie do służby niewielkich okrętów 

rakietowych, przyczyniły się do sukcesu omówionego wyżej, w wojnie Jom Kippur pod 

Latakią. Obecnie kośćcem Korpusu Morskiego Izraela, gdy idzie o nowe jednostki, są korwety 

rakietowe i duże okręty podwodne. Starsze korwety typu Sa’ar 5 w liczbie 3 zostały zbudowane 

na izraelskie zamówienie w USA (pierwsza połowa lat 90. XX wieku). Obecnie do służby 

wchodzą korwety typu Sa’ar 6 budowane w stoczniach niemieckich. Dwie jednostki znajdują 

się już w służbie, dwie kolejne przechodzą obecnie fazę prób. Jakkolwiek okręty te oficjalnie 

przypisano do klas korwet, to jednak jednostki te wzorowane na niemieckim typie K-

 
207 https://web.archive.org/web/20090830070254/http://dover.idf.il/IDF/English/about/insignia/ranks.htm, 

dostęp: 23.11. 2021. 
208 K. Kubiak, Działania sił morskich po II wojnie światowej, op. cit., s. 409‒411. 

https://web.archive.org/web/20090830070254/http:/dover.idf.il/IDF/English/about/insignia/ranks.htm
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130 w swej charakterystyce (mają ponad 2000 ton wyporności) bliższe są wyższej klasie 

okrętów, mianowicie fregatom209. Okręty te buduje się z myślą o zabezpieczeniu (także 

przeciwlotniczym) izraelskiej strefy morskiej oraz znajdujących się w jej obszarze platform 

wydobywczych gazu oraz ropy naftowej. Również w Niemczech zbudowano najnowsze okręty 

podwodne floty izraelskiej w liczbie 6. Chodzi o zmodyfikowane jednostki typu 

209 i 212 a określane w Izraelu jako typ Dolphin. Są to duże okręty o nawodnej wyporności 

ponad 2000 ton (wyporność w zanurzeniu wzrasta do 2300 t.). Koszty ich budowy pokrył 

częściowo niemiecki rząd federalny, podkreślając w ten sposób moralne zobowiązanie Niemiec 

do wniesienia wkładu w obronę Izraela i narodu żydowskiego. Budowa tych nowoczesnych 

jednostek dla Izraela wzbudziła jednak w Niemczech poważne kontrowersje. Jest to 

związane z faktem, że można je wyposażyć w pociski samosterujące o zasięgu do 1500 km 

wyposażone w głowice nuklearne210. Jest rzeczą bezdyskusyjną, że Izrael (choć oficjalnie tego 

nie potwierdził) jest w posiadaniu broni jądrowej, o czym zresztą była już mowa 

wyżej w kontekście wojny Jom Kippur. Eksperci wojennomorscy wyrażają przekonanie, że 

izraelskie okręty podwodne tworzą element odwetowego nuklearnego systemu uderzeniowego 

Sił Obronnych Izraela211. Listę okrętów izraelskich uzupełnia kilkadziesiąt mniejszych 

jednostek, poczynając od ścigaczy rakietowych, a kończąc na jednostkach wsparcia 

logistycznego. Podobnie jak siły powietrzne także Izraelski Korpus Morski posiada własną 

jednostkę specjalną pod nazwą Szajjetet 13 wzorowanym na brytyjskim SBS. Jej 

oficerowie i marynarze szkoleni są do zadań antyterrorystycznych i do działań rozpoznawczo-

dywersyjnych na akwenach morskich i strefach brzegowych przeciwnika.212 Podstawowe 

zadania Korpusu Morskiego Izraela są następujące: 

− prowadzenie działań zbrojnych na morzu w akwenie wód przyległych do Izraela i poza nim, 

− realizacja zadań wyznaczanych przez izraelski sztab generalny w zależności od zagrożeń, 

− obrona macierzystych wód terytorialnych, 

− zapewnienie przestrzeni operacyjnej Sił Obronnych Izraela na morzu, 

− ochrona obiektów strategicznych w morskiej strefie ekonomicznej Izraela, ostatnimi 

czasy w sposób szczególny dotyczy to pól eksploatacji gazu ziemnego na Morzu Śródziemnym, 

− budowanie potencjału odstraszającego Izraelskich Sił Obronnych, 

 
209 K. Mommsen, Marinen aus aller Welt – Israel, „Marineforum” 2015, nr 7, s. 50. 
210 http://www.bits.de/public/stichwort/dolphin3.htm, dostęp: 23.11.2021. 
211https://www.navalnews.com/naval-news/2022/01/israels-submarine-secret-new-dolphin-class-boat-could-

have-vls/, dostęp: 23.11.2021. 
212 https://naval-encyclopedia.com/cold-war/Israeli-Navy, dostęp: 23.11.2021. 

http://www.bits.de/public/stichwort/dolphin3.htm
https://naval-encyclopedia.com/cold-war/Israeli-Navy
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− odpowiedzialność za wywiad morski i prowadzenie akcji specjalnych na akwenach morskich, 

− przeprowadzanie akcji poszukiwawczych i ratunkowych na morzu213.  

Obecnym dowódcą Izraelskiego Korpusu Morskiego jest wiceadmirał (generał dywizji) 

Dawid Salama. 

Ważnym uzupełnieniem Sił Obronnych Izraela jest Policja Graniczna (hebr. Magav), 

która formalnie nie wchodzi w skład Sił Obronnych Izraela. Jest to formacja paramilitarna 

licząca ok. 8000 oficerów i żołnierzy, przy czym około 5000 to poborowi. w dużej 

mierze w formacji tej służą Druzowie, chrześcijańscy Arabowie oraz Czerkiesi. w napiętej 

sytuacji na granicy (zwłaszcza z Autonomią Palestyńską) czy na terenie wschodniej 

Jerozolimy, funkcjonariusze Magavu odgrywają nieocenioną rolę na pierwszej linii frontu 

walki z islamskim terroryzmem. w ramach tej formacji działają aż 4 jednostki 

antyterrorystyczne specjalizujące się w uwalnianiu zakładników, neutralizowaniu 

zamachowców oraz w działaniach wyprzedzających. Nie ulega wątpliwości, że w znacznej 

mierze odciąża ona Cahal od działań o stricte policyjnym charakterze na terenach 

niespokojnego pogranicza214. Bardzo ważną rolę w Siłach Obronnych Izraela odgrywa 

wspomniany już wywiad wojskowy − Aman − podległy bezpośrednio szefowi sztabu 

generalnego. Jedyną jego głośną wpadką wspomnianą wyżej było zbyt późne dostrzeżenie 

symptomów grożącej ofensywy krajów arabskich w 1973 roku. w przeciwieństwie do 

zdecydowanej większości państw zachodnich, w których wywiad wojskowy ma ograniczone 

znaczenie sprowadzone do tzw. płytkiej obserwacji w taktycznym, co najwyżej operacyjnym 

wymiarze, Aman zajmuje się także sprawami na poziomie strategicznym. Do służby w jego 

strukturach kierowani są najzdolniejsi oficerowie wszystkich rodzajów wojsk Sil Obronnych 

Izraela. w jego ramach funkcjonują także komórki zajmujące się 

działaniami w cyberprzestrzeni, wśród których szczególne znaczenie ma jednostka 8200. 

Według opinii zamieszczonej na łamach „Financial Times” w 2015 roku jest ona obecnie: 

„wiodąca jednostką” wśród podobnych sobie w największych armiach świata, amerykańskiej 

nie wyłączając215.  

Nie ulega wątpliwości, że w chwili obecnej Siły Obronne Izraela mieszczą 

się w absolutnej czołówce armii współczesnego świata. Nie sposób nie podziwiać tego, jak 

Państwo Żydowskie − przy dość ograniczonych zasobach finansowych, ale także ludzkich − 

zbudowało siły zbrojne zdolne skutecznie chronić swój kraj i jego obywateli, 

 
213 https://navy.idf.il/Article/3813, dostęp: 23.11. 2021. 
214 E. Barbur, K. Urbański, Gadany przewodnik po teraźniejszości i historii Izraela, Warszawa 2016, s. 138 i nt. 
215 „Financial Times”, 10.07.2015. 
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także w miejscach odległych od własnych granic. Izraelscy politycy i wyżsi wojskowi umieją 

bardzo szybko wyciągać wnioski z doświadczeń płynących z toczących się wokół granic 

Państwa Żydowskiego konfliktów. Stosunkowo szybko zrozumieli oni, że w dającej się 

przewidzieć perspektywie czasowej konflikty wokół Izraela będą miały charakter 

asymetryczno-hybrydowy, ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu 

konsekwencjami. z drugiej jednak strony (co zresztą koła rządowe i wojskowe w Izraelu mają 

na względzie) zmienia się sytuacja międzynarodowa wokół Państwa Żydowskiego. Wprawdzie 

amerykańskie interwencje w Iraku wyeliminowały zagrożenie ze strony Bagdadu, ale 

jednocześnie wzmocniły pozycję Iranu, najbliższego sojusznika, a nawet protektora Syrii. To 

oznacza, że zagrożenia militarne par excellence nie zostały całkowicie wyeliminowane i mogą 

narastać w najbliższym czasie. Dlatego też od momentu wybuchu agresji rosyjskiej 24 lutego 

2022 r. na Ukrainę Izrael prowadzi niezwykle ostrożną politykę zagraniczną wobec obu stron 

tego konfliktu. Wśród elity izraelskiej panuje bowiem przekonanie, że polityka reżimu dynastii 

Asadów w dużej mierze jest sterowana z Kremla. 

Na zakończenie rozważań w tym rozdziale należy podkreślić jeszcze jeden, niezwykle 

istotny, aspekt dotyczący funkcjonowania Sił Obronnych Izraela. Armia izraelska jest bowiem 

formacją na wskroś obywatelską. Oczywiście zachowuje hierarchiczną strukturę, ale niżsi 

stopniem oficerowie, a nawet szeregowcy mają prawo kwestionować polecenia i rozkazy 

dowódcy. Bierni wykonawcy rozkazów, nie przejawiający własnej inicjatywy raczej są 

pozbawieni szans na karierę w Siłach Obronnych Izraela. Narady w sztabie generalnym 

przypominają raczej akademickie dyskusje niż typowe obrady najwyższego gremium 

wojskowego. Rozwój środków technicznych pola walki, nie wspominając o cybernetyzacji sił 

zbrojnych Państwa Żydowskiego, procesy te w ostatnich latach wydatnie pogłębił216. Nie ulega 

zatem wątpliwości, że izraelskie siły zbrojne są bodaj najbardziej zdemokratyzowaną 

armią w państwach demokratycznych, co w niczym nie umniejsza jej skuteczności. 

 

  

 
216 D. Senor, S. Singer, Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela, Wasrszawa 2013, passim. Por. 

także: M. Finkel, Studies in Generalship. Lessons from the Chiefs of Staff Israel Defense Forces, Stanford 2021, s. 

10 i n. 
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ROZDZIAŁ III. Jednostka 8200 Cybernetyczne ramię AMANU 

 

III.1. Miejsce i rola Amanu w Siłach Obronnych Izraela 

Po II wojnie światowej w krajach demokratycznego Zachodu nastąpiły pewne 

przewartościowania dotyczące pozycji sił zbrojnych w systemach politycznych 

poszczególnych państw. Najogólniej rzecz ujmując, zmierzały do wzmocnienia cywilnej 

kontroli nad silami zbrojnymi. w sposób szczególny dotyczyło to pozycji wywiadu sił 

zbrojnych. Instytucja ta była zazwyczaj bardzo krytycznie postrzegana jako źródło 

intryg i dezinformacji (wbrew oczywistemu celowi funkcjonowania tej służby). Szczególny 

niepokój budził fakt, że instytucja ta pozostawała w każdym niemal kraju poza wszelką 

kontrolą cywilną. Także tam, gdzie istniał cywilny nadzór nad armią. Wskazywano przy tym 

na kulisy zamachu sarajewskiego jako klasyczny wręcz przykład tego rodzaju patologii217. Jako 

pierwsze do zdecydowanych zmian w tym zakresie przystąpiły po II wojnie światowej Stany 

Zjednoczone. Do pionu cywilnego kontrwywiadu w postaci Federalnego Biura Śledczego 

(FBI) dołączono utworzoną w 1947 roku Centralną Agencję Wywiadowczą (CIA). Wprawdzie 

siły zbrojne USA nadal posiadają własne struktury wywiadowcze (Military Intelligence Corps), 

ale ich zadania sprowadzają się do zbierania i przetwarzania danych wyłącznie w taktycznym 

oraz operacyjnym wymiarze. Jednak po kompromitacji CIA w sprawie rzekomych zbrojeń 

nuklearnych Iraku, amerykańskie wojskowe służby wywiadowcze zwiększyły zakres swych 

zainteresowań218. Podobnie wygląda sytuacja w zdecydowanej większości krajów Zachodu. 

Już w tzw. starej RFN powołano do życia Cywilny wywiad (Federalna Służba Wywiadowcza 

– BND) oraz kontrwywiad (Urząd Ochrony Konstytucji – BfV), obydwie te służby – co 

ciekawe – nie posiadają uprawnień policyjnych. Wprawdzie istnieje Federalna Służba 

Kontrwywiadu Wojskowego, ale pełnią w niej służbę także funkcjonariusze cywilni i zajmuje 

się ona przede wszystkim zwalczaniem politycznego ekstremizmu w szeregach Bundeswery219. 

Podobnie sprawa ta wygląda w Polsce. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja 

Wywiadu zajmują się większością spraw związanych z ochroną kontrwywiadowczą oraz 

działaniami wywiadowczymi. Służba Kontrwywiadu Wojskowego zajmuje się wyłącznie 

ochroną kontrwywiadowczą żołnierzy oraz instytucji wojskowych, natomiast Służba Wywiadu 

Wojskowego − działalnością wywiadowczą na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz obronności 

 
217 M.C. Desch, Civilian Control of the Military. The Changing Security Environment, Baltimore 2001, s. 10 i n. 
218  https://www.ikn.army.mil/apps/MIHOF/Home, dostęp: 15.05.2022. 
219 M. Löffelmann, M.A. Zöller, Nachrichtendienstrecht, München 2022, p. 10 i n. 
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kraju220. w tym względzie ustawodawstwo polskie powieliło rozwiązania 

stosowane w większości krajów NATO w tym względzie. Warto jednak zwrócić uwagę, że 

ocena ze strony służb wywiadowczych mających cywilny charakter, a dotycząca spraw 

militarnych, może okazać się błędna. Najlepszym tego dowodem było niedoszacowanie siły 

ofensywy Talibów w Afganistanie (sierpień – wrzesień 2021 r.), jak również sceptycyzm co do 

możliwości armii ukraińskiej wobec rosyjskiej agresji w lutym 2022 r. To tylko wybrane 

przykłady, a można by wskazać wpadki inne tego rodzaju, o czym (Irak) wspomniano wyżej. 

Pomieszanie (jak w polskich SWW i SKW) funkcjonariuszy cywilnych z żołnierzami 

zawodowymi nie ułatwia też kierowania służbami wywiadowczymi. 

Ze zrozumiałych względów posiadanie sprawnych służb wywiadowczych 

i kontrwywiadowczych stanowi sprawę egzystencjalną dla Państwa Izrael. Od początku jego 

istnienia marzeniem arabskich sąsiadów było „zepchnięcie Izraela do morza”. Jakkolwiek od 

ponad czterdziestu lat Państwu Żydowskiemu udało się unormować stosunki z Egiptem oraz 

Jordanią, a nawet nawiązać relacje dyplomatyczne, nadal panuje między nimi stan tzw. 

zimnego pokoju221. Nic zatem dziwnego, że od utworzenia izraelskiej państwowości w 1948 

roku służby te zadania wykonujące znajdują się w centrum uwagi najwyższych czynników 

politycznych oraz wojskowych Izraela. Jak się wydaje, udało się zachować w służbach 

specjalnych optymalną równowagę pomiędzy zachowaniem nad nimi kontroli parlamentarnej 

przy jednoczesnym utrzymaniu ich wysokiej skuteczności i sprawności działania. Służba 

kontrwywiadowcza Izraela to Shin Bet (w języku hebrajskim: Sherut ha-Bitaẖon haKlali, co 

oznacza Ogólną Służbę Bezpieczeństwa). Na jej określenie często używa się też akronimu – 

Shabak lub właśnie Shin Bet. Do obowiązków Shin Bet należy ochrona bezpieczeństwa 

państwa, demaskowanie organizacji terrorystycznych, przesłuchiwanie osób podejrzanych 

o terroryzm, dostarczanie wszelkich informacji przydatnych na potrzeby działań przeciw 

terrorystom w Autonomii Palestyńskiej oraz w strefie Gazy, wszelkie działania 

kontrwywiadowcze, ochrona osobista wyższych urzędników publicznych, zabezpieczanie 

infrastruktury krytycznej, budynków rządowych oraz ochrona izraelskich linii 

lotniczych i zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych222. Gdy 

chodzi o bezpieczeństwo cybernetyczne Państwa Izrael, nie ulega wątpliwości, że również Shin 

Bet ma swój udział w ochronie tej przestrzeni. Nota bene wynika to wprost z przedstawionych 

 
220 https://www.sww.gov.pl/pl/11.html, dostęp: 15.05.2022. 
221 https://pism.pl/publikacje/Poprawa_stosunk_w_izraelsko_egipskich, dostęp: 22.07.2022r. Por. także: J.S. 

Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009, s. 270– 288. 
222 F. Clements (Ed.),The Israeli Secret Services, London‒New York 2017, s.1‒7. 

https://www.sww.gov.pl/pl/11.html
https://pism.pl/publikacje/Poprawa_stosunk_w_izraelsko_egipskich
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wyżej zadań tej służby. Wydaje się jednak, że w dużej mierze jest to działanie reaktywne, choć 

nie brak dowodów na prewencyjną aktywność, jak również działania wyprzedzające tej służby. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że były szef Shin Bet w latach 2005–2011 Yuval Diskin jest 

współzałożycielem firmy z segmentu start-up Opora zajmującej się zabezpieczeniami 

prewencyjnymi w przestrzeni cybernetycznej. Nie ukrywa przy tym, że stosownego 

doświadczenia do tego rodzaju aktywności biznesowej nabył podczas służby w „firmie”223. 

Służba ta zaliczyła kilka mniejszych lub większych porażek. Najbardziej tragiczna wśród nich 

to niepowstrzymanie zabójcy premiera Izraela Icchaka Rabina, 4 listopada 1995 roku, którym 

był prawicowy ekstremista Yigala Amira. Nawiasem mówiąc, to tragiczne wydarzenie 

wskazuje na rutynizację służb specjalnych, od której nie są całkowicie wolne także służby 

izraelskie. Po prostu Shin Bet, nastawiona była głównie na zwalczanie islamskiego terroryzmu, 

nie wyobrażano sobie, by zagrożenie dla szefa rządu izraelskiego mogło przyjść ze strony 

rodzimego ekstremisty. Był to zatem efekt rutynizacji tej służby, a zwłaszcza jej 

funkcjonariuszy, którzy po pewnym czasie najchętniej poruszają się po utartych koleinach. 

Pełna świadomość tego stanu rzeczy dotarła – jak się wydaje – do izraelskich elit 

politycznych i wojskowych dopiero po owym tragicznym epizodzie. Powstaje pytanie – na ile, 

izraelskie służby specjalne, nie tylko Shin Bet, wyciągnęły wnioski z tej ewidentnej porażki. 

Izraelska agencja wywiadowcza to osławiony Mossad, instytucja-legenda, zaliczana do 

najlepszych służb parających się zbieraniem oraz przetwarzaniem informacji, jak również 

tajnymi operacjami, głównie o charakterze antyterrorystycznym. Jej budżet roczny wynosi ok. 

2,8 miliarda USD, ale to suma raczej domniemana, bo faktyczna wysokość nakładów, jakie 

Państwo Izrael wydaje na ten cel, pozostaje tajemnicą. Należy także dodać, że cele, sposoby 

działania oraz uprawnienia tej służby nie zostały ujęte w żadne normy prawne224. Nie ma w tym 

nic dziwnego, bo od Mossadu zarówno izraelskie elity polityczne, jak i społeczeństwo Państwa 

Żydowskiego oczekuje nade wszystko skuteczności działania, a mogłoby się okazać, że 

przedsięwzięcia prowadzone przez tę agencję są na granicy prawa lub też odbywają się 

wręcz z jego pominięciem. Zwłaszcza gdy mają miejsce na obszarze innych państw, jak np. 

słynna akcja uprowadzenia hitlerowskiego zbrodniarza współodpowiedzialnego za Holocaust 

Adolfa Eichmanna z Argentyny w 1960 r. Działaniami wychodzącymi poza normy prawa 

międzynarodowego były (i są) akcje skierowane przeciw palestyńskim terrorystom, 

które w istocie rzeczy polegają na ich fizycznej likwidacji, jak to miało miejsce w wypadku 

 
223 https://nocamels.com/2020/06/cybersecurity-startup-ex-shin-bet-7m-preemptive-security/, dostęp: 

6.05.2022. 
224 „The Times”, 2.08.1996. 

https://nocamels.com/2020/06/cybersecurity-startup-ex-shin-bet-7m-preemptive-security/,%20dostęp
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morderców sportowców izraelskich podczas olimpiady 1972 roku w Monachium225. Mottem 

działania Mossadu jest zdanie z Księgi Przysłów Starego Testamentu: „Bez kunsztu rządzenia 

naród upada, wybawienie (jest) przy wielu doradcach” (Prz:11,14).  

Kadra zawodowych funkcjonariuszy Mossadu jest stosunkowo nieliczna wobec ogromu 

zadań, jakie służba ta ma do wykonania. Ich liczbę ocenia się na około 7000. Są to, rzecz jasna, 

dane szacunkowe, albowiem prawdziwa liczba jest ściśle strzeżoną tajemnicą państwową. Poza 

nimi liczne musi być także grono mniej lub bardziej oficjalnych 

współpracowników w kraju, a w jeszcze większej mierze poza jego granicami. Bo skuteczność 

Mossadu polega właśnie na niebywałych zdolnościach tej służby do pozyskiwania sobie 

tajnych współpracowników wśród żydowskiej diaspory rozproszonej w różnych krajach 

świata, izraelskich studentów i pracowników firm z Izraela delegowanych do pracy za granicą. 

Współpracowników Mossad werbuje także wśród cudzoziemców, wobec których zezwala się 

na każdy (byle skuteczny) sposób werbunku, od zwykłego przekupstwa poczynając, na 

szantażu kończąc. Ta mieszanina wysokiej klasy profesjonalizmu z niesztampowymi 

metodami działania − także tymi jednoznacznie pozaprawnymi − zapewniła tej służbie liczne 

sukcesy. 

Pomimo tego Mosad nie posiada nieograniczonego zaufania izraelskiego sztabu 

generalnego Sil Obronnych Izraela. Wyżsi oficerowie Cahalu pokątnie wyrażają opinię, 

że w sprawach stricte militarnych mają do wywiadu cywilnego raczej ograniczone zaufanie. 

Nie jest to zresztą specyfiką tylko i wyłącznie wojskowych izraelskich. Bardzo podobnie 

wygląda sytuacja i w naszym kraju226. Warto jednak w tym miejscu ponownie przypomnieć, że 

jak gdyby wbrew temu wszystkiemu w 1973 r. Aman nie potrafił trafnie przewidzieć działań 

państw arabskich w przededniu tzw. wojny październikowej, dając się zwieść „maskirowce” 

prowadzonej przez Egipt i Syrię. Położyło się to cieniem na tej instytucji i wymusiło dymisję 

jej ówczesnego szefa – generała Eli Zeiry227. w swym obecnym kształcie jako instytucja Aman 

istnieje od 1953 r., ulegając pewnym przekształceniom wewnętrznym. Największe zmiany, nie 

tyle organizacyjne, co mentalnościowe, nastąpiły po 1973 roku. Następcą gen. Zeiry został gen. 

Szlomo Gazit, który pełnił funkcję szefa Amanu od 1974 do 1978 roku. Jako człowiek 

ponadprzeciętnie wykształcony – łączył karierę wojskową z akademicką, niewątpliwie 

przyczynił się do zdecydowanego podniesienia poziomu intelektualnego żołnierzy izraelskiego 

 
225 R. Payne, Mossad. Israel’s Most Secret Service, London 2020, p. 14 i n. 
226 https://wiadomosci.wp.pl/siemoniak-nie-nalezy-laczyc-wywiadu-wojskowego-z-cywilnym-

6082120152044161a, dostęp: 13.07.2022. 
227 U. Bar-Josef, The Angel. The Egyptian Spy who Saved Israel, New York 2016, p. 299–300. 

https://wiadomosci.wp.pl/siemoniak-nie-nalezy-laczyc-wywiadu-wojskowego-z-cywilnym-6082120152044161a
https://wiadomosci.wp.pl/siemoniak-nie-nalezy-laczyc-wywiadu-wojskowego-z-cywilnym-6082120152044161a
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wywiadu wojskowego228. Liczebność żołnierzy i funkcjonariuszy Amanu nie jest w pełni 

znana, szacuje się ją na około 7000 ludzi. Dyrektor Amanu jest oficerem w randze generała 

majora (odpowiednik polskiego generała dywizji, oprócz niego w tej randze służą tylko 

dowódcy poszczególnych rodzajów Sił Obronnych Izraela oraz zastępca szefa SG) i podlega 

bezpośrednio szefowi sztabu generalnego. Dyrektorowi podlegają służby wywiadowcze 

poszczególnych trzech rodzajów Sił Obronnych Izraela, dowództw regionalnych, a sam Aman 

współcześnie dzieli się w sposób następujący: 

− jednostka 1391, w zasadzie tajne więzienie dla „więźniów wysokiego ryzyka”, głównie 

terrorystów islamskich; instytucja, o której niewiele wiadomo jest przedmiotem ostrej krytyki 

ze strony izraelskich obrońców praw człowieka229, 

− jednostka 8200, 

− jednostka 9900 zajmująca się wywiadem wizualnym (analiza zdjęć lotniczych oraz 

satelitarnych), 

− wydział badań, 

− wydział operacji specjalnych, któremu podlega m.in. oddział specjalny 262 (Sayeret Matkal). 

Podstawowe zadania Amanu są następujące: 

• ocena wywiadowcza strategii bezpieczeństwa, planów wojskowych i sytuacji 

bezpieczeństwa oraz w dostarczanie informacji wywiadowczych wojsku i agencjom 

rządowym, 

• bezpieczeństwo sztabu generalnego, 

• zabezpieczenie cenzury wojskowej, 

• zarządzanie i koordynacja serwisów informacyjnych, 

• tworzenie materiału mapowego oraz dostarczanie i rozpowszechnianie informacji do 

tworzenia map, 

• opracowanie specjalnej technologii do pracy wywiadowczej, 

• opracowanie doktryny wywiadu, 

• kierowanie pracą izraelskich attaché obrony w przedstawicielstwach dyplomatycznych 

Izraela. 

Z pozoru zadania te są podobne do stawianych przed wojskowymi służbami 

wywiadowczymi w większości państw świata. Pewną odrębnością od ogólnej sztampy jest 

powierzenie Amanowi również zadań kontrwywiadowczych, co wynika 

 
228 https://www.haaretz.com/israel-news/2020-10-09/ty-article/.premium/shlomo-gazit-israels-first-military-

coordinator-for-occupied-land-dies-at-94/0000017f-f26a-df98-a5ff-f3ef06600000, dostęp: 14.07.2022. 
229 „Newsweek” (wersja amerykańska), 27.06.2004. 

https://www.haaretz.com/israel-news/2020-10-09/ty-article/.premium/shlomo-gazit-israels-first-military-coordinator-for-occupied-land-dies-at-94/0000017f-f26a-df98-a5ff-f3ef06600000
https://www.haaretz.com/israel-news/2020-10-09/ty-article/.premium/shlomo-gazit-israels-first-military-coordinator-for-occupied-land-dies-at-94/0000017f-f26a-df98-a5ff-f3ef06600000
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wprost z przedstawionych wyżej zadań tej służby. Co ciekawe, wśród zadań nie zostały 

wymienione działania ofensywne, a do takich niewątpliwie zaliczyć można część zadań 

stawianych przed jednostką 8200. w chwili obecnej (lipiec 2022 r.) dyrektorem Amanu jest 

gen. Aharon Haliva mający za sobą chlubną kartę służby w izraelskich oddziałach powietrzno-

desantowych, notabene wielu jego poprzedników wywodziło się z tych właśnie wojsk. Aman, 

podobnie jak wszystkie instytucje militarne Izraela, podlega cywilnej kontroli, zarówno ze 

strony ministra obrony, jak i stosownej komisji Knesetu230.  

Blamaż izraelskiego wywiadu wojskowego w przededniu wojny Jom Kippur 1973 roku 

sprawił, że instytucja ta przez wiele lat odbudowywać musiała zaufanie elit 

politycznych i społeczeństwa Państwa Żydowskiego. Dlatego do pracy w Amanie kierowano 

oficerów i żołnierzy umiejących niesztampowo, a przede wszystkim samodzielnie 

myśleć i rozwiązywać stojące przed nimi zadania. We wszystkich prawie wojskowych 

służbach wywiadowczych pełnią służbę wyłącznie zawodowcy, starannie 

wyselekcjonowani i sprawdzeni przez kontrwywiad. Jeżeli w ogóle do służby tego rodzaju 

dopuszcza się poborowych, żołnierze ci pełnią wyłącznie służbę w logistyce wywiadu 

(kierowcy, technicy elektroniczni itp.). z Amanem sytuacja wygląda inaczej. Do 

służby w jednostce 8200 powoływani są również poborowi, w dodatku pełnią oni 

funkcje o kluczowym dla niej znaczeniu231. Świadczy to o tym, jak dalece władze Izraela ufają 

własnym obywatelom, ale też jak dalece młodzi obywatele powoływani do zasadniczej służby 

wojskowej identyfikują się z własnym państwem. Jest to przykład bezprecedensowy w krajach 

szeroko rozumianego Zachodu, do których Izrael niewątpliwie się zalicza. Ten fakt, będący 

niewątpliwie dużym atutem jednostki 8200, jest jednocześnie jej słabością jeśli 

chodzi o fluktuację kadr z okresem dwu- (dla kobiet) trzyletniej (dla mężczyzn) zasadniczej 

służby wojskowej. Zdecydowana większość poborowych po jej ukończeniu wraca do sektora 

prywatnego. Uwzględniając bardzo specyficzne środowisko społeczności Darknetu, wiąże się 

to z koniecznością sukcesji tożsamości tak, aby zmiana osoby operatora nie powodowała 

podejrzeń i utraty zaufania. Tego typu działanie jest przedsięwzięciem wyjątkowo 

trudnym i obarczonym sporym marginesem ryzyka. 

Skupienie się Izraela na bezpieczeństwie narodowym w znacznym stopniu ułatwiło 

powstanie dużej liczby firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Jak będzie to pokazane 

poniżej, przedsiębiorstwa pochodzące z Izraela mają olbrzymi udział w tym segmencie rynku 

 
230 https://web.archive.org/web/20050512104746/http://jewishaz.com/jewishnews/040402/service.shtml, 

dostęp: 15.07.2022. Por. także: I. Black, B. Morris, Mossad, Shin Beth, Aman, Palmyra 1994, p. 20‒22. 
231 Ibidem, s. 44. 

https://web.archive.org/web/20050512104746/http:/jewishaz.com/jewishnews/040402/service.shtml
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IT. Wiele nowych przedsiębiorstw w Izraelu zostało założonych przez osoby, które 

wyszły z Jednostki 8200 – izraelskiego odpowiednika brytyjskiego GCHQ lub amerykańskiej 

NSA. Innowacje i technologia odgrywały ważną rolę w Izraelu nawet w erze przed 

cyberprzestrzenią, kluczem do sukcesu jest identyfikacja młodych talentów, gdy są 

jeszcze w szkole. Kluczowym atrybutem, którego szukają, jest posiadany zestaw 

umiejętności i zdolność do szybkiego uczenia się. 

Rapidalna ewolucja technologii oznacza, że umiejętność przewidywania, kto może się 

szybko uczyć, ma kluczowe znaczenie podczas rekrutacji ludzi do tej służby − jeśli 

dołączą w wieku 18 lat, zaliczą dwa lub trzy lata, a następnie odejdą, będą już mieli znacznie 

więcej praktycznego doświadczenia niż ich rówieśnicy w innych krajach, także i ci, którzy są 

absolwentami renomowanych uczelni.  

W Izraelu zasada, że ludzie nie pozostaną długo w jednostce 8200, jest wspierana przez 

przywództwo kraju, ponieważ innowacyjność i ekonomia są postrzegane jako ściśle 

powiązane z krajowym bezpieczeństwem. Uważa się, że dla innych krajów replikacja modelu 

izraelskiego w całości może nie być taka prosta, ponieważ czerpie on z kultury bezpieczeństwa 

narodowego Państwa Żydowskiego, a jego podstawą jest powszechna służba wojskowa, 

nieistniejąca w innych rozwiniętych krajach Zachodu, z wyjątkiem Finlandii, Szwecji, 

Szwajcarii i Korei Południowej. Niektóre koncepcje można powtórzyć – w szczególności 

zestawy potrzebnych umiejętności, a następnie skupić się na nich w szkole i na 

uniwersytecie w celu upewnienia się, że są one odpowiednie, a także myśleć w szerszej 

perspektywie o analizie, którzy ludzie są najlepsi w przyswajaniu najnowszych umiejętności. 

Oczywiście niesie to za sobą pewne ryzyko. Zagraniczni kontrahenci mogą obawiać się 

firm, których pracownicy wywodzą się z Izraelskiego Wywiadu Wojskowego232. Można 

przyjąć założenie, że spodziewane korzyści zniwelują obawy. 

 

III. 2. Jednostka 8200. Geneza i cele 

Jednostkę 8200 (j. hebrajski: יחידה, Yehida shmone –Matayim, „Jednostka osiem – 

dwieście”) utożsamia się z prowadzeniem działań w cyberprzetrzeni, z prowadzeniem 

cyberwojny, słowem – z działaniami par excellence nowoczesnymi, na miarę XXI wieku. i nie 

ulega wątpliwości, że nią jest. Co więcej w zgodnej opinii specjalistów w chwili obecnej należy 

ona do czołowych instytucji tego typu na świecie, a nawet jest w tej dziedzinie przodującą 

 
232 Jak Izrael buduje swoje zaawansowane technologicznie start-upy https://www.bbc.com/news/technology-

37643758, dostęp: 29.07. 2022. 

https://www.bbc.com/news/technology-37643758
https://www.bbc.com/news/technology-37643758
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wobec konkurencji amerykańskiej, chińskiej czy koreańskiej233. Jej historia sięga roku 1952, 

kiedy to za pomocą niewielkiej ilości zdemobilizowanego sprzętu amerykańskiego zbudowano 

pierwszą stację nasłuchu radiowego w Jaffie. Już podówczas w jednostce tej angażowano do 

służby zdolnych elektroników oraz matematyków. Pierwotnie nosiła nazwę 2 Jednostka Służb 

Wywiadu, a następnie 515 Jednostka Służby Wywiadu. w 1954 roku przeniesiono ją z Tel-

Avivu do nowej siedziby w Gillot. z biegiem lat uzyskiwała coraz większy dostęp do coraz 

bardziej zaawansowanych technologii obliczeniowych. Na przykład wojskowa jednostka 

badawczo-rozwojowa Siły Obronne Państwa Izrael RAFAEL − znana również jako Urząd ds. 

Rozwoju Uzbrojenia − opracowała w 1956 roku jeden z pierwszych komputerów 

analogowych w Izraelu. Do 1958 roku ta sama jednostka stworzyła komputer o nazwie Itzik, 

który pozwalał na symulacje na dużą skalę, a do którego dostęp został następnie 

(prawdopodobnie) przyznany Jednostce. Dwa lata później Siły Obronne Państwa Izrael 

zakupiły komputer Philco z USA, tworząc Merkaz Mahshevim Uma’arahot Meida (pol.: 

„Centrum komputerów i zapisów zmechanizowanych”234, 235 (MAMRAM-Center of 

Computing and Information Systems). Był to krok milowy w rozwoju zdolności 

obliczeniowych i analitycznych izraelskiej armii. 

Ta nowa moc obliczeniowa była wykorzystywana przez Jednostkę i Siły Obronne 

Państwa Izrael w ogóle podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku. Dzięki niemu 

były w stanie przechwycić i rozszyfrować komunikację egipskich i syryjskich sił 

powietrznych, co pozwoliło mniejszym, mniej wyrafinowanym izraelskim siłom powietrznym 

wymanewrować i kontrolować przestrzeń powietrzną236. Udana jednoczesna klęska sił 

egipskich, syryjskich i jordańskich w tak krótkiej kampanii, która znacznie powiększyła 

terytorium Izraela, dała Izraelczykom i wywiadowi poczucie niezwyciężoności237. 

Po wojnie 6-dniowej jednostka SIGINT Siły Obronne Państwa Izrael (obecnie 848) 

otrzymała znaczny budżet na poprawę zdolności do zbierania informacji, szczególnie na temat 

Syrii i Egiptu. Zbudowano kilka ośrodków SIGINT, w szczególności w Tel Avital na 

Wzgórzach Golan, na górze Hermon i w Um-Hashiba na pustyni Synaj, w celu zebrania 

dowodów i wywiadu komunikacyjnego, aby zapewnić wczesne ostrzeganie w przypadku 

 
233 „Financial Times”, 10.07.2015. 
234 D. Breznitz, The Military as a Public Space ‒ The Role of the IDF in the Israeli Software Innovation System, 

“MIT Ind. Perform” 2002, Cent. 1–46. 
235 J.P. Rousseau, The History And Impact Of Unit 8200 On Israeli Hi-Tech Entrepreneurship, Ohio 2017. 
236 S. Perman, Spies Inc. Business Innovation from Israel’s Masters of Espionage, Upper Saddle River 2004. 
237 D. Senor, S. Singer, Start-up Nation. The Story of Israel’s Economic Miracle, New York 2009. 

https://pl.frwiki.wiki/wiki/Upper_Saddle_River
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rozpoczęcia wojny238. Odgrywają one kluczową rolę w bezpieczeństwie militarnym Izraela. To 

swego rodzaju „oczy i uszy” Cahalu. Jednostka 8200 jest największą w strukturach 

Amanu i liczy 5−6 tysięcy żołnierzy, choć są to tylko dane szacunkowe239. Jej faktyczna 

liczebność stanowi najpilniej strzeżony sekret. Należy zwrócić uwagę, że w jej funkcjonowaniu 

absolutnie kluczową rolę pełni wyposażenie techniczne, oprogramowanie wyszkolenie oraz 

nowe technologie w postaci sztucznej inteligencji AL. Jednostka ta ma na koncie wiele 

sukcesów, m.in. odszyfrowanie tajnych kodów armii egipskiej u progu wojny 6-dniowej, 

podsłuchanie rozmów dyplomatów egipskich podczas rokowań 

pokojowych z Izraelem w 1978 r. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że inne liczne jej sukcesy 

są nadal objęte klauzulą tajności240. Jak już wyżej wspomniano w jednostce tej pełnią służbę 

żołnierze poborowi. Ale – co godne podkreślenia – nie trafiają, rzecz oczywista, 

tam z przypadku. Już wśród uczniów wczesnych klas szkół podstawowych oficerowie Amanu 

(częstokroć kobiety wcielające się w rolę nauczycielek podstaw informatyki) wyszukują 

narybek o szczególnych uzdolnieniach matematycznych i predylekcji do informatyki. Jednak 

zdolności te same w sobie nie wystarczają. W starszych klasach zwraca się uwagę na ogólne 

oczytanie i inteligencję oraz zainteresowania otaczającą rzeczywistością społeczno-polityczną. 

Najzdolniejsi nawet matematycy, będący introwertykami zamkniętymi w świecie liczb, nie 

mają zbyt dużych szans na późniejszą służbę w jednostce 8200. Od kilkunastu lat Park 

Naukowy w Ber-Szebie prowadzi pozalekcyjną szkołę informatyczną Magshimim (w wolnym 

tłumaczeniu na j. polski: Spełnienie). Na te pozalekcyjne zajęcia uczęszczają 

uczniowie w wieku 15–18 lat. Aby się na te zajęcia dostać, kandydaci muszą przejść bardzo 

staranną selekcję. Najzdolniejsi z nich doskonalą swe umiejętności kodowania oraz 

rozkodowywania informacji, a także hakowania. Nie ulega wątpliwości, że absolwenci tego 

nieformalnego kursu stanowią lwią część rekrutów trafiających do odbycia służby 

wojskowej w jednostce 8200. Wedle powszechnej opinii są oni lepszymi specjalistami niż 

absolwenci studiów informatycznych na renomowanych uczelniach amerykańskich z tzw. ligi 

bluszczowej. Należy także zwrócić uwagę, że do grona wykładowców tej szkoły należą także 

żołnierze czynnej służby z jednostki 8200. Nota bene udzielają się oni także 

(społecznie) w wybranych klasach informatycznych izraelskich szkół średnich. Zdobywaniu 

kolejnych kwalifikacji informatycznych towarzyszy pogłębiony kurs języka 

 
238 E. Kahana, E., Historical Dictionary of Israeli Intelligence, Cambridge 2006. 
239 „Bamahane”, 8.09. 2010, p. 83. 
240, https://www.cshub.com/threat-defense/articles/inside-the-elite-israeli-military-unit-8200dostęp: 22.07. 

2022. 
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angielskiego i arabskiego oraz studia nad kulturą Orientu241. Od wiosny 2022 roku pod 

dyskretnym patronatem tej jednostki otworzono kolejne specjalistyczne klasy 

informatyczne w liceach Sderot oraz Tyberiady. w klasach tych nauczycielami są weterani 

zawodowej służby w jednostce 8200, którzy (oprócz kwalifikacji językowych oraz 

informatycznych) wyróżniają się także talentem pedagogicznym i potrafią łatwo nawiązać 

kontakty z młodzieżą242. Nic zatem dziwnego, że ukończenie kursu w Magshimim daje mniej 

więcej podobne możliwości na rynku pracy, co dyplom elitarnej uczelni amerykańskiej. 

Jakkolwiek zajęcia w tej instytucji są płatne, to rozwinięty system stypendialny sprawia, 

że z programu tego mogą korzystać i korzystają uczniowie z mniej zamożnych rodzin. 

Uzdolnione, pracowite dzieci pochodzące z nizin społecznych są do pewnego stopnia 

preferowane podczas rekrutacji. Obowiązuje pełna równość płci, liczą się tylko zdolności. 

Szczytem możliwości rozwoju i dalszej kariery młodych Izraelitek posiadających zdolności 

informatyczne jest służba w jednostce 8200. Przypomnijmy: obowiązek powszechnego poboru 

obejmuje w Izraelu także kobiety, z tym że ich służba (w przeciwieństwie do mężczyzn) trwa 

tylko 2 lata. Natomiast w zasadzie z rekrutacji wykluczeni są także Arabowie, również ci 

posiadający obywatelstwo izraelskie. Choć treść zajęć w Magashimim nie jest objęta klauzulą 

tajności, uczniowie na nie uczęszczający pozostają po dyskretną obserwacją. Ci spośród nich, 

którzy za dużo i w szczegółach opowiadają i dzielą się informacjami z bliskimi i przyjaciółmi, 

raczej nie mają większych szans na służbę w 8200, nawet jeżeli są ponadprzeciętnie zdolni. Jest 

to także istotna selekcja kandydatów do służby. Sama rekrutacja podlega tajnej procedurze. Nie 

wiadomo, jakie są ostateczne kryteria doboru rekrutów243. Gdy jednostka zidentyfikuje 

potencjalnych kandydatów do służby, poddaje ich rygorystycznym wywiadom, 

testom i zajęciom – obejmującym wszystko, od komunikacji cybernetycznej przez 

elektrotechnikę po język arabski – co może zająć ponad sześć miesięcy 244. Należy w tym 

miejscu dodać, że każdy żołnierz z poboru, który kończy służbę w jednostce 8200 nie ma 

najmniejszych problemów ze znalezieniem intratnego miejsca pracy245, zarówno w Izraelu, 

jak i poza nim, bądź rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Przykładem takiej kariery 

może być urodzona na Ukrainie Kira Radinski, której rodzice ze względu na żydowskie 

korzenie wyemigrowali pod koniec lat 80. minionego stulecia do Izraela. Po ukończeniu 

 
241 https://www.ft.com/content/69f150da-25b8-11e5-bd83-71cb60e8f08c, dostęp: 17.07.2022. 
242 https://www.kan.org.il/Item/?itemId=125796, dostęp: 23.07.2022. 
243 Ibidem, por. także: https://www.forbes.com/sites/richardbehar/2016/05/11/inside-israels-secret-startup-

machine/#58ed1c501a51, dostęp: 17.07.2022. 
244 Ibidem. 
245 https://www.israel21c.org/12-israelis-making-a-mark-on-bostons-tech-scene/, dostęp: 17.07.2022. 

https://www.ft.com/content/69f150da-25b8-11e5-bd83-71cb60e8f08c
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=125796
https://www.forbes.com/sites/richardbehar/2016/05/11/inside-israels-secret-startup-machine/%2358ed1c501a51
https://www.forbes.com/sites/richardbehar/2016/05/11/inside-israels-secret-startup-machine/%2358ed1c501a51
https://www.israel21c.org/12-israelis-making-a-mark-on-bostons-tech-scene/
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służby w 8200 rozpoczęła błyskotliwą karierę w IT i dziś uchodzi za światowej klasy eksperta 

od sztucznej inteligencji246. Jako przykład może też posłużyć firma Wiz zajmująca się 

cyberbezpieczeństwem, która rok po założeniu przekształciła się w giganta branży na 

świecie. Assaf Rappaport − jeden z założycieli firmy, absolwent Talpiot (elitarnego programu 

szkoleniowego Sił Obronnych Izraela), były żołnierz Jednostki 8200 i Jednostki 81 (jednostki 

technologicznej wywiadu wojskowego, która jest jeszcze bardziej tajna i selektywna niż 

Jednostka 8200) − w 2013 roku założył wraz z kolegami z wojska Royem Reznikiem, Ami 

Luttwakiem i Yinonem Costica firmę Adallom. To była ich pierwsza firma. Zaczęli bez 

pomysłu i kierunku, ale postanowili zaangażować się w projekt na rok. Nawiązali 

współpracę z Gilim Raananem, partnerem generalnym w Sequoia Capital. Zasugerował on, 

aby umówili się na spotkanie. Kilka dni później, gdy do niego doszło, okazało się, że zamiast 

indywidualnego spotkania obecnych było 16 partnerów z biur Sequoia w Stanach 

Zjednoczonych i Izraelu. Cała delegacja, w skład której wchodził partner zarządzający Doug 

Leone, szef Sequoia w skali globalnej. Dzień po spotkaniu Sequoia zaoferowała im 5 milionów 

dolarów, widząc potencjał start-upu budowanego nie wokół pomysłu, który i tak się zmieni, ale 

wokół zespołu. To pozwoliło im rozpocząć działalność w szerszej perspektywie. w końcu 

firma znalazła niszowy kierunek, zupełnie inny niż ten, od którego zaczynała działalność − 

bezpieczeństwo w chmurze.  

Gdy duże organizacje używają chmury do ogromnej liczby aplikacji w chmurze − 

zauważa współzałożyciej tej firmy − ich pracownicy zajmujący się bezpieczeństwem 

danych i nie są świadomi jakie dane są w nich przechowywane. Naszym wyzwaniem było 

umożliwienie organizacjom zachowania elastyczności dzięki tej technologii, a jednocześnie 

nienarażanie danych, pracowników i klientów.  

Ostatecznie Adallom znalazł się na przecięciu chmury i bezpieczeństwa danych 

dokładnie w okresie, w którym ta dziedzina osiągała szczyt. Jako największa na świecie firma 

działająca w chmurze, Microsoft bardzo szybko stał się partnerem biznesowym 

Adallom. Technologia Adallom umożliwiła większej liczbie firm przesyłanie większej liczby 

 
246 w jednym z wywiadów sprzed trzech lat Radinski stwierdziła: „Myślę, że najlepszym sposobem 

przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. Jedną z rzeczy, które teraz robimy, jest identyfikacja 

wzorców, a kiedy wzorce się zaczną, spróbuj przewidzieć następny krok. Mają wzór. Losowe rzeczy? To pytanie 

filozoficzne. Czy mamy w ogóle losowe rzeczy? a może jest to część wzorca, dla którego nie mamy danych? Jeśli 

więc uważasz, że nie ma losowych rzeczy i wszystko ma wzór, wtedy sztuczna inteligencja może przewidywać 

przyszłość. Potrzebujemy do tego tylko więcej danych”. 

Cyt.za: https://www.forbes.com/sites/richardbhttps://www.psychologytoday.com/us/blog/the-future-

brain/201911/can-ai-predict-humanitys-future-eventsehar/2016/05/11/inside-israels-secret-startup-

machine/#58ed1c501a51, dostęp: 17.07.2022. 

https://www.forbes.com/sites/richardbhttps:/www.psychologytoday.com/us/blog/the-future-brain/201911/can-ai-predict-humanitys-future-eventsehar/2016/05/11/inside-israels-secret-startup-machine/%2358ed1c501a51
https://www.forbes.com/sites/richardbhttps:/www.psychologytoday.com/us/blog/the-future-brain/201911/can-ai-predict-humanitys-future-eventsehar/2016/05/11/inside-israels-secret-startup-machine/%2358ed1c501a51
https://www.forbes.com/sites/richardbhttps:/www.psychologytoday.com/us/blog/the-future-brain/201911/can-ai-predict-humanitys-future-eventsehar/2016/05/11/inside-israels-secret-startup-machine/%2358ed1c501a51
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danych do chmury. Celem firmy było doprowadzenie Adaloma do skrajności, wykorzystanie 

potencjału Microsoftu w celu przekształcenia start-upu w Izraelu w wiodący na świecie 

produkt z zakresu cyberbezpieczeństwa. Fuzje i przejęcia to złożone procesy, które w wielu 

przypadkach kończą się niepowodzeniem. Łączenie różnych kultur wymaga 

inwestycji i otwartości obu stron − przejmowanej i przejmującej. 130 pracowników firmy 

Adallom z dnia na dzień stało się pracownikami Microsoftu, choć nie każdy z nich pragnął tej 

fuzji. Dzięki otwartości prowadzone przez Nadellę przejęcie firmy Adallom zakończyło się 

sukcesem – zarówno komercyjnym, jak i kulturalnym. Towarzyszyło temu następujące motto: 

„Zdobyliśmy Adaloma nie po to, by uczyć ich, co mają robić, ale po to, by oni uczyli nas”. i to 

zadziałało: „po stronie komercyjnej zwiększyliśmy przychody od zera do 1,5 miliarda 

dolarów i zrobiliśmy to wszystko z Izraela, poprzez rozwój organiczny i dodatkowe przejęcia”. 

Fuzja z Microsoftem nie wytrzymała próby czasu, tym niemniej Adallom utrzymał się na 

rynku. w 2013 roku znalazł się w gronie dziesięciu najbardziej obiecujących firm z obszaru 

cyberbezpieczeństwa. Dzisiaj jest renomowaną firmą, oferującą pełen wachlarz usług z tej 

dziedziny. Zmiany w wycenach wynikają z gwałtownego wzrostu potencjału izraelskich 

firm. Kiedyś był jeden Wix i jeden Fiverr – obecnie jest więcej firm zawansowanych 

technologicznie niż kiedykolwiek wcześniej. Przeszły one z ekosystemu start-upów do 

bycia w ekosystemie ekspertów pracowniczych. Jednym z powodów szybkiego rozwoju firm 

jest przede wszystkim zespół. Wygodnie jest zajmować się pozyskiwaniem funduszy, 

wycenami, inwestorami, sprzedażą – ale nie da się wygrać bez ludzi. To stanowi najlepszy 

dowód, jak cenne są wiedza i doświadczenie stymulowane poprzez odpowiedni model 

kształcenia i doboru kadr w ramach jednostki 8200247. Dotyczy to przede wszystkim systemów 

cyberbezpieczeństwa. Byli żołnierze Jednostki 8200, którzy wyszukiwali luk w systemie 

bezpieczeństwa cybernetycznego, teraz wykorzystują swe umiejętności do ich 

likwidowania, a tym samym zmniejszania ryzyka w Internecie zarówno gdy idzie o prywatną 

korespondencję, jak i działalność biznesową. Zdobywają oni doświadczenie o unikalnej 

wartości. 

Zdaniem Yaira Cohena, wieloletniego dowódcy 8200: „Nie ma żadnej większej operacji 

prowadzonej przez Mossad lub jakąkolwiek agencję bezpieczeństwa czy wywiadu 

Izraela, w którą 8200 nie jest zaangażowana”248. Dotyczy to także czasów przed powstaniem 

cyberprzestrzeni. Kiedy terroryści palestyńscy uprowadzili włoski statek wycieczkowy 

 
247 https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3904610,00.html, dostęp: 2022.09.02. 
248 https://www.forbes.com/sites/richardbehar/2016/05/11/inside-israels-secret-startup-

machine/#58ed1c501a51, dostęp: 17.07.2022. 

https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3904610,00.html
https://www.forbes.com/sites/richardbehar/2016/05/11/inside-israels-secret-startup-machine/%2358ed1c501a51
https://www.forbes.com/sites/richardbehar/2016/05/11/inside-israels-secret-startup-machine/%2358ed1c501a51
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„Achille Lauro” i dokonali na nim mordu starszego wiekiem Amerykanina żydowskiego 

pochodzenia, Jaser Arafat zaprzeczał, by Organizacja Wyzwolenia Palestyny miała z tą akcją 

cokolwiek wspólnego. To właśnie podówczas jednostce 8200 udało się przechwycić rozmowę 

telefoniczną między działaczami OWP, z której jednoznacznie wynikało, że to właśnie OWP 

stała za tym aktem terroru249. Istotnym komponentem 8200 jest baza Urim SIGINT. To 

kompleks instalacji wywiadowczych znajdujący się na pustyni Negew, około 30 km od Ber-

Szeby, kilka kilometrów na północ od kibucu Urim. Do czasu opublikowania 

artykułów o bazie w 2010 roku nie była ona znana światu zewnętrznemu. Baza posiada 

kompleks anten satelitarnych, które podobno są w stanie przechwytywać rozmowy 

telefoniczne, e-maile i inną komunikację z dowolnego miejsca na Bliskim 

Wschodzie, w Europie, Afryce i Azji, a także anteny, które mogą monitorować przesyłanie 

korespondencji internetowej. Wzdłuż drogi prowadzącej do bazy, która jest chroniona przez 

bramy o wysokim stopniu ochrony, ogrodzenia i psy stróżujące, znajdują się liczne 

koszary i budynki operacyjne. Żołnierze tam służący prowadzą ciągły monitoring sieci, jeżeli 

wierzyć spływającym, fragmentarycznym doniesieniom są oni w stanie przechwytywać 

korespondencję dyplomatyczną niemal z całego świata. Wedle niepotwierdzonych informacji 

przeglądają też miliony e-maili prywatnej korespondencji osób, które nie mają nic wspólnego 

z szeroko rozumianym życiem publicznym. Oczywiście spora część pozyskiwanych w ten 

sposób informacji nie ma większego lub zgoła żadnego znaczenia dla bezpieczeństwa Państwa 

Izrael. Natomiast wychwycone, a istotne dla interesu Państwa Żydowskiego informacje są 

natychmiast wysyłane do centrum dowodzenia jednostki 8200, a następnie kierowane do 

końcowego odbiorcy zgodnie z jej treścią i wagą. Sprzeciw wielu żołnierzy 

służących w jednostce 8200 budzi fakt, że gromadzone są również miliony informacji o życiu 

prywatnym zupełnie postronnych osób z całego świata w imię zasady, że: „kiedyś mogą się 

przydać”. z tych zasobów szefostwo Amanu, a za jego pośrednictwem także Mossadu, 

może w każdej chwili uzyskać (częstokroć unikalne) informacje o milionach osób na świecie. 

System inwigilacji wzmacniany jest wsparciem powietrznym w postaci kilku samolotów walki 

elektronicznej Gulfstream G-550250. Ten fakt oraz krytyka płynąca z zewnątrz 

(także z krajów z Izraelem zaprzyjaźnionych, m.in. z USA) nie powstrzymuje władz 

izraelskich do ograniczenia inwigilacji zakrojonej na szeroką skalę. Zazwyczaj podnoszony jest 

argument o „nieprzyjaznym sąsiedztwie” Państwa Żydowskiego, groźbie zaskoczenia agresją 

 
249 Ibidem. 
250 https://mondediplo.com/2010/09/04israelbase, dostęp: 19.07.2022. 

https://mondediplo.com/2010/09/04israelbase
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bądź aktem terroru, a dodatkowo usprawiedliwianie tej aktywności jest wzmacniane 

sztandarowym hasłem, że: „Izrael nie może sobie pozwolić na przegranie jakiejkolwiek 

wojny”251. w ten sposób nie tylko egzystencja samej jednostki 8200 ale także wszystkie jej 

działania znajdują pełne umocowanie doktrynalne dotyczące polityki obronnej Państwa Izrael. 

 

III.3 Cele Jednostki 8200, działania i zdolności operacyjne 

Według jednego z wyższych oficerów w randze pułkownika rezerwy, główną misją 

Jednostki jest „ratowanie życia, zapobieganie atakom terrorystycznym i innym atakom”252. 

Chociaż cel ten jest najwyraźniej defensywny z natury, nie powstrzymuje to jej przed 

używaniem środków ofensywnych do wyprzedzającego osiągnięcia ambitnych 

celów. w ramach swojego mandatu jest ona główną izraelską służbą gromadzącą dane 

wywiadowcze (SIGINT − wywiad elektromagnetyczny, ang. signals intelligence) ze 

specjalizacją w walce elektronicznej i odszyfrowywaniu kodu. Jak wyraził to wyższy oficer 

Jednostki 8200, „część żołnierzy z jednostki 8200 zajmuje się działalnością operacyjną poza 

granicami (tj. region EMEA i terytoria palestyńskie). Misje obejmują włączenie ofensywnych 

narzędzi cybernetycznych, a także narzędzi, które pomagają kształtować percepcję, 

wraz z cyberobroną253”. Jej cel jest zatem podobny do amerykańskiej NSA lub brytyjskiego 

GCHQ. 

Dokładniej rzecz ujmując, działania SIGINT Jednostki obejmują szeroki zakres zadań, 

od analizy informacji w domenie publicznej po wykorzystanie ludzkich 

operatorów i specjalnej inteligencji sygnałowej. Nic dziwnego, że obejmują one również 

przechwytywanie różnego rodzaju komunikacji (tj. szpiegowanie), ich tłumaczenie, 

odszyfrowywanie i analizę. Ponadto Jednostka angażuje się również w ofensywne 

i defensywne operacje cybernetyczne. Ogólnie rzecz biorąc, przywiązuje wagę do 

elastyczności operacyjnej, która jest wspierana przez działania legislacyjne. 

 
251 We wrześniu 2014 roku grupa byłych żołnierzy Jednostki 8200 wystosowała list otwarty sprzeciwiający się 

praktykom inwigilacji osób postronnych. w odpowiedzi ówczesny premier Izraela Beniamin Netanjahu 

powtórzył wszystkie argumenty przemawiające za tego rodzaju inwigilacją, a w liście skierowanym do żołnierzy 

jednostki zmieszczony na Facebooku, napisał: „Obywatele Izraela są wam winni wielkie podziękowania 

[żołnierzom jednostki 8200 ‒ M.J.] za profesjonalną i oddaną służbę państwu Izrael. Tak trzymać!” Cyt. za: 

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4570559,00.html, dostęp: 19.07.2022.  
252 Jako zastrzeżenie, to inwestorzy venture capital crowdsourcują izraelskie firmy high-tech, a wiele z nich to 

start-upy założone przez absolwentów Unit 8200. 
253 Y. Zitun, The unit without the name: a rare glimpse into the 8,200 fighters in the field, 2016 [WWW 

Document]. ynet. URL https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4861591,00.html, dostęp: 2022.09.02. 

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4570559,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4861591,00.html
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Jednostka prowadziła ogromną międzynarodową sieć szpiegowską i podsłuchową za 

pośrednictwem różnych baz SIGINT, dzięki dużym antenom i receptorom, jej baza Urim 

jest w stanie monitorować rozmowy telefoniczne, e-maile i inne komunikaty zarówno 

przyjaznych, jak i wrogich narodów na Bliskim Wschodzie, w Europie, Azji i Afryce. Baza 

Urim ma również infrastrukturę do podsłuchiwania terenów podmorskich (np. 

Śródziemnomorskie, łączące Izrael z Europą przez Sycylię) i śledzenia globalnego ruchu 

statków. Ponadto Jednostka utrzymuje podobno również tajne posterunki 

nasłuchowe w ambasadach Izraela za granicą, a także niektóre tajne jednostki podsłuchowe na 

terytoriach palestyńskich. Ponadto wykorzystuje również odrzutowce Gulfstream 

wyposażone w funkcje nadzoru elektronicznego do zbierania danych254. 

Większość tych danych jest udostępniana wewnętrznie (a także czasami zewnętrznie) 

przez Siły Obronne Państwa Izrael odpowiednim interesariuszom Jednostki, czy to oddziałom 

bojowym, decydentom czy innym agencjom wywiadowczym, takim jak Mossad. Większość 

materiałów wywiadowczych w Izraelu pochodzi z 8200. „(...) nie ma żadnej poważnej operacji 

ze strony Mossadu lub jakiejkolwiek agencji bezpieczeństwa wywiadowczego, w którą 8200 

nie jest zaangażowany”255. Podejrzewa się również, że Jednostka jest nieco 

zaangażowana w bardziej drastyczne elementy działań Sił Obronnych Państwa Izrael, 

pomagając im śledzić i dostarczając informacji wywiadowczych na temat konkretnych celów, 

tj. fizycznej eliminacji terrorystów256. Powszechnie cytowanym, choć niezweryfikowanym, 

przykładem z literatury jest zabójstwo w Dubaju Mahmouda al Mabouha, założyciela brygady 

Hamasu. Nie ulega wątpliwości, że oprócz przedstawionych wyżej zadań, jednostka 8200 

dostarcza szefowi Amanu, a za jego pośrednictwem Szefowi Sztabu Generalnego Cahalu 

ciągłego strumienia informacji, dotyczącego ewentualnych zagrożeń militarnych ze strony 

najbardziej niebezpiecznych pod tym względem przeciwników, czyli Iranu i Syrii. To dlatego 

siły zbrojne Państwa Żydowskiego mają bodaj najbardziej pełną tzw. świadomość sytuacyjną 

dotyczącą zagrożeń militarnych wśród wszystkich armii świata. Dorównywać (w tym 

konkretnym względzie) mogą im tylko Amerykanie. 

 
254 N. Hager, Israel’s omniscient ears, 2010 [WWW Document]. Monde Dipl. URL 

https://mondediplo.com/2010/09/04israelbase, dostęp: 30.07.2022 
255 R. Behar, Inside Israel’s Secret Startup Machine, 2016 [WWW Document]. Forbes. URL 

https://www.forbes.com/sites/richardbehar/2016/05/11/inside-israels-secret-startup-

machine/#232583051a51, dostęp: 30.07.2022. 
256 R. Silverstein, New IDF Unit 8200 Secret Spy Base Identified in Ora, 2018 [WWW Document]. Tikun Olam. 

URL https://www.richardsilverstein.com/2018/06/13/new-unit-8200-spy-base-identified-in-ora/, dostęp: 

30.07.2022. 

https://mondediplo.com/2010/09/04israelbase
https://www.forbes.com/sites/richardbehar/2016/05/11/inside-israels-secret-startup-machine/%23232583051a51
https://www.forbes.com/sites/richardbehar/2016/05/11/inside-israels-secret-startup-machine/%23232583051a51
https://www.richardsilverstein.com/2018/06/13/new-unit-8200-spy-base-identified-in-ora/


119 
 

Bardzo niewiele wiadomo na temat modus operandi i rzeczywistych możliwości 

Jednostki. Jednak według Reeda257 rozszerza ona swoją uwagę na szersze spektrum, aby oprócz 

gromadzenia surowych danych uwzględnić techniki agregacji informacji. Obejmuje 

to w szczególności możliwość przyjrzenia się dużej ilości danych i metadanych oraz 

zidentyfikowania groźnych wiadomości lub powtarzających się wzorców, które należy 

ponownie zweryfikować. Podobnie jak inne agencje szpiegowskie, Jednostka opracowuje 

również narzędzia i technologie hakerskie i predykcyjne, a także sztuczną inteligencję258. To 

ostatnie stanowi element, do którego nie tylko Aman, ale i najwyższe czynniki polityczne 

Państwa Izrael przywiązują najwyższą wagę. Panuje bowiem przekonanie, że LA 

potrafi w najwyższym stopniu prognozować przyszłość podstawowych zagrożeń dla 

bezpieczeństwa tego Państwa. 

 

III.4 Przypisywane i prawdopodobne operacje 

Odwoływanie się i omawianie przypisywanych i domniemanych działań Jednostki 

8200 jest zadaniem złożonym z różnych powodów − po pierwsze, i nic dziwnego, z racji 

nieodłącznej aury tajemnicy otaczającej te działania. Drugi powód jest jednak 

związany z względami geopolitycznymi i lojalnością w cyberprzestrzeni. Mówiąc dokładniej, 

ze względu na pochodzenie większości badaczy i firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem, 

istnieje wyraźna stronniczość, jeśli chodzi o atrybucję i publiczne raportowanie dotyczące 

krajów zachodnich, takich jak Izrael. Jest to również związane z faktem, że wielu badaczy tych 

firm jest w rzeczywistości absolwentami Jednostki. w związku z tym, aby podkreślić 

niektóre z jego ostatnich działań, poniższe akapity opierają się zarówno na logice a cui bono, 

jak i istniejących sprawozdaniach, oskarżeniach i poświadczeniach w odniesieniu do 

incydentów cybernetycznych. 

Poniższa lista identyfikuje główne incydenty związane z cyberprzestrzenią, przypisane 

przynajmniej częściowo Jednostce 8200259. Należy zwrócić uwagę, że część z tych operacji 

związana jest z bezpieczeństwem nuklearnym Państwa Izrael. Jego elity polityczne i wojskowe 

są w pełni świadome, jak mogłaby się potoczyć historia, gdyby sąsiedzi Izraela posiadali 

 
257 J. Reed, Unit 8200: Israel’s cyber spy agency, 2015 [WWW Document]. Financ. Times. URL 

https://www.ft.com/content/69f150da-25b8-11e5-bd83-71cb60e8f08c, dostęp: 30.07.2022. 
258 Ibidem. 
259 Cyber Fusion Team, 2018. Spies in the Middle East: Israeli Cyber Operations [WWW Document]. Secur. 

Alliance. URL https://www.secalliance.com/blog/spies-in-the-middle-east/, dostęp przez www.archive.org 

30.07.2022. 

https://www.ft.com/content/69f150da-25b8-11e5-bd83-71cb60e8f08c
https://www.secalliance.com/blog/spies-in-the-middle-east/
http://www.archive.org/


120 
 

arsenał nuklearny. Nie ulega wątpliwości, że jednostka 8200 wyszukuje i analizuje wszelkie 

informacje związane z nuklearnymi eksperymentami nawet pozornie cywilnymi, jak również 

obrotem materiałami radioaktywnymi. 

Stuxnet: To wirus, który z powodzeniem wyłączył wirówki jądrowe w irańskim 

Natanz. Według niektórych relacji wirus był częścią wspólnej operacji o kryptonimie „Igrzyska 

Olimpijskie” między amerykańską NSA a izraelską Jednostką 8200260.W maju 2011 roku 

Pentagon ogłosił oficjalną listę możliwości cyberbroni zatwierdzonych do użycia przeciwko 

przeciwnikom USA. Lista zawierała „zestaw narzędzi” i metod hakowania obcych sieci. 

Narzędzia te miały zbadać i przetestować funkcjonalność sieci, swoje działanie oraz możliwość 

pozostawienia „wirusów” w celu ułatwienia przyszłych ataków. 

Kilka miesięcy wcześniej, w lipcu 2010 roku, konflikt irańsko-izraelski eskalował, 

ponieważ szczegóły cyberataku na irańską elektrownię jądrową Natanz zostały ujawnione przy 

użyciu wirusa lub „złośliwego robaka komputerowego” o nazwie Stuxnet2261. Atak ujawnił 

możliwość spowodowania masowych fizycznych zniszczeń w obiektach przemysłowych lub 

ważnych sieciach infrastruktury dowolnego państwa bez konieczności mobilizowania 

konwencjonalnych sił zbrojnych. Wzajemne cyberataki nabrały tempa między obiema stronami 

od czasu ujawnienia ataku Stuxnet w 2010 roku. Towarzyszyły temu wielkie kontrowersje oraz 

wzajemne oskarżenia. Wśród elit politycznych pojawiły opinie, że mamy do 

czynienia z nowym zjawiskiem określanym mianem „cyberwojna”.  

Po ogłoszeniu, specjaliści byli zaangażowani w analizę Stuxnet przez kilka miesięcy, 

aby ustalić, w jaki sposób dostał się on do systemów sterowania armatury przemysłowej, 

która z natury był offline. Analizy cyberataku pod kątem użytych narządzi, wiedzy 

eksperckiej i czasu potrzebnego na ujawnienie jego możliwości były zupełnie inne niż 

wymagania dla analizowanie ataków w wojnach konwencjonalnych. 

Wirus Stuxnet potajemnie infiltruje i przejmuje przemysłowe systemy kontroli w celu 

zakłócania normalnego działania systemu. Złośliwy robak komputerowy jest wprowadzany 

przez „lukę bezpieczeństwa” w przemysłowym systemie sterowania za pośrednictwem 

wymiennego urządzenia, takiego jak pamięć USB262. Wirus używał domyślnych haseł firmy 

 
260 D.E. Sanger, Obama Order Sped Up Wave of Cyberattacks Against Iran, 2012 [WWW Document]. N. Y. 

Times. URL https://www.nytimes.com/2012/06/01/world/middleeast/obama-ordered-wave-of-cyberattacks-

against-iran.html, dostęp: 30.07.2022.  
261 J. Fruhlinger, Czym jest Stuxnet, kto go stworzył i jak działa?, 2017, 

https://www.csoonline.com/article/3218104/what-is-stuxnet-who-created-it-and-how-does-it-work.html, 

dostęp: 30.07.2022. 
262 J.P. Farwell, R. Rohozinski, Stuxnet and the future of cyber war, “Survival” 2011, no. 53(1), p. 23‒40.  

https://www.nytimes.com/2012/06/01/world/middleeast/obama-ordered-wave-of-cyberattacks-against-iran.html
https://www.nytimes.com/2012/06/01/world/middleeast/obama-ordered-wave-of-cyberattacks-against-iran.html
https://www.csoonline.com/article/3218104/what-is-stuxnet-who-created-it-and-how-does-it-work.html
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Siemens, aby uzyskać dostęp do systemów operacyjnych Windows z programami WinCC – 

system nadrzędnego sterowania i akwizycji danych SCADA oraz interfejs operatorski HMI, 

produkowany przez firmę Siemens. System pozwala na tworzenie aplikacji służących do 

monitorowania i sterowania fizycznymi procesami przemysłowymi i infrastrukturalnymi 

obejmującymi proste, złożone i rozproszone struktury konfiguracji. SIMATIC WinCC może 

być wykorzystywany w ramach systemów DCS SIMATIC PCS7 oraz Teleperm. WinCC 

zostało opracowane pod kątem pracy w środowisku Microsoft Windows. System wykorzystuje 

bazę danych Microsoft SQL Server do długoterminowej archiwizacji danych procesowych oraz 

pozwala na wykorzystanie aplikacyjnych interfejsów programistycznych VBScript i ANSI 

C i PC7263. 

Według Ralpha Langnera Stuxnet zawierał dwa różne silniki programowe, które zostały 

rozmieszczone razem, aby zrealizować „masowy atak cybernetyczny przeciwko irańskiemu 

programowi energii jądrowej. Pierwszy silnik programowy działał przeciwko kontrolerom 

Siemens S7-315, tymczasowo uniemożliwiając legalnemu oprogramowaniu przejęcie kontroli. 

Kod „Warhead” obsługiwał do 186 szybkich silników, zmieniając prędkości robocze od niskich 

do wysokich wartości. Przechwycono drugi silnik programowy − kod ataku Siemens 417, gdzie 

na fizycznych wejściach/wyjściach dostarczone oprogramowanie kontrolne działające na 

konsoli pokazywało standardowe wartości wejściowe nagrane wcześniej przez Stuxnet”264. 

Jeśli celem była rzeczywiście wirówka jądrowa, wirówki musiały wirować z określoną 

prędkością przez cały czas, aby wydobyć uran. Zatrzymanie tego procesu przy dużych 

prędkościach może zakłócić sekwestrację ciężkich izotopów w wirówkach. Manipulowanie 

prędkością silników w wirówce gazowej może doprowadzić do zniszczenia tych elementów265.  

Iran był epicentrum ataków jako potencjalny cel dla wirusa Stuxnet. w oparciu o zasięg 

geograficzny potwierdziły to także analizy techniczne, które wykazały, że Stuxnet może, 

przynajmniej teoretycznie, „wyłączyć lub zniszczyć ” wirówki Iranu266. Analitycy odkryli, że 

atak Stuxnet rozpoczął się w czerwcu 2009 roku, a przedział czasowy między kompilacją kodu 

źródłowego a uruchomieniem infekcji wynosił tylko około 12 godzin, co wskazuje, że 

 
263 E.P. Byres, Stuxnet Report: a System Attack, 2011, https://isssource.com/stuxnet-report-a-system-attack/, 

dostęp: 30.07.2022. 
264 R. Langner, The Big Picture, 2010), https://www.langner.com/2010/11/the-big-picture/, dostęp: 

30.07.2022. 
265 R. Langner, To Kill a Centrifuge: a Technical Analysis of What Stuxnet’s Creators Tried to Achieve, The 

Langner Group 2013. 
266 W.J. Broad, D.E. Sanger, Worm Was Perfect for Sabotaging Centrifuges, “The New York Times”19.11. 2010, 

https://www.nytimes.com/2010/11/19/world/middleeast/19stuxnet.html, dostęp: 30.07.2022. 

https://isssource.com/stuxnet-report-a-system-attack/
https://www.langner.com/2010/11/the-big-picture/
https://www.nytimes.com/2010/11/19/world/middleeast/19stuxnet.html
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atakujący mieli natychmiastowy dostęp do komputera, którego użyli do rozprzestrzeniania 

wirusa, co sugerowałoby infiltrację personelu irańskiej instalacji nuklearnej267. 

Produkty firmy Siemens, producenta systemów docelowych, były szeroko 

stosowane w irańskich elektrowniach oraz w pierwszej irańskiej elektrowni 

jądrowej w pobliżu Bushehr. Możliwe, że Stuxnet rozprzestrzenił się za pośrednictwem 

serwisantów sieci LAN do reaktora Natanz268. Izrael był przedstawiany jako państwo stojące 

za atakiem Stuxnet w wielu mediach − nie opublikował żadnych oficjalnych komentarzy na 

temat cyberataku Stuxnet, w 2010 r., aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że jednostka 8200 

lub SIGINT może realizować zarówno ofensywne, jak i defensywne zadania cyberwojny. To 

potwierdziło, że cyberwojna jest teraz jednym z filarów izraelskiej doktryny obronnej269, 270. 

Wcześniej, w 2009 roku, Scott Borg − ekspert instytutu The U.S. Cyber Consequences 

Unit − sugerował, że Izrael może preferować cyberatak na irańskie obiekty nuklearne zamiast 

konwencjonalnego uderzenia kinetycznego. Pod koniec 2010 roku Burg stwierdził: 

„Izrael z pewnością miał możliwość stworzenia Stuxnet lub narzędzia, takie jak Stuxnet, co 

stało się oczywistą bronią Izraela”271. Były też wyraźne oznaki zaangażowania USA we 

współpracę z Izraelem272. Stany Zjednoczone − w ramach jednego ze swoich najbardziej 

tajnych programów, zainicjowanego przez administrację Busha i przyspieszonego przez 

Obamę − dążyły do zniszczenia programu nuklearnego Iranu nowymi metodami, takimi jak 

włamywanie się do irańskich systemów komputerowych273. 

Wpływowy niemiecki think tank doradził Stanom Zjednoczonym, aby zaatakowały 

potencjał nuklearny Iranu poprzez „tajny sabotaż”. Volker Perthes, dyrektor finansowanego 

przez rząd niemiecki Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych, powiedział 

amerykańskim dyplomatom w Berlinie, że tajne operacje byłyby „skuteczniejsze niż uderzenie 

 
267 K. Zetter, Report: Stuxnet Hit 5 Gateway Targets on Its Way to Iranian Plant, 2011, 

https://www.wired.com/2011/02/stuxnet-five-main-target/, dostęp 30.07.2022. 
268 T.E. Nakashima, Iran Struggling to Contain “foreign-made” “Stuxnet” Computer Virus, “The Washington 

Post” 28.10.2010, https://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2010/09/27/AR2010092706229.html, dostęp: 30.07.2022. 
269 D. Williams, Spymaster Sees Israel as World Cyberwar Leader, Reuters 15.12.2009, 

https://www.reuters.com/article/idUSTRE5BE30920091215, dostęp 30.07.2022. 
270 Idem, Exclusive ‒ Cyber Takes Centre Stage in Israel’s War Strategy, Reuters, 10.2009, 

https://www.reuters.com/article/idINIndia-51792020100928, dostęp: 30.07.2022. 
271 Ibidem. 
272 T.Reals, Stuxnet Worm a U.S. Cyber-Attack on Iran Nukes?, 2010, https://www.cbsnews.com/news/stuxnet-

worm-a-us-cyber-attack-on-iran-nukes/, dostęp 30.07.2022. 
273 M.B. Kelley, Obama Administration Admits Cyberattacks against Iran Are Part of Joint US-Israeli Offensive, 

2012, https://www.businessinsider.com/obama-cyberattacks-us-israeli-against-iran-2012-6, dostęp 

30.07.2022. 
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wojskowe” w ograniczaniu nuklearnych ambicji Iranu274. Rządy USA i Izraela zamierzały 

wykorzystać Stuxnet jako narzędzie do utrudnienia lub przynajmniej opóźnienia irańskiego 

programu nuklearnego. Administracje Busha i Obamy wierzyły, że gdyby Iran był u progu 

rozwoju broni jądrowej, Izrael rozpocząłby naloty na irańskie obiekty nuklearne, co mogłoby 

wywołać regionalną wojnę. Na początku 2008 r. izraelski rząd złożył „tajną” prośbę do 

administracji Busha o dostarczenie mu bomb niszczących bunkry, zdolnych do niszczenia 

podziemnych obiektów, oraz sprzęt do tankowania w powietrzu, aby umożliwić przelot eskadry 

bojowej do Iranu i z powrotem do Izraela, z pozwoleniem na przelot nad iracką przestrzenią 

powietrzną. Jednak administracja Busha zignorowała izraelskie żądania dotyczące 

bomb i sprzętu do tankowania i odmówiła skorzystania z irackiej przestrzeni powietrznej, 

obawiając się, że spowoduje to polityczne zamieszanie w Iraku, które może doprowadzić do 

zaostrzenia konfliktu z udziałem sił amerykańskich 275. 

Administracja Busha zdecydowała się na podjęcie nowego tajnego 

przedsięwzięcia w wyniku niepowodzenia sankcji mających na celu powstrzymanie 

wzbogacania uranu w Iranie oraz w świetle faktu, że opcje ataków wojskowych wydawały się 

nieakceptowalne. Zwróciła się do CIA o pomoc w spowolnieniu postępów w Natanz i innych 

„znanych i podejrzanych obiektach nuklearnych”276. 

Pod koniec prezydentury Busha odbyło się spotkanie w Białym Domu, podczas którego 

pokazano części zniszczonej wcześniej wirówki. w tym czasie Stany Zjednoczone dały zielone 

światło dla cyberataku Stuxnet277. 

Operacja „Olympic Games” była szeroko zakrojonym tajnym programem, mającym na 

celu opóźnienie zdolności Iranu do produkcji broni jądrowej, wymierzonym w „całą 

infrastrukturę przemysłową, która wspiera program nuklearny Iranu”, w tym wysiłki na rzecz 

„destabilizacji” wirówek. Program obejmował również „ponowne wysiłki USA zmierzające do 

penetracji irańskiego łańcucha dostaw nuklearnych za granicą, wraz z nowymi, 

eksperymentalnymi próbami podważenia systemów elektrycznych, systemów 

komputerowych i innych sieci, na których opiera się infrastruktura nuklearna Iranu”278. 

 
274 J.Halliday, WikiLeaks: US Advised to Sabotage Iran Nuclear Sites by German Thinktank, “The Guardian” 2011, 

https://www.theguardian.com/world/2011/jan/18/wikileaks-us-embassy-cable-iran-nuclear, dostęp: 

30.07.2022. 
275 D.E. Sanger, U.S. Rejected Aid for Israeli Raid on Iranian Nuclear Site, “The New York Times”, 10.01.2009, 

https://www.nytimes.com/2009/01/11/washington/11iran.html, dostęp 30.07.2022. 
276 Ibidem. 
277 J. Fruhlinger, Czym jest Stuxnet, kto go stworzył i jak działa?, op. cit. 
278 D.E. Sanger, U.S. Rejected Aid for Israeli Raid on Iranian Nuclear Site, op. cit. 
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Realizm zawsze uchodzi za dominujący paradygmat w dziedzinie stosunków 

międzynarodowych. Dziedzina bezpieczeństwa cybernetycznego wykazuje 

korelację z perspektywami, na które mają wpływ realiści, z naciskiem na bezpieczeństwo, 

przewagę konkurencyjną, użycie siły, przewagę ataku nad obroną oraz korzyści wynikające ze 

strategii odstraszania.  

Według Reardona i Choucri: „Realistyczne teorie odstraszania, zarządzania 

kryzysowego i konfliktu można wykorzystać do zrozumienia, czy cyberprzestrzeń stabilizuje, 

czy destabilizuje arenę międzynarodową, czy technologie cybernetyczne będą nowym źródłem 

konfliktu lub pokoju i czy państwa zaangażują się w wyścig zbrojeń cybernetycznych”279. Nie 

ulega wątpliwości, że operacja ta dowiodła jak szerokie możliwości otwierają się przed 

działaniami w przestrzeni cybernetycznej. Można sobie tylko wyobrażać, jakie 

konsekwencje w skali regionalnej, a może nawet globalnej miałby izraelski nalot lotniczy na 

irańskie instalacje nuklearne. Koszty polityczne dla Izraela, a pośrednio dla USA byłyby z całą 

pewnością olbrzymie, a tymczasem zamierzony efekt osiągnięto przy relatywnie niskich 

kosztach zarówno w wymiarze polityczno-militarnym, jak i finansowym, a jednocześnie 

można było formalnie odciąć się od tych działań, co również – z punktu widzenia interesów 

Izraela było pożądane. 

Operacja Orchard (IX 2007), w której Jednostka 8200 najprawdopodobniej 

zablokowała syryjskie systemy radarowe bez ostrzeżenia operatorów obrony powietrznej, aby 

umożliwić precyzyjny nalot na syryjski obiekt jądrowy w Deir ez-Zor. Jednostka 8200 

przeprowadziła SIGINT w celu zlokalizowania obiektu i spowodowała nieprawidłowe 

działanie obrony przeciwlotniczej podczas ataku, wykorzystując elektroniczny sabotaż. 

Kolejnym przykładem ilustrującym funkcjonowanie Izraela w cyberprzestrzeni jest analiza 

operacji Orchard z 2007 r. Interwencja Izraela w Syrii spowodowana była szeregiem 

czynników geopolitycznych. Należy zwrócić uwagę, iż syryjskie tereny okupowane przez 

Izrael to miejsca, gdzie znajdują się jedyne źródła wody słodkiej dla tego państwa. Poważne 

obawy izraelskich elit politycznych i wojskowych budzą dążenia władz w Damaszku do 

pozyskania broni masowego rażenia. Próby te podejmowano już na początku lat 80. XX wieku. 

Amerykanie powzięli pewne informacje o nuklearnych aspiracjach Syrii od pakistańskich 

fizyków jądrowych. Poza tym było tajemnicą poliszynela, że Syryjczycy mają bliskie 

relacje z Iranem, a tym samym z irańskim programem nuklearnym. Co więcej, Syria nie 

 
279 Cyber Fusion Team, 2018. Spies in the Middle East: Israeli Cyber Operations 

https://www.secalliance.com/blog/spies-in-the-middle-east/, dostęp 30.07.2022. 
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chciała się zgodzić na kontrolę MEA − Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, co 

stanowiło zagrożenie dla interesów i bezpieczeństwa państwa Izrael. Należy z dużym 

prawdopodobieństwem przyjąć, że żołnierzom jednostki 8200 udało się wyłączyć – zakłócić 

pracę syryjskich systemów obrony przeciwlotniczej w ten sposób, że uzyskiwały fałszywy 

obraz syryjskiej przestrzeni powietrznej i tego, co rzeczywiście się tam 

znajduje. z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można założyć, że Izraelscy 

operatorzy z jednostki 8200 wykorzystali luki w oprogramowaniu systemów obrony 

przeciwlotniczej produkcji radzieckiej, niebędących już wspieranych przez producenta, co 

ułatwiło ich penetrację.  

Działania Izraela zostały przyspieszone przez agentów Mossadu, którzy włamali się do 

pokoju hotelowego w Londynie i znaleźli laptopa syryjskiego naukowca Ibrahima Othmana. 

Wszystkie dane z dysków twardych zostały zgrane, a na komputerze zainstalowano specjalne 

oprogramowanie służące do monitorowania dalszej aktywności. Po rozszyfrowaniu zwartości 

dysków i przeanalizowaniu materiałów, agenci znaleźli plany budynków oraz zdjęcia placówki 

Kibar w różnych fazach budowy. Ze zdobytych informacji wynikało, że Syria może posiadać 

zaawansowany program nuklearny, rozwijany we współpracy z Iranem i Koreą Północną. 

Pozwalało to na konstatację, że reżim Asada może w dość krótkim czasie wejść w posiadanie 

bron nuklearnej. Te informacje potwierdziła obserwacja satelitarna izraelskiego satelity Ofek-

7 nad syryjskim obiektem nuklearnym w Kibar. Rząd Izraelski zdecydował się na atak lotniczy 

przeprowadzony w nocy z 5 na 6 listopada 2007 r., w którego wyniku zniszczono syryjską 

instalację nuklearną. Atak przeprowadzono bez strat własnych i byłby nie do zrealizowania bez 

udziału jednostki 8200, która zneutralizowała syryjską obronę przeciwlotniczą. Akcja została 

poprzedzona wysłaniem oddziału komandosów, których zadaniem było opromieniowanie 

wiązką lasera reaktora jądrowego, aby umożliwić precyzyjne trafienie bombami. Nocą 

przestrzeń syryjską naruszył zespół myśliwców F-15 oraz F-16, lecących na niskim 

pułapie, w granicach 100 m nad poziomem morza. Nie spotkał on żadnych problemów, nie było 

też przeciwdziałania ze strony syryjskiej obrony przeciwlotniczej. w 45 minut po północy 

zameldowano zniszczenie reaktora jądrowego280. Według opinii polskich znawców problemu: 

„Powyższa operacja pokazuje, jak duże znaczenie ma walka w cyberprzestrzeni. Użycie 

siły w postaci uzbrojonych statków powietrznych pojawia się na samym końcu i stanowi 

ukoronowanie działania wywiadu oraz programistów/hakerów. (…) Przechodząc do samej 

 
280 S. Dygnatowski, P. Dygnatowski, Ł. Domżał-Drzewicki, Analiza wykorzystania rozwiązań 

strukturalnych w obszarze cyberbezpieczeństwa na przykładzie operacji Orchard, „Journal of KONBiN” 2019, nr 

49. 
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operacji zakłócenia działania systemu opl, należy podkreślić, że w obecnych czasach do 

przeprowadzenia skutecznego ataku nie jest wymagana znajomość jakichkolwiek języków 

programowania, a ataku może dokonać osoba bez żadnego wykształcenia, zaczynając od 

szeregowca po sprzątaczkę pracującą w kompleksie. Wystarczy fizyczny dostęp do sprzętu 

oraz umieszczenie nośnika ze złośliwym oprogramowaniem w niezabezpieczonym porcie 

komputera. w tym wypadku jedynym sposobem na obronę jest posiadanie dobrego 

administratora, zdolnego do ciągłego monitorowania ruchu sieciowego, 

wyposażonego w odpowiednie narzędzia do diagnozowania systemu i wykrywania anomalii. 

Ponadto istotnym czynnikiem jest wypracowanie odpowiednich procedur, mających na celu 

testowanie systemu oraz jego gotowości, dzięki czemu bardziej prawdopodobne będzie 

wykrycie złośliwego oprogramowania lub ataku oraz sumienne ich przestrzeganie, ponieważ 

codzienna rutyna, pośpiech, bagatelizowanie męczących skanów systemu jest 

sprzymierzeńcem hakera. Nieodzowne jest stworzenie specjalnej jednostki, która w przypadku 

wykrycia zagrożenia przez lokalnych administratorów bądź operatorów systemów opracuje 

szybko metody przeciwdziałania oraz sama rozpocznie działania 

wymierzone w przeciwnika”281. Atak ten stanowił potwierdzenie, że narzędzia cyberwojny 

mogą znacznie ułatwiać także działania kinetyczne, w tym wypadku paraliżując obronę 

przeciwlotniczą przeciwnika.  

Operacja Full Disclosure − Pełne Ujawnienie (III 2014), w której izraelscy komandosi 

korpusu morskiego Cahalu przechwycili irański statek na Morzu Czerwonym, przewożący broń 

wojskową i sprzęt przeznaczony dla Hamasu. Operacja była możliwa dzięki informacjom 

wywiadowczym jednostki 8200 uzyskanym dzięki „zaawansowanym zdolnościom 

cybernetycznym i informatycznym”"282, 283.  

31 marca 2014 Siły Obronne Państwa Izrael przeprowadził operację Full Disclosure, aby 

powstrzymać próby Iranu przemycania zaawansowanej broni dla organizacji terrorystycznych 

działających w Strefie Gazy przez Sudan. Na należącym do Iranu statku handlowym KLOS C 

znaleziono następującą broń:  

• 40 rakiet M-302 o zasięgu do 160 km, 

• 181 pocisków moździerzowych (120 mm), 

• około 400 000 pocisków kalibru 7,62 mm. 

 
281 Ibidem. 
282 BBC News, 2014. Israel halts “weapons shipment from Iran” [WWW Document]. BBC News. URL 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-26451421, dostęp 30.07.2022. 
283 A.R., Dombe, The IDF is Ready for the Cloud Challenge, 2014. 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-26451421
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Rakieta M-302 to rakieta ziemia-ziemia produkowana w Syrii od wczesnych lat 90. Obecnie 

rakiety te są używane głównie przez Hezbollah i armię syryjską. Od czasu powstania rakieta 

była kilkakrotnie ulepszana. Teraz może osiągnąć do 124 mil i ważyć do 375 funtów. 

Statek handlowy KLOS C wypłynął z Teheranu do Portu Sudan przez Irak. Ten sam 

port został wykorzystany w kolejnej nieudanej próbie przemytu w 2009 roku. KLOS C został 

przechwycony przez izraelską flotyllę marynarki wojennej 13 na Morzu Czerwonym, zanim 

zdołał dotrzeć do miejsca przeznaczenia w celu dostarczenia ładunku organizacjom 

terrorystycznym działającym w Strefie Gazy. Operacja została przeprowadzona 

zgodnie z prawem międzynarodowym. 

Kilka miesięcy przed operacją Siły Obronne Państwa Izrael odkryły transfer rakiet M-

302 produkcji syryjskiej z Damaszku do Teheranu. Transferu dokonały siły Al-Quds, które 

zaalarmowały izraelskie siły wywiadowcze, ponieważ są to zazwyczaj transfery z Iranu do 

Syrii, a nie na odwrót. 

Gdy tylko oddziały izraelskie wróciły z operacji, ówczesny szef Sztabu Generalnego 

gen. broni Benny Gantz rozmawiał z żołnierzami, którzy brali udział w operacji Full 

Disclosure. Jak zauważył „Zadanie nie było proste. Od dawna planowano go z izraelskimi 

siłami lądowymi i izraelską marynarką wojenną. Wymagało to od każdego z nas działania na 

miarę swoich możliwości podczas długiego przebywania na morzu, ale teraz owoce naszej 

pracy są widoczne. Każda z tych rakiet stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców 

Izraela. Każda odkryta kula i rakieta miała na celu atak na izraelskie domy”284. 

Incydent w Ogero (V 2017), w którym rząd libański oskarżył Izrael o przeprowadzenie 

wyrafinowanego cyberataku na państwową firmę telekomunikacyjną Ogero w celu szerzenia 

dezinformacji za pośrednictwem wiadomości audio wśród ponad 10 000 obywateli 

Libanu, a mianowicie, że przywódca Hezbollahu stał za śmiercią najwyższego dowódcy 

wojskowego grupy285. Można domniemywać, że po dzień dzisiejszy infrastruktura 

telekomunikacyjna Libanu jest pod pełną kontrolą Jednostki 8200 z wszystkimi tego 

konsekwencjami. 

Udaremniony spisek terrorystyczny ISIS (II 2018): Jednostka 8200 odkryła i zapobiegła 

potencjalnemu atakowi terrorystycznemu ISIS na cywilny samolot pasażerski 

płynący z Australii do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Poprzez 

 
284 https://www.idf.il/en/minisites/wars-and-operations/operation-full-disclosure/#, dostęp 30.07.2022. 
285 The Associated Press, Israel Responsible for anti-Hezbollah Propaganda Phone Hack, Lebanon Says, 2017. 

[WWW Document]. Haaretz. URL https://www.haaretz.com/israel-news/israel-responsible-for-anti-hezbollah-

propaganda-phone-hack-lebanon-says-1.5471465, dostęp: 30.07.2022. 

https://www.idf.il/en/minisites/wars-and-operations/operation-full-disclosure/
https://www.haaretz.com/israel-news/israel-responsible-for-anti-hezbollah-propaganda-phone-hack-lebanon-says-1.5471465
https://www.haaretz.com/israel-news/israel-responsible-for-anti-hezbollah-propaganda-phone-hack-lebanon-says-1.5471465
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monitorowanie w Darknecie działań grup terrorystycznych ISIS tzw. Państwa Islamskiego 

udało się udaremnić zestrzelenie samolotu pasażerskiego lecącego z Australii do Abu Dabi. 

Władze izraelskie podzieliły się tą informacją z Australijskimi Służbami Bezpieczeństwa, co 

umożliwiło aresztowanie terrorystów i zapobiegło katastrofie286. 

Oprócz tych działań Jednostce należy się uznanie za to, że pomogła zapobiec innym 

incydentom. Należą do nich: kilka irańskich cyberataków na prywatne i publiczne 

organizacje w Izraelu, Turcji, Katarze, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii 

Saudyjskiej i Libanie, a także różne ataki na Izrael przez samotnych wilków palestyńskich na 

Zachodnim Brzegu287.  

Inne domniemane, nieprzypisane, ale podejrzane kampanie i złośliwe oprogramowanie 

związane z Izraelem i Jednostką 8200 obejmują następujące elementy288: 

Flame (2007−2012), wyrafinowane wielofunkcyjne modułowe złośliwe 

oprogramowanie najwyraźniej produkowane na potrzeby cyberszpiegostwa. Cele obejmowały 

Iran, Izrael i terytoria palestyńskie. Według artykułu w „Ars Technica”289 złośliwe 

oprogramowanie zainfekowało rzekomo również niektóre irańskie instalacje naftowe. Podobno 

miał również podobieństwa (tj. wspólna wtyczka) z wcześniejszą wersją Stuxneta. Tymczasem 

artykuł w „Washington Post” sugerował, że celem kampanii cyberszpiegowskiej Flame było 

dostarczenie informacji wywiadowczych na temat cyberataku Stuxnet290, 291. 

Duqu  (2009−2011) był kolejną kompilacją wieloetapowego złośliwego 

oprogramowania, którego celem było ponad dwanaście producentów systemów 

przemysłowych, w tym Iran i Sudan, ale także Węgry. Według firmy Kaspersky szkodliwe 

 
286 Siły Obronne Państwa Izrael, 2018. 8200 Unit thwarts an ISIS attack. IDF. URL 

https://www.idf.il/en/articles/terror-and-threats/8200-unit-thwarts-an-isis-attack/, Dostęp 30.07.2022 
287 Y. Zitun, IDF’s Unit 8200 helped Australia thwart attempt to bomb plane, 2018. [WWW Document]. Ynet. 

URL https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5124744,00.html, dostęp: 30.07.2022. 
288 Cyber Fusion Team, Spies in the Middle East: Israeli Cyber Operations, 2018. [WWW Document]. Secur. 

Alliance. URL https://www.secalliance.com/blog/spies-in-the-middle-east/, dostęp: 30.07.2022. 
289 D. Goodin, Spy malware infecting Iranian networks is engineering marvel to behold, 2012. [WWW 

Document]. Ars Tech. URL https://arstechnica.com/information-technology/2012/05/spy-malware-infecting-

iranian-networks-is-engineering-marvel-to-behold/, dostęp: 30.07.2022. 
290 B. Bencsath, G. Pek, L. Buttyan, M. Felegyhazi, The Cousins of Stuxnet. Duqu, Flame, and Gauss, “Future 

Internet” 2012, p. 971–1003. 
291 E. Nakashima, G. Miller, US, Israel developed Flame computer virus to slow Iranian nuclear efforts, official 

say, 2012 [WWW Document]. Wash. Post. URL https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-

israel-developed-computer-virus-to-slow-iranian-nuclear-efforts-officials-

say/2012/06/19/gJQA6xBPoV_story.html?noredirect=on&utm_term=.17611689cd33, dostęp: 30.07.2022. 

https://www.idf.il/en/articles/terror-and-threats/8200-unit-thwarts-an-isis-attack/
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5124744,00.html
https://www.secalliance.com/blog/spies-in-the-middle-east/
https://arstechnica.com/information-technology/2012/05/spy-malware-infecting-iranian-networks-is-engineering-marvel-to-behold/
https://arstechnica.com/information-technology/2012/05/spy-malware-infecting-iranian-networks-is-engineering-marvel-to-behold/
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-israel-developed-computer-virus-to-slow-iranian-nuclear-efforts-officials-say/2012/06/19/gJQA6xBPoV_story.html?noredirect=on&utm_term=.17611689cd33
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-israel-developed-computer-virus-to-slow-iranian-nuclear-efforts-officials-say/2012/06/19/gJQA6xBPoV_story.html?noredirect=on&utm_term=.17611689cd33
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-israel-developed-computer-virus-to-slow-iranian-nuclear-efforts-officials-say/2012/06/19/gJQA6xBPoV_story.html?noredirect=on&utm_term=.17611689cd33
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oprogramowanie dzieliło wspólną platformę programistyczną, framework „Tilded”, ze 

Stuxnetem292, 293. 

Gauss (2011−2012) był zestawem narzędzi cyberszpiegowskich stworzonym do 

kradzieży informacji systemowych i poufnych danych. Dotknął tysiące 

ofiar, w większości w Libanie, Izraelu i Palestynie. Szkodliwe oprogramowanie 

wykorzystywało tę samą lukę, co Stuxnet i Flame294. 

miniFlame (2012) było wyrafinowanym złośliwym oprogramowaniem 

cyberszpiegowskim, atakującym około sto komputerów w Libanie, Iranie, Kuwejcie, 

Katarze i na Terytoriach Palestyńskich. Jego backdoor został zidentyfikowany jako 

jeden z czterech klientów szkodliwego oprogramowania, które komunikowały się na tym 

samym protokole C2, co Flame. Według Kaspersky’ego działał jako nieznany wcześniej 

moduł w Flame and Gauss295. 

Duqu 2.0 (2014−2015), ten wariant był wyrafinowaną operacją szkodliwego 

oprogramowania cyberszpiegowskiego, która atakowała organizacje i miejsca 

związane z negocjacjami P5+1 Iran Nuclear Agreement w Wiedniu i Szwajcarii296. Według 

firmy Kaspersky i artykułu w „The Guardian” wyrafinowanie i kontekst szkodliwego 

oprogramowania silnie wiąże je z Izraelem297. 

 

III.5 Współpraca międzynarodowa 

Izraelskie Służby Wywiadowcze są powszechnie znane ze współpracy ze swoimi 

partnerami, do których należą Wielka Brytania, Kanada i USA298. Według różnych 

 
292 B. Bencsath, G. Pek, L. Buttyan, M. Felegyhazi, The Cousins of Stuxnet. Duqu, Flame, and Gauss, op. cit.  
293 A. Gostev, I. Soumenkov, Stuxnet/Duqu. The Evolution of Drivers, 2011 [WWW Document], Kaspersky Lab. 

URL https://securelist.com/stuxnetduqu-the-evolution-of-drivers/36462/, dostęp: 30.07.2022. 
294 B. Bencsath, G. Pek, L. Buttyan, M. Felegyhazi, The Cousins of Stuxnet. Duqu, Flame, and Gauss, op. cit. 
295 GReAT, miniFlame aka SPE: “Elvis and his friends”, 2012 [WWW Document]. Kaspersky Lab. URL 

https://securelist.com/miniflame-aka-spe-elvis-and-his-friends-5/31730/, dostęp: 30.07.2022. 
296S. Gibbs, Duqu 2.0: computer virus “linked to Israel” found at Iran nuclear talks venue, 2015 [WWW 

Document]. The Guardian. URL https://www.theguardian.com/technology/2015/jun/11/duqu-20-computer-

virus-with-traces-of-israeli-code-was-used-to-hack-iran-talks, dostęp: 30.07.2022. 
297 ibidem 
298 M. Sledge, NSA Has ‘Far-Reaching’ Partnership With Israeli Intelligence Agency, 2014. [WWW Document]. 

Huffington Post. URL https://www.huffpost.com/entry/nsa-partnership-israel_n_5646263?guccounter=1, 

dostęp: 30.07.2022. 
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ujawnionych przez Vikiliks informacji, Jednostka 8200 rozwinęła ścisłą współpracę z NSA299. 

Rzeczywiście, zgodnie z dokumentami, które wyciekły, NSA „utrzymuje dalekosiężne relacje 

techniczne i analityczne z izraelską jednostką narodową SIGINT (ISNU)”. Jednostka 8200 

dzieli się informacjami. Ponadto, między innymi, obie agencje podpisały protokół 

ustaleń w 2009 r., w którym uzgodniły, że NSA dostarczy jednostce surowy amerykański 

SIGINT300. Obejmowało to między innymi „niezanalizowane i niezminimalizowane 

transkrypcje, faksymile, teleks, zapisy głosowe i metadane oraz treści Digital Network 

Intelligence”301. Stosunki między służbami wywiadowczymi obu krajów przypominają jednak 

sprzeczne i wymagające relacje między innymi polityczne. Według Greenwalda i in. (2013) 

wymiana danych SIGINT jest permanentnie labilna. Ostatnio relacje te były jeszcze bardziej 

napięte, ponieważ prezydent USA Donald Trump został oskarżony o wyciek 

informacji o opracowanych przez ISIS bombach. Biorąc pod uwagę, że te informacje 

wywiadowcze zostały pierwotnie dostarczone przez Izraelczyków, incydent szybko przerodził 

się w sprawę polityczną i dyplomatyczną, ponieważ Izrael uznał to za istotne naruszenie zasad 

wymiany informacji. 

Oprócz powyższych Jednostka 8200 prawdopodobnie współpracuje z wieloma innymi 

swoimi odpowiednikami, jednak obecnie nie ma dostępnych istotnych i potwierdzonych 

informacji w domenie publicznej. Po stwierdzeniu wycieków zakończyła się era 

bezgranicznego zaufania na zasadzie – „Ufam Ci, dopóki mnie nie zawiedziesz”. a od czasów 

prezydentury Baracka Obamy dotyczy to również wzajemnych relacji 

politycznych i militarnych. Dość powiedzieć, że w coraz większym stopniu następuje 

adaptacja − „Judeizacja” importowanych z USA systemów uzbrojenia. Chodzi o to, aby Izrael 

posiadał pełną kontrolę w tzw. drabinie eskalacyjnej w wypadku konfliktu zbrojnego z innym 

sojusznikiem USA.  

Uzupełnieniem jednostki 8200 jest Jednostka 81, podobnie jak 8200 podległa 

bezpośrednio szefowi Amanu. Na jej temat istnieje bardzo niewiele skąpych i raczej 

niepewnych informacji. Jednostka koncentruje się na budowaniu i dostarczaniu izraelskim 

 
299 G. Greenwald, CASH, WEAPONS AND SURVEILLANCE: THE U.S. IS a KEY PARTY TO EVERY ISRAELI ATTACK, 

2014 [WWW Document]. The Intercept. URL https://theintercept.com/2014/08/04/cash-weapons-

surveillance/, dostęp: 30.07.2022. 
300 J. Bamford, Israel’s N.S.A. Scandal, 2014. [WWW Document]. N. Y. Times. URL 

https://www.nytimes.com/2014/09/17/opinion/israels-nsa-scandal.html, dostęp: 30.07.2022. 
301 G. Greenwald, L. Poitras, E. MacAskill, NSA shares raw intelligence including Americans’ data with Israel, 

2013 [WWW Document]. The Guardian. URL https://www.theguardian.com/world/2013/sep/11/nsa-

americans-personal-data-israel-documents, dostęp: 30.07.2022.  
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żołnierzom liniowyn i szpiegom najnowocześniejszych technologii. Często dotyczyło to 

właśnie jednostki 8200 odpowiedzialnej za (SIGINT) i deszyfrowanie kodów. Wszystkie jej 

operacje są ściśle tajne. Składa się głównie z personelu wojskowego, zwykle zawodowego, 

choć zdarzają się też poborowi, lecz jest to raczej wyjątek od reguły. w jednostce służą również 

cywile, w tym wysoko wykwalifikowani eksperci w unikalnych dziedzinach, takich jak: fizyka 

kwantowa, inżynieria lotnicza i nanotechnologia. Jednostka opracowuje między innymi 

zaawansowaną broń do walki cybernetycznej narzędzia SIGINT i systemy walki używane 

przez Sayeret Matkal. Według raportu izraelskiej gazety biznesowej „Calacalist” z 2021 r. 

tylko w ostatniej dekadzie 100 weteranów jednostki założyło 50 firm technologicznych, które 

pozyskały 4 miliardy dolarów, a ich skumulowana wycena przekroczyła 10 miliardów 

dolarów302. Nie sposób nie wspomnieć o najstarszej uczelni technicznej Izraela – Technion 

(Izrael Insitute of Technology), który ma siedzibę w Hajfie. Uczelnia nadaje stopnie 

naukowe i zawodowe w naukach technicznych oraz dziedzinach pokrewnych, takich jak 

architektura, medycyna, zarządzanie przemysłowe i edukacja. Posiada 19 wydziałów 

akademickich, 60 ośrodków badawczych i 12 afiliowanych szpitali klinicznych. Od momentu 

powstania uczelnia przyznała ponad 123 tysiące stopni naukowych i zawodowych, a jej 

absolwenci są w dużej mierze odpowiedzialni za bezpieczeństwo Państwa Izrael nie 

tylko w cyberprzestrzeni303. 

Z całą pewnością jednostki 8200 i 81 stanowią elitę w skali światowej niemającą sobie 

równych. Złożyła się na to nie tylko wieloletnia tradycja obrony państwa, ale także specyfika 

kultury żydowskiej. Nawet w rodzinach laickich, niepraktykujących na co dzień religii 

mojżeszowej, olbrzymią wagę przywiązuje się do przekazywania wartości patriotyczno-

religijnych opartych na idei Państwa Żydowskiego wynikającego jeszcze ze Starego 

Testamentu. Młodzież studiująca Biblię nie tylko poznaje przeszłość swojego narodu, ale 

jednocześnie poddawana jest treningowi pamięciowo-rozwojowemu. Do tego dochodzi 

starannie kultywowana pamięć o Holocauście, która jest fundamentem 

jedności z narodem i patriotyzmem izraelskim. Młody Izraelita jest w pełni 

świadomy, z jakimi zagrożeniami jego ojczyzna ma do czynienia i jest wewnętrznie 

zmotywowany, aby jej bronić także z wykorzystaniem technologii IT i AI i, co ciekawe, 

towarzyszy temu świadomość, że wzorowa służba w jednostce 8200 jest przepustką do 

międzynarodowej kariery. 

 
302 https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3886512,00.html, dostęp: 30.08.2022. 
303 https://pard.technion.ac.il/, dostęp: 30.08.2022. 
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III.6. Komercyjne sukcesy rezerwistów 

Jak wspomniano wyżej, żołnierze jednostki 8200 po przejściu do rezerwy zazwyczaj 

doskonale odnajdują się na rynku IT. Szczególnie głośny stał się w tym względzie sukces firmy 

Adallom. Została ona utworzona w 2012 roku przez 3 przyjaciół ze wspólnej służby w 8200 − 

Assafa Rappaporta, Ami Luttwaka i Roya Reznika. Przez pewien czas firma ta była 

związana z Microsoftem, ale obecnie utrzymuje się jako samodzielny podmiot na rynku 

IT. w roku 2013 amerykański magazyn komputerowy CNR zaliczył ją do grona najbardziej 

obiecujących startup-ów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa304. Założyciele firmy Adallom 

udowodnili, że jakkolwiek oprogramowanie SaaS jest bezpieczne, tym niemniej sposób, w jaki 

pracownicy faktycznie korzystają z SaaS, już taki nie jest. w listopadzie 2013 r. Adallom 

wprowadził na rynek kompletne rozwiązanie zabezpieczające, które audytuje działania 

wykonywane w aplikacjach SaaS i rozwija sztuczną inteligencję  w celu 

przewidywania i ochrony przed problemami z bezpieczeństwem IT, zapewniając 

użytkownikom końcowym możliwość korzystania z SaaS przy zachowaniu 

kontroli i widoczności IT. Zapewnia narzędzia do budowania spójnej polityki bezpieczeństwa 

we wszystkich aplikacjach w chmurze używanych w przedsiębiorstwach oraz komputerach 

osób prywatnych. Technologia Smart Engines firmy Adallom działa podobnie do 

sposobu, w jaki firmy obsługujące karty kredytowe śledzą transakcje, które wydają się 

nietypowe, ponieważ powstrzymuje ataki, dostarczając w czasie rzeczywistym raporty 

o dziwnych i podejrzanych zachowaniach305. 

Inną znaną firmą założoną przez byłych żołnierzy jednostki 8200 jest Argus. Firma 

została założona w 2013 roku przez Ofera Ben-Noona, Orona Lavi i Yarona Galulę. w skład 

zespołu zarządzającego Argus wchodzą byli pracownicy Daimlera, Fiat Chrysler oraz General 

Motors. Ten izraelski start-up ma siedzibę w Tel Awiwie, gdzie pracuje ponad 200-osobowy 

zespół, oraz biura w Detroit, Dolinie Krzemowej, Stuttgarcie i Tokio. Firma ma dziesiątki 

oczekujących [10] i przyznanych [11] patentów i została uznana za 25 najlepszych firm 

 
304 https://www.crn.com/slide-shows/security/240164644/the-10-coolest-security-startups-of-

2013.htm?pgno=3, dostęp: 06.06.2022. 
305 https://www.scmagazine.com/patch-tuesday-update-addresses-24-bugs-including-exploited-tiff-zero-

day/article/324963, dostęp: 06.09.2022. 
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technologicznych The Wall Street Journal. w wyniku przejęcia w listopadzie 2017 r. Argus 

Cyber Security jest częścią niemieckiej spółki zależnej Elektrobit306. 

Kolejnym przedsiębiorstwem z tego klucza jest firma Bzigo. Jest to start-up 

technologiczny, który opracowuje autonomiczne urządzenia zwalczające 

insekty, a w szczególności komary. Jej pierwszy produkt wykrywa i lokalizuje 

komary, a przyszłe będą zarówno wykrywać, jak i eliminować komary i inne 

szkodniki w sposób autonomiczny. Firma została założona przez Nadava Benedeka i Saara 

Wilfa, którzy również mają za sobą służbę w jednostce 8200. Komary w krajach południa, 

takich jak Izrael, są nie tylko sprawcami dyskomfortu mieszkańców tych obszarów, ale 

stanowią zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Choroby przez nie przenoszone są przyczyną 

śmierci około miliona osób rocznie. 

Urządzenie Bzigo skanuje pomieszczenie w poszukiwaniu komarów za pomocą 

specjalistycznej optyki i algorytmów widzenia komputerowego w celu identyfikacji wzorców 

lotu komarów. Po wykryciu, że komar znieruchomiał, urządzenie zaznacza swoją lokalizację 

wskaźnikiem i wysyła wiadomość do aplikacji telefonicznej, umożliwiając odbiorcy 

zlokalizowanie owada i jego asenizację307.  

EZchip to firma założona w 1999 roku przez Eli Fruchtera, absolwenta Technion w 

dziedzinie elektrotechniki i weterana jednostki wywiadowczej 8200 Izraelskich Sił Obronnych 

oraz Alexa Tala, który służył jako pierwszy CTO i wiceprezes ds. badań i rozwoju Ezchip. Do 

2008 roku EZchip działał jako spółka zależna LANOptics, ówczesnego twórcy chipów 

przełączających Ethernet i oprogramowania zabezpieczającego. Po tym, jak LANOptics 

zakończyło pełne przejęcie EZchip w styczniu 2008 roku, zmieniło nazwę na EZchip i symbol 

giełdowy z LNOP na EZCH. w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających luty 2012 roku akcje 

EZchip wzrosły o 40% w indeksie Nasdaq w miarę wzrostu popytu na procesory i spekulacje, 

że firma zostanie wykupiona. w lipcu 2014 r. EZchip przejął firmę Tilera, która opracowuje 

wysokowydajne procesory wielordzeniowe, inteligentne karty sieciowe i urządzenia typu 

white-box dla sprzętu sieciowego w centrach danych, za 130 mln USD308. 

Firma Leadspace została założona w 2007 roku (wtedy pod nazwą Data Essence) przez 

Amnona Mishora i Yarona Karasika, byłych oficerów wywiadu z jednostki 

 
306 https://en.globes.co.il/en/article-argus-investors-employees-win-big-in-430m-acquisition-1001210421, 

dostęp: 6.09.2022 r. 
307 https://www.jpost.com/Jpost-Tech/What-if-the-Iron-Dome-was-for-bugs-591900, dostęp z 06.09.2022 r. 

Por. także: https://bzigo.com/, dostęp: 6.09.2022 r. 
308 https://www.lightreading.com/components/comms-chips/ezchip-to-buy-tilera/d/d-id/709692, dostęp: 

6.09.2022 r. 

https://en.globes.co.il/en/article-argus-investors-employees-win-big-in-430m-acquisition-1001210421
https://www.jpost.com/Jpost-Tech/What-if-the-Iron-Dome-was-for-bugs-591900
https://bzigo.com/
https://www.lightreading.com/components/comms-chips/ezchip-to-buy-tilera/d/d-id/709692
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8200 i ekspertów w dziedzinie analizy semantycznej i technologii Web Mining. Leadspace 

wprowadził swój pierwszy produkt, aplikację do poszukiwania sprzedaży, w 2012 

roku w marcu 2013 Leadspace dodał możliwość generowania list 

docelowych w oparciu o dopasowanie do idealnego profilu nabywcy oraz podgląd online 

profili idealnych nabywców firmy. Firma została partnerem ISV Salesforce.com i członkiem 

Marketo Launchpoint. w lipcu 2015 r. Leadspace pozyskał 18 milionów 

dolarów w finansowaniu prowadzonym przez Battery Ventures, co umożliwiło jej dalszą 

ekspansję i rozwój309. 

NSO Group została założona w 2010 roku przez Niva Karmi, Omri Lavie i Shaleva 

Hulio. Hulio i Lavie byli szkolnymi przyjaciółmi, którzy weszli do sektora start-upów 

technologicznych w połowie 2000 roku. Para założyła firmę – CommuniTake – oferującą 

narzędzie, które umożliwia pracownikom działu pomocy technicznej telefonii komórkowej 

dostęp do urządzeń klientów (ale wymaga, aby klient udzielił pozwolenia na dostęp). Po tym, 

jak europejska agencja wywiadowcza wyraziła zainteresowanie produktem, para zdała sobie 

sprawę, że zamiast tego mogą opracować narzędzie, które będzie uzyskiwać dostęp do 

telefonów bez autoryzacji użytkownika i sprzedawać je agencjom 

bezpieczeństwa i wywiadu. Karmi, który służył w wywiadzie wojskowym i Mossadzie, został 

zaangażowany w firmie, aby pomóc w sprzedaży tego narzędzia za pomocą swoich 

kontaktów. Pierwsza iteracja oprogramowania szpiegującego Pegasus firmy NSO została 

ukończona w 2011 roku. NSO Group zatrudnia ponad 700 pracowników na całym 

świecie. Prawie cały zespół badawczy NSO składa się z byłych izraelskich pracowników 

wywiadu wojskowego, większość z nich służyła w Amanie, a wielu w Jednostce 

8200310. Najcenniejszym personelem firmy są absolwenci wysoce selektywnych programów 

szkoleniowych z zakresu zaawansowanej cyberbroni prowadzonych przez wywiad 

wojskowy. NSO stara się odkryć nadmiar exploitów dnia zerowego w urządzeniach 

docelowych, aby zapewnić płynny ciągły dostęp nawet, jeśli niektóre luki w zabezpieczeniach 

wykorzystywane przez NSO zostaną nieuchronnie odkryte i załatane, a laboratoria w centrali 

firmy Herzliya wyposażone są w stojaki z telefonami, które testują pod tym kątem nowe 

exploity. Oprogramowanie szpiegujące Pegasus jest klasyfikowane przez Izrael jako 

eksportowe produkty wojskowe, a jego sprzedaż jest kontrolowana przez rząd. Według „New 

York Timesa” „rząd Izraela od dawna postrzega Pegasus jako kluczowe narzędzie swojej 

 
309 https://fortune.com/2015/07/23/leadspace-marketing-analytics-18-million/, dostęp: 7.09.2022. 
310 https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-09-29/israeli-entrepreneurs-play-both-sides-of-the-cyber-

wars, dostęp: 7. 09,2022. 

https://fortune.com/2015/07/23/leadspace-marketing-analytics-18-million/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-09-29/israeli-entrepreneurs-play-both-sides-of-the-cyber-wars
https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-09-29/israeli-entrepreneurs-play-both-sides-of-the-cyber-wars
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polityki zagranicznej” i „(…) traktuje NSO jako de facto ramię państwa, udzielając licencji na 

Pegasusa licznym krajom (…), z którymi izraelski rząd miał nadzieję pielęgnować silniejsze 

więzi bezpieczeństwa i dyplomatyczne”311. Izrael wykorzystał sprzedaż produktów NSO jako 

dyplomatyczną kartę przetargową, aby realizować swoje interesy w polityce 

zagranicznej, a także ograniczyć sprzedaż lub jej użycie przeciwko pewnym państwom w celu 

utrzymania z nimi dobrych stosunków. Dlatego też rząd izraelski zabronił władzom Estonii 

używania Pegasusa przeciwko obiektom rosyjskim312. Izrael spotkał się z krytyką za 

zatwierdzenie sprzedaży technologii NSO krajom ewidentnie łamiącym prawa człowieka. 

Urzędnicy wywiadu USA powiedzieli również, że państwo izraelskie prawdopodobnie ma 

dostęp tylnymi drzwiami do danych uzyskanych przez Pegasusa. NSO zaprzecza, że jest 

„narzędziem izraelskiej dyplomacji” i zaprzecza obecności backdoora w swoich narzędziach 

szpiegowskich. Nie ulega wątpliwości, że Pegasus jest źródłem licznych kontrowersji w wielu 

krajach, gdzie mógł być stosowany(także w Polsce), a w samym Izraelu działalność NSO jest 

przedmiotem kłótni na styku biznes-polityka.  

Firma Viber to kolejne przedsięwzięcie założone przez dwu byłych żołnierzy Jednostki 

8200 Talmona Marco i Igora Magazinnika. Viber lub Rakuten Viber jest wieloplatformową 

aplikacją przesyłania głosu przez IP (VoIP) i komunikatorów internetowych (IM) należącą do 

japońskiej międzynarodowej firmy Rakuter jako darmowe oprogramowanie dla 

platform Google Android, iOS, Microsoft Windows, Appl macOS i Linux. Użytkownicy są 

rejestrowani i identyfikowani za pomocą numeru telefonu komórkowego, chociaż usługa jest 

dostępna na platformach stacjonarnych bez konieczności połączenia mobilnego. Oprócz 

wiadomości błyskawicznych umożliwia użytkownikom wymianę mediów takich jak 

zdjęcia i nagrania wideo, a także zapewnia płatną usługę połączeń międzynarodowych na 

telefony stacjonarne i komórkowe o nazwie Viber Out. w 2018 r. w sieci jest ponad miliard 

zarejestrowanych użytkowników. Oprogramowanie zostało opracowane w 2010 roku 

przez cypryjską Viber Media, która została kupiona przez Rakuten w 2014 roku. Od 2017 roku 

jego nazwa korporacyjna brzmi Rakuten Viber. Ma siedzibę w Luksemburgu. Biura Viber 

znajdują się w Londynie, Manilii, Paryżu, Singapurze, San Francisco oraz Tokio313.  

Oczywiście wymienione wyżej firmy to tylko wycinek sukcesów komercyjnych 

weteranów Jednostki 8200. Ich liczba przekracza 50 podmiotów gospodarczych i ma tendencję 

wzrostową. Można nawet powiedzieć, że specjaliści izraelscy od chyberbezpieczeństwa 

 
311 „New York Times”, 23.03.2022. 
312 „New York Times”, 13.04. 2022. 
313 https://www.lifewire.com/viber-app-review-3426625, dostęp: 7.09.2022. 

https://www.lifewire.com/viber-app-review-3426625
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stanowią dziś bodaj najliczniejszą grupę zawodową gdyby uwzględniać kryteria 

narodowe. w żadnym innym państwie nie udało się tak idealnie połączyć interesu 

państwa z karierą zawodową jednostek i niewątpliwie stanowi to wzór do naśladowania. 
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ROZDZIAŁ IV. Doktryna Cyberbezpieczeństwa Sił Obronnych Izraela na tle 

wybranych państw 

IV.1 Uwagi wstępne 

Wybór konkretnych przykładów do analizy porównawczej niemal zawsze niewolny jest 

od kontrowersji. w tym konkretnym przypadku na autorze ciąży obowiązek wyjaśnienia 

wyboru do tej analizy ChRL, USA, Federacji Rosyjskiej oraz Korei Północnej. o ile 

obecność w tym gronie Stanów Zjednoczonych i Chin nie powinna raczej budzić wątpliwości, 

do pewnego stopnia dotyczy to także Rosji, o tyle wybór KRLD może być uznany za 

kontrowersyjny, a nawet ekstrawagancki. Tak jednak nie jest. o ile bowiem wybór do tej 

analizy wielkich mocarstw jest oczywisty, o tyle obecność w tym zestawieniu państwa 

północnokoreańskiego jest swego rodzaju kontrapunktem wobec Izraela, tzn. jak stosunkowo 

niewielki kraj, rządzony w sposób totalitarny może wykorzystywać przestrzeń 

wirtualną w globalnym wymiarze dla własnych, częstokroć bardzo podejrzanych celów. Ze 

względu jednak na pomysłowość północnokoreańskich informatyków jest godny 

przedstawienia. Obecność dwu czołowych mocarstw militarnych świta – USA i ChRL jest 

oczywista podobnie jak walczącej desperacko o utrzymanie takiego statusu Federacji 

Rosyjskiej. Nie można przy tym abstrahować od kulturalno-edukacyjnych uwarunkowań 

danego kraju, które mają bardzo duży wpływ na kulturę strategiczną tych państw. Jak można 

przypuszczać optymalny pod tym względem model edukacji zapewnia ChRL. 

Dzieciom i młodzieży wpaja się szacunek dla nauki, a w szczególności nauk ścisłych. Młodzi 

Chińczycy już na etapie edukacji wczesnoszkolnej preferują zawody związane z techniką 

najnowszej generacji i ogólnie przestrzenią badań empirycznych. Młode pokolenie chińskiego 

społeczeństwa dorasta w przekonaniu, że rozwój technologiczny ich kraju to jeden z istotnych 

czynników kulturotwórczych Państwa Środka. Do tego dochodzi wychowanie w duchu 

kolektywnej, zgranej współpracy, z pozostawieniem pewnej swobody na indywidualne 

poszukiwani a i kreatywność314.  

Przeciwieństwem są Stany Zjednoczone stawiające w edukacji (o ile w ogóle można 

mówić o spójnym systemie edukacyjnym w USA) na skrajny indywidualizm w duchu 

liberalnymi i osobistą karierę za wszelką cenę. Nic zatem dziwnego, że mówiąc o planach 

 
314 H. Rupold, Supermacht China – Die chinesische Weltmacht aus Asien verstehen: Geschichte, Politik, Bildung, 

Wirtschaft und Militär, Berlin 2020, s. 100‒107. 
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zawodowych, amerykańska młodzież jako preferowaną karierę wskazuje blogerów lub 

influencerów, bądź też celebrytów. Szkolnictwo publiczne w USA znajduje się w opłakanym 

stanie. Możliwości edukacyjne dla zdolnej, ale pochodzącej z ubogich rodzin młodzieży 

są w znacznym stopniu ograniczone315. Jeszcze do niedawna fakt ten niwelowany był importem 

uczonych ze wszystkich niemal stron świata, którym amerykańskie uczelnie zapewniały 

optymalne warunki pracy i życia pod każdym względem. Dziś taki stan rzeczy należy już do 

przeszłości, albowiem uczelnie chińskie czy południowokoreańskie są pod tym względem 

zdecydowanie bardziej konkurencyjne. Będzie to generowało w dającej się przewidzieć 

perspektywie czasowej spore problemy, gdy idzie o szeroko rozumianą innowacyjność 

w amerykańskiej gospodarce, łącznie z IT i przemysłem zbrojeniowym316. Jeżeli chodzi 

o Rosję, to w interesującym nas aspekcie plasuje się ona gdzieś pośrodku między USA a ChRL, 

gdy idzie o interesujący nas aspekt edukacji. w erze radzieckiej w ówczesnym systemie 

edukacyjnym do nauk ścisłych przywiązywano dużą wagę, a talenty matematyczne ujawniały 

się w wielu zakątkach ZSRR. Jednakże większość z nich miała zabarwienie czysto 

teoretyczne. w ostatnim czasie rosyjskie służby specjalne szukają młodego narybku 

cybernetycznego w nieco innym obszarze. Chodzi mianowicie o ważny element szeroko 

rozumianej kultury rosyjskiej, jaką jest gra w szachy wymagająca myślenia strategicznego oraz 

ścisłego zarazem w kategoriach logiki formalnej. w tej dziedzinie talentów w Federacji 

Rosyjskiej nie brakuje317. Oczywiście kwestię tę należy rozumieć szerzej nie 

tylko w odniesieniu do cyberprzestrzeni. Także rosyjska kultura strategiczna ujmowana 

całościowo jest w pewnym sensie rozwinięciem szachownicy w przestrzeni politycznej, 

chociażby pod postacią wojny hybrydowej, co jest widoczne w kontekście rosyjskiej strategii 

związanej z agresją Moskwy na Ukrainę318. Problemem władz rosyjskich w chwili 

obecnej i w najbliższej przyszłości jest – jak można sądzić – masowa emigracja 

specjalistów z dziedziny IT za granicę, szczególnie nasilona po agresji na Ukrainę. 

Wszelkie informacje dotyczące Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej są 

skąpe i niepewne. Także te, które dotyczą edukacji. Można tylko spodziewać się, że kraj ten 

 
315 Ch. Eaton, Bankers in the Ivory Tower: The Troubling Rise of Financiers in US Higher Education. 

Chicago&London 2022, passim. 
316 Ibidem, s.190 i n. 
317 https://www.forbes.com/sites/jamesrodgerseurope/2018/09/22/why-russians-are-good-at-chess-and-why-

it-helps-to-know-that/?sh=458fefdb4de6, dostęp: 4.08.2022. 
318 M. Budzisz, Wszystko jest wojną. Rosyjska kultura strategiczna, Warszawa 2022, passim. Por. także: D.D. 

Kasprzycki, Rosyjska wizja wojny przyszłości. Formuła wykorzystania instrumentarium koncepcji wojny nowej 

generacji w oparciu o doświadczenia z działań wobec Ukrainy, Tarnowskie Góry‒Zabrze 2022, s.10 i n. 

https://www.forbes.com/sites/jamesrodgerseurope/2018/09/22/why-russians-are-good-at-chess-and-why-it-helps-to-know-that/?sh=458fefdb4de6
https://www.forbes.com/sites/jamesrodgerseurope/2018/09/22/why-russians-are-good-at-chess-and-why-it-helps-to-know-that/?sh=458fefdb4de6
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czerpiący do niedana z doświadczeń radzieckich również stawia w dziedzinie edukacji na 

nauki ścisłe i empiryczne. Jednak – jak można sądzić – najważniejsze 

sito w północnokoreańskim systemie edukacyjnym stanowi indoktrynacja ideologiczna i to 

ono decyduje o dalszych losach abiturienta i jego ewentualnej ścieżce edukacji na poziomie 

edukacji wyższej. Jest niemal pewne, że najlepsi uczniowie w naukach ścisłych, którzy są 

postrzegani jako dobrze się zapowiadający specjaliści w dziedzinie IT, są kierowani do nauki 

na uczelnie w ChRL gdzie – rzecz oczywista – pozostają pod nadzorem politycznych 

opiekunów z rodzimego kraju. Nielicznych specjalistów od cyberbezpieczeństwa kształcą też 

północnokoreańskie akademie wojskowe. Należy jednocześnie dodać, że w kraju rządzonym 

przez komunistyczną dynastię rodziny Kim nie ma wolnego dostępu do światowego 

Internetu z oczywistymi tego konsekwencjami w interesującym nas temacie319. 

 

IV.2. USA 

Stany Zjednoczone po zakończeniu zimnej wojny stały się niekwestionowanym 

hegemonem militarnym i politycznym świata i w tym pierwszym wymiarze pozostają nim do 

dziś. Ich przywództwo polityczne i hegemonia w tym wymiarze kwestionowane jest dziś 

otwarcie przez Chiny Ludowe oraz Federację Rosyjską. w dziedzinie militarnej jednak USA 

nadal posiadają potencjał pozwalający na dokonanie szybkiej interwencji wojskowej w każdym 

niemal zakątku globu. Przewaga ta ma nie tylko wymiar ilościowy, ale – a może nawet przede 

wszystkim ‒ jakościowy. Systemy uzbrojenia produkowane w Stanach Zjednoczonych to 

absolutna światowa czołówka. Konflikt na Ukrainie związany z rosyjską agresją jest tego 

potwierdzeniem. Ukraińcy stawiają skuteczny opór armii uchodzącej za 

drugą w świecie, z pomocą amerykańskiego i brytyjskiego ‒ niemal wyłącznie lekkiego ‒ 

uzbrojenia320. w chwili obecnej USA pozostają nadal militarnym supermocarstwem, z którym 

żadne inne mocarstwo (łącznie z ChRL oraz Federacją Rosyjską) mierzyć się w pojedynkę nie 

może. Nie oznacza to jednak, że siły zbrojne USA są na tyle potężne, by prowadzić konflikt 

zbrojny na dwu frontach (jak podczas II wojny światowej), w tym wypadku przeciw Chinom 

Ludowym i Rosji jednocześnie. Obecnie budżet amerykańskiego ministerstwa obrony wynosi 

około 300 miliardów $, a liczebność sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych wynosi około 1.300 

000 żołnierzy służby czynnej oraz prawie 900 000 rezerwistów pierwszego rzutu w szeregach 

 
319 https://education.stateuniversity.com/pages/1113/North-Korea-EDUCATIONAL-SYSTEM-OVERVIEW.html, 

dostęp: 4.08.2022. 
320 https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN07135/SN07135.pdf, dostęp: 7.08. 2022. 

https://education.stateuniversity.com/pages/1113/North-Korea-EDUCATIONAL-SYSTEM-OVERVIEW.html
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN07135/SN07135.pdf
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Gwardii Narodowej321. w strukturze sił zbrojnych USA zdecydowane pierwszeństwo mają 

marynarka wojenna (US Navy) oraz lotnictwo (US Air Force), co wynika z obecnej 

amerykańskiej doktryny wojennej zakładającej jako główny teatr działań wojennych 

konfrontację powietrzno-morską z ChRL na zachodnim Pacyfiku322. Obecnie uważa się, że 

Stany Zjednoczone w wypadku konfliktu światowego byłyby w stanie prowadzić tzw. 

wojnę w wymiarze 1,5, tzn. pełnoskalową na Pacyfiku, który to obszar uważany jest w USA za 

priorytetowy, oraz połowicznie na froncie europejskim323. Amerykanie stosunkowo wcześnie 

dostrzegli znaczenie cyberprzestrzeni jako miejsca konfrontacji międzynarodowej. w 2009 

roku przy Narodowej Agencji Bezpieczeństwa (NSA) powołano do życia wydział Dowództwa 

Sił Cybernetycznych USA, które jednak początkowo miało dość ograniczone 

kompetencje i kadry. Jednak zwiększająca się lawinowo rola cyberprzestrzeni skłoniła 

amerykańskich emerytowanych wojskowych (m.in. admirała Jamesa G. Stavridisa, byłego 

dowódcę sił NATO w Europie, oraz generała Keitha B. Alexandra, późniejszego szefa Cyber 

Command) do skutecznych – jak się okazało – apeli  o powołanie do życia odrębnego rodzaju 

sił zbrojnych USA, mianowicie wojsk cybernetycznych, co nastąpiło w 2018 roku324. 

Amerykańskie cyberwojsko powstało przede wszystkim jako tarcza mająca zabezpieczać 

cyberprzestrzeń tego państwa przed atakami z zewnątrz. w Stanach Zjednoczonych bowiem 

cała infrastruktura zarówno cywilna, jak i wojskowa jest całkowicie zależna od niezakłóconego 

funkcjonowania przestrzeni wirtualnej. Amerykański rząd, handel, środowisko 

akademickie i życie prywatne wykorzystują ją jako preferowane medium do 

komunikacji i dystrybucji informacji. Internet obsługuje setki miliardów dolarów transakcji 

biznesowych rocznie, pełni także obsługę infrastruktury krytycznej i obszarów takich jak sieć 

elektroenergetyczna, wodociągowo-kanalizacyjna, służba zdrowia, służby odpowiedzialne za 

przestrzeganie prawa i służby ratowniczye. Technologia informatyczna umożliwia 

wykonywanie prawie wszystkich zadań rządu USA: codzienna komunikacja i informacja oraz 

dzielenie się nimi; badania i rozwój; współpraca z instytucjami edukacyjnymi i sektorem 

prywatnym; dowodzenie i kontrola sił zbrojnych; dostarczanie, 

 
321 https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2021/FY21_Green_Book.pdf, dostęp: 

10.08.2022. 
322 J. Bartosiak, Pacyfik i Euroazja. o wojnie, Warszawa 2016, s. 10 i nt. 
323 H. Hawksley, Asian Waters. The Struggle Over the Indo-Pacific and the Chellenge to American Power, New 

York 2018, s. 159 i n.  
324 https://www.tomshardware.com/news/cyber-security-government-security-online-security-cyber-

war,12238.html, dostęp: 10.08.2022. Por. także: https://arstechnica.com/information-

technology/2017/06/army-looks-at-cyber-soldiers-for-front-lines-as-battlefield-changes/, dostęp: 10.08.2022. 

https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2021/FY21_Green_Book.pdf
https://www.tomshardware.com/news/cyber-security-government-security-online-security-cyber-war,12238.html
https://www.tomshardware.com/news/cyber-security-government-security-online-security-cyber-war,12238.html
https://arstechnica.com/information-technology/2017/06/army-looks-at-cyber-soldiers-for-front-lines-as-battlefield-changes/
https://arstechnica.com/information-technology/2017/06/army-looks-at-cyber-soldiers-for-front-lines-as-battlefield-changes/
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udostępnianie i przechowywanie danych wywiadowczych oraz wsparcie logistyczne, 

zarządcze i administracyjne325. Atak na system bankowy może: wywoływać panikę 

ekonomiczną poprzez ataki na banki i krach na giełdzie. Jedna z firm ochrony cyberprzestrzeni 

zajmująca się przestrzenią wirtualną oszacowała, że jednodniowy, skoncentrowany atak na 

amerykański system kart kredytowych banków może je kosztować 35 miliardów dolarów. 

Ataki na sieć energetyczną mogą wyłączyć dostawy prądu do miast lub nawet całych regionów, 

co oznacza brak świateł, usług telefonicznych i służb ratunkowych, słowem powoduje totalny 

blackout. Ataki cybernetyczne na infrastrukturę zakłócałyby działania lokalne, 

stanowe i federalne, zdolność władz do reagowania na sytuację kryzysową. Ich świadomość 

sytuacyjna byłaby bardzo ograniczona ze względu na braki zasilania i usług internetowych. Nie 

byłyby w stanie prowadzić komunikacji wewnętrznej lub między sobą w celu koordynowania 

akcji. w takich okolicznościach zdolność Stanów Zjednoczonych do reakcji na 

kryzys w innych częściach świata byłaby znikoma326. Armia USA jest szczególnie uzależniona 

od cyberprzestrzeni, polegając na systemie umieszczonym w globalnej sieci składającym 

się z 15 000 sieci lokalnych i 7 milionów komputerów połączonych przez ponad 100 000 

obwodów telekomunikacyjnych rozmieszczonych w bazach na całym świecie. Te sieci mogą 

przechowywać i przesyłać informacje jawne, tajne i ściśle tajne, umożliwiając wszystko ‒ od 

codziennej administracji do operacji bojowych327. Niewątpliwie Stany Zjednoczone były 

pierwszym krajem świata, który przestawił się na zarządzanie w technologiach IT już u progu 

XXI stulecia. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, by uświadomić sobie, jakie mogą być 

konsekwencje ewentualnego wrogiego ataku w cyberprzestrzeni na system tak cywilnego, 

jak i militarnego zarządzania w USA. o ile bezpieczeństwem cywilnych zasobów 

cybernetycznych USA zajmuje się NSA, o tyle za bezpieczeństwo sił zbrojnych Stanów 

Zjednoczonych w cyberprzestrzeni odpowiedzialne jest właśnie US Cybercommand. Zadanie 

tej formacji zostało sformułowane następująco:  

USCYBERCOM planuje, koordynuje, integruje, synchronizuje i prowadzi działania mające na 

celu: kierowanie operacjami i obroną określonych sieci informacyjnych Departamentu Obrony; 

przygotowuje się do prowadzenia operacji wojskowych w cyberprzestrzeni w pełnym 

wymiarze, a w wypadku wydania takiego rozkazu, uczestniczy w działaniach u we wszystkich 

 
325 Ch. Billo, W. Chang, Cyber Warfare: An Analysis of the Means and Motivations of Selected Nation States, U.S. 

Government Accountability Office, Cyberspace: United States Faces Challenges in Addressing Global 

Cybersecurity and Governance (Washington, DC: U.S. Government Accountability Office, July 2010), p. 2‒4. 
326 E. Nakashima, Warriors in the Battle for Cyberspacew, „The Washington Post”, 24.09.2010, A-18. 
327 E. Zimet, Ch. Barry, Military Service Cyber Overview, w: Military Perspectives on Cyber Power, ed. L. Wentz, 

Washington 2009), p. 97‒109. 
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dziedzinach mających na celu, zapewnienia wolności działania USA oraz ich 

sojuszników w cyberprzestrzeni i obrony jej przed naszymi przeciwnikami328. 

Wojska cybernetyczne Stanów Zjednoczonych są zorganizowane w sposób 

przedstawiony poniżej. 

Dowództwo Sił Cybernetycznych Armii (wojska lądowe), któremu podlegają: Brygada 

Ochrony Cybernetycznej, Dowództwo Operacji Informacyjnych Wojsk Lądowych, 780 

Cybernetyczna Brygada Wywiadu Wojskowego. 

Dowództwo Sił Cybernetycznych Marynarki Wojennej (zwane też Dziewiątą Flotą), 

któremu podlegają: Dowództwo Sieci Informatycznej Floty, Dowództwo Cyberobrony 

Marynarki Wojennej, Komórki Cybernetycznej Informacji Morskiej, Połączone Grupy 

zdaniowe. 

Dowództwo Sił Cybernetycznych Wojsk Lotniczych: 67 Skrzydło Cyberprzestrzeni, 70 

Skrzydło Nadzoru, Rozpoznania i Wywiadu, 688 Skrzydło Cybeprzetrzeni, 624 Skrzydło 

Operacyjne. 

Osobne dowództwo Cyberprzestrzeni posiada także Korpus Piechoty Morskiej USA, 

który jednak – jak na razie – nie ma wydzielonych pododdziałów329. Na czele US 

Cybercommand Stanów Zjednoczonych stoi oficer w randze czterogwiazdkowego generała 

(bądź admirała), a więc najwyższego stopnia w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych doby 

pokoju. Obecnie funkcję tę pełni generał Paul M. Nakasone. Wedle opinii amerykańskich 

specjalistów powstanie Cybercommand zainspirowało inne kraje, m.in. Koreę 

Południową i ChRL, do utworzenia podobnych struktur330. Odpowiada to prawdzie, ale tylko 

wtedy, gdy pominiemy milczeniem jednostkę 8200. Wielu specjalistów 

amerykańskich z dziedziny cyberbezpieczeństwa zwraca uwagę na bardzo istotny fakt 

związany z powstaniem US Cybercommand. Mianowicie wedle ich opinii wiele 

amerykańskich prywatnych podmiotów gospodarczych wychodzi z założenia, że ten rodzaj 

wojsk amerykańskich sił zbrojnych rozwiązuje w zasadzie wszystkie problemy 

związane z cyberbezpieczeństwem społeczeństwa amerykańskiego w ogóle. Konsekwencją 

takiego błędnego założenia jest dążenie do redukcji wydatków na bezpieczeństwo 

cybernetyczne firm i osób prywatnych chroniące ich zasoby finansowe oraz intelelektualne. 

 
328Cyt.Za:https://web.archive.org/web/20100715055816/http://www.marinecorpstimes.com/news/2010/07/a

p_military_cyber_command_logo_070810/, dostęp: 12. 08. 2022. 
329 https://www.cybercom.mil/Components/, dostęp: 12. 08. 2022. 
330 https://archive.ph/20120630131823/http://www.af.mil/news/story.asp?id=123204543, dostęp: 

12.08.2022. 

https://web.archive.org/web/20100715055816/http:/www.marinecorpstimes.com/news/2010/07/ap_military_cyber_command_logo_070810
https://web.archive.org/web/20100715055816/http:/www.marinecorpstimes.com/news/2010/07/ap_military_cyber_command_logo_070810
https://www.cybercom.mil/Components/
https://archive.ph/20120630131823/http:/www.af.mil/news/story.asp?id=123204543
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Jest to założenie błędne. US Cybercommand odpowiada za bezpieczeństwo w cybeprzestrzeni 

amerykańskich sił zbrojnych oraz (i to częściowo do spółki z NSA) za bezpieczeństwo 

administracji federalnej, do pewnego stopnia tylko lokalnej331. Nie zwalnia to jednak 

podmiotów prywatnych, poczynając od dużych korporacji a kończąc na właścicielach małych, 

osobistych laptopów, od codziennej dbałości i troski o własne bezpieczeństwo w sieci. Należy 

jednocześnie zwrócić uwagę, że powołanie do życia US Cybercommand nie przebiegało 

gładko i bezkonfliktowo. Nie brakowało bowiem pod koniec pierwszej dekady XXI stulecia 

opinii, że powstanie tak ogromnej, nowej struktury w ramach amerykańskich sił zbrojnych jest 

po prostu zbędne, na wyrost, a nade wszystko narażą amerykańskiego podatnika na 

dodatkowe, a wątpliwe według oponentów, wydatki. Dochodziły do tego obawy, że struktury 

te mogą zostać wykorzystane do inwigilacji przez władze amerykańskie własnych obywateli332. 

U progu swej aktywności US Cybercommand nastawione było przede wszystkim na realizację 

zadań o defensywnym charakterze. Po części wynikało to z przedstawionych wyżej obaw 

amerykańskiego społeczeństwa co do celów i zadań tych wojsk. Tym niemniej już w 2010 roku 

pierwszy jego dowódca generał Keith Alexander stwierdził:  

Mój własny pogląd jest taki, że jedynym sposobem przeciwdziałania zarówno działalności 

przestępczej, jak i szpiegowskiej w Internecie jest bycie proaktywnym. Jeśli Stany Zjednoczone 

przyjmują do tego formalne podejście, to mamy do czynienia z właściwym 

podejściem. Chińczycy są postrzegani jako źródło wielu ataków na zachodnią 

infrastrukturę, a ostatnio także na amerykańską sieć elektroenergetyczną. Jeśli uznamy, że jest to 

zorganizowany atak, chciałbym zlikwidować źródło tych ataków. Jedynym problemem jest to, że 

Internet ze swej natury nie ma granic i jeśli Stany Zjednoczone przyjmą rolę światowego 

żandarma, to nie wszystkim może się to spodobać333. 

Amerykański generał miał świadomość, że same działania o defensywnym charakterze 

mogą być niewystarczające. z drugiej strony – i to przebija z tej wypowiedzi – miał 

świadomość, że ofensywna aktywność w sieci podległych mu oddziałów może oznaczać 

komplikacje w wymiarze międzynarodowym, a wobec tego decyzja w tym zakresie powinna 

zostać pozostawiona politykom. w trakcie dyskusji nad tym aspektem 

działań w cyberprzestrzeni przeważyła opinia pułkownika Johna B. Surdu oraz podpułkownika 

 
331 https://fcw.com/security/2009/07/cyber-command-so-much-still-to-know/203313/, dostęp: 13.08.2022. 
332 https://web.archive.org/web/20100415113237/http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=

1399, dostęp: 13.08 2022. 
333 Cyt. za: https://www.wired.com/2010/04/cyberwar-commander/, dostęp: 13.08.2022. 

https://fcw.com/security/2009/07/cyber-command-so-much-still-to-know/203313/
https://web.archive.org/web/20100415113237/http:/www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=1399
https://web.archive.org/web/20100415113237/http:/www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=1399
https://www.wired.com/2010/04/cyberwar-commander/
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Gregory’ego Contiego z Dowództwa Badań Rozwoju i Inżynierii Armii Stanów 

Zjednoczonych, wedle których główne rodzaje sił zbrojnych USA: 

(…) są odpowiednio przygotowywane do prowadzenia wojen kinetycznych i cenią takie 

umiejętności jak strzelectwo, siła fizyczna, umiejętność wyskakiwania 

z samolotów i prowadzenia jednostek bojowych pod ostrzałem wroga (…). Dodanie 

wydajnego i skutecznego oddziału cybernetycznego obok armii, marynarki wojennej i sił 

powietrznych [jako osobnego rodzaju sił zbrojnych – M.J.] zapewniłoby naszemu narodowi 

zdolność do obrony naszej infrastruktury technologicznej i prowadzenia operacji ofensywnych. 

Być może, co ważniejsze, istnienie tej zdolności służyłoby jako silny środek odstraszający dla 

wrogów naszego narodu334.  

Ta opinia z grudnia 2015 roku otworzyła dyskusję na temat miejsca i roli US 

Cybercommand w strukturze sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Nikt nie kwestionował 

konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zastanawiano się, jaki powinien 

być zakres ingerencji państwa w tej sferze. Ostatecznie prezydent Donald Trump 

zdecydował w 2018 roku o utworzeniu wojsk cybernetycznych Stanów Zjednoczonych jako 

osobnego rodzaju sił zbrojnych USA. Działo się to w atmosferze narastającej świadomości 

zagrożenia amerykańskiej przestrzeni wirtualnej ze strony Chin Ludowych. Nie ulega 

wątpliwości, że chińscy cybernetyczni agresorzy stanowią znaczące zagrożenie dla przestrzeni 

internetowej i infrastruktury militarnej i krytycznej USA. Dowodem na to może być 

‒ z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością ‒ atak na lidera zabezpieczeń 

cyberprzestrzeni, firmę RSA. Ten atak posłużył do wykradzenia informacji na temat myśliwca 

5 generacji od firmy Lockheed Martin.  

Według kilku doniesień medialnych pod koniec maja 2011 r. co najmniej trzech 

prominentnych kontrahentów branży obronnej – Lockheed Martin, Northrop Grumman i L3 

Communications Holdings – było celem cyberataków. Eksperci od bezpieczeństwa 

przypuszczają (raport – naruszenie RSA)335, że cyberprzestępcy państwowi wykorzystywali 

sklonowane tokeny RSA SecurID do atakowania komunikacji L3; doniesienia medialne 

sugerowały, że sklonowane tokeny RSA SecurID zostały prawdopodobnie użyte w ataku, który 

uderzył w Lockheed Martin tydzień wcześniej. 

 
334 Cyt.za: https://www.govinfosecurity.com/blogs/new-cyber-warfare-branch-proposed-p-160/op-1, dostęp: 

14.08.2022. 
335 http://esj.com/articles/2011/04/12/ca-courts-securid-customers.aspx, dostęp: 02.09. 2022. 

https://www.govinfosecurity.com/blogs/new-cyber-warfare-branch-proposed-p-160/op-1
http://esj.com/articles/2011/04/12/ca-courts-securid-customers.aspx
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W marcu 2011 atakującym udało się ukraść wewnętrzną bazę danych RSA, która 

zawierała informacje o numerach seryjnych powiązanych z określonymi tokenami 

SecurID. Uważano, że baza danych pasuje do numeru seryjnego konkretnego 

tokena z konkretnym głównym „ziarnem” użytym do wygenerowania jego klucza. Jeśli 

atakujący mógłby następnie dopasować numery seryjne konkretnego tokena do odpowiedniej 

firmy, w której był używany, mógłby „sklonować” poświadczenia SecurID, które mogłyby 

zostać wykorzystane do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemu docelowej firmy 

atakowanej. 

Istniały kampanie złośliwego oprogramowania i phishingu poszukujące konkretnych danych 

łączących tokeny RSA z użytkownikiem końcowym, co prowadziło do przekonania, że ten atak 

został przeprowadzony przez pierwotnych napastników RSA. Biorąc pod uwagę cele 

wojskowe i miliony zhakowanych kluczy, które były w obiegu, to może nie być jeszcze koniec336.  

Jeden lub kilku klientów RSA był prawdopodobnie ostatecznym celem tego ataku. Wojskowe, 

finansowe, rządowe i inne organizacje z krytyczną własnością intelektualną, planami i finansami są 

zagrożone. (…) NSS Labs spodziewa się szeregu naruszeń wynikających z tego wydarzenia337. 

Po ujawnieniu naruszenia RSA poradziła klientom, aby chronili numery seryjne swoich 

tokenów SecurID. Jeśli atakujący chciałby sklonować token SecurID, w końcu musiałby 

najpierw dowiedzieć się, gdzie ten token był używany. Jeśli atakujący chciałby 

zaatakować określonego klienta RSA – lub (jak miało to miejsce w przypadku) klienta 

RSA w określonej branży – osoba atakująca musiałaby najpierw uzyskać przynajmniej kilka 

numerów seryjnych powiązanych z kilkoma tokenami używanych w tych środowiskach. 

Atakujący musiałby również znać kod PIN użytkownika, a także synchronizację czasu 

wykorzystywanego serwera SecurID. (Oprócz użycia unikalnego ziarna tokena, algorytm 

SecurID wykorzystuje również porę dnia plus lub minus jedną minutę, aby wygenerować 

odpowiedź. w związku z tym atakujący musiałby znać strefę czasową uwierzytelnianego 

systemu SecurID). 

Atakujący napotkałby również inne problemy, takie jak ograniczenie przez poziom 

dostępu użytkownika, pod którego ktoś się podszywał, na przykład aby uzyskać dostęp do 

systemu w Pentagonie na poziomie root, osoba atakująca musiałaby znać konkretny numer 

seryjny (i PIN) klucza, który jest przypisany do użytkownika z uprawnieniami na poziomie 

root. Oczywiście nie musi to być takie trudne. Według Marka Diodati, wiceprezesa ds. 

 
336 Ibidem. 
337 Ibidem. 
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badań w firmie Gartner Inc., obserwatora rynku, sami klienci SecurID często niedbale 

podchodzą do poufnych informacji – w tym, co jest szokujące, samych głównych nasion, które 

zostały skradzione z RSA. Jak stwierdził: „Prawdziwe szkody ograniczają się do informacji 

tokenów, które zostały skradzione. Innymi słowy, tokeny utworzone przez RSA po ataku nie 

powinny być podatne na ataki, zakładając, że nowe środki ostrożności RSA są skuteczne”. Rich 

Mogull, analityk i dyrektor generalny firmy zajmującej się badaniem bezpieczeństwa Securosis 

Inc., przedstawia pragmatyczne podejście do ostatnich ataków RSA. 

Przynajmniej w przypadku Lockheed Martin, co sugeruje, że wstępne zalecenia RSA – np. 

ochrona numerów seryjnych tokenów, zmiana PIN-ów, ochrona przed phishingiem, 

monitorowanie logów systemowych na nietypowe zdarzenia ‒ były do pewnego stopnia 

wystarczające. 

„Tylko strona, która naruszyła RSA, może zainicjować te ataki. Kraje nie mają 

zwyczaju dzielenia się tego rodzaju informacjami z przypadkowymi hakerami, 

przestępcami, a nawet sojusznikami”338 – napisał Mogull na swoim firmowym blogu. „Te 

ujawnienia naruszeń mają element polityczny, szczególnie w połączeniu z Google [Inc.] 

ujawniającym, że powstrzymali dodatkowe ataki pochodzące z Chin. Każdy klient SecurID 

musi być czujny, klienci z wrażliwych branż muszą być najbardziej czujni niż 

inni”. z powyższego wynika jeden bezsporny fakt. Firmy amerykańskie, szczególnie te 

zajmujące się nowatorskimi technologiami o znaczeniu militarnym kosmicznym, oraz 

infrastruktury krytycznej, są permanentnie narażone na ataki cybernetyczne. Można wyrazić 

umiarkowaną opinię, że firmy z sektora strategicznego wyciągnęły wnioski i przestały 

podchodzić do cyberbezpieczeństwa z dużą dozą nonszalancji339. 

Dopiero wnioski z drastycznych skutków cyberataków skłoniły rząd USA do podjęcia 

działań oraz utworzenia i wdrożenia obowiązkowych standardów NIST 800 dla wszystkich 

firm i ich kontrahentów z sektora o znaczeniu strategicznym. 

Jest rzeczą bezsporną, że działania Cybercommand odgrywają coraz większą 

rolę w przygotowaniach do działań kinetycznych sił zbrojnych USA, a także mogą 

towarzyszyć im w czasie rzeczywistym. Jednakże, jak wszystkie tego typu działania, lubią 

ciszę i brak medialnego szumu. 

 

 
338 https://esj.com/articles/2011/06/14/rsa-securid-token-vulnerabilities.aspx, dostęp: 2022.09.02. 
339 https://esj.com/articles/2011/06/14/rsa-securid-token-vulnerabilities.aspx, dostęp: 2022.09.02.  

https://esj.com/articles/2011/06/14/rsa-securid-token-vulnerabilities.aspx
https://esj.com/articles/2011/06/14/rsa-securid-token-vulnerabilities.aspx
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IV.3. ChRL 

Skok cywilizacyjny, jakiego dokonały Chiny Ludowe na przestrzeni ostatnich 45 

lat, w zasadzie nie ma precedensu w historii świata340. Nie jest nim nawet zadziwiający skok 

Japonii, mający miejsce w latach 1853‒1904, kiedy to kraj Wschodzącego Słońca w ciągu 

półwiecza nadrobił 200-letnie zapóźnienie. Nawet bowiem w 100 lat po wymuszonym przez 

eskadrę komodora Mattew Perry’ego nawiązaniu kontaktów zagranicznych, cesarstwo Japonii 

nie było i nie mogło być równorzędnym partnerem ani ekonomicznym, ani militarnym dla 

USA. Co więcej – połączone potencjały III Rzeszy i Japonii nie stanowiły nawet połowy 

potencjału Stanów Zjednoczonych u progu lat 40. minionego stulecia. Tymczasem w chwili 

obecnej potencjał ekonomiczny Państwa Środka zrównał się de 

facto z amerykańskim341. w chwili obecnej, po agresji Rosji na Ukrainę, nie ma już 

wątpliwości, że Pekin zastąpił Moskwę na drugim miejscu na podium pod względem potencjału 

militarnego. Można się zastanawiać, czy dla sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej jest 

jeszcze w ogóle miejsce na podium w tym wymiarze. Obecnie Chińska Armia Ludowo- 

Wyzwoleńcza (taka jest oficjalna nazwa sił zbrojnych ChRL) liczy prawie 2 100 000 

żołnierzy, z czego 800 000 to poborowi. Budżet chińskiego ministerstwa obrony w roku 

budżetowym 2022 wynosi prawie 230 miliardów $342. Jest to suma mniejsza w liczbach 

bezwzględnych, to ok. 1/3 budżetu Pentagonu, należy jednak zwrócić uwagę na pewne istotne 

subtelności w tej kwestii. Otóż nie ulega wątpliwości, że koszty utrzymania personelu 

wojskowego w ChRL są niższe niż w USA nie tylko ze względu na fakt, że niemal 40% stanu 

osobowego armii to poborowi otrzymujący symboliczny żołd. Także kadra zawodowa 

otrzymuje niższe pobory niż ich amerykańscy odpowiednicy, poczynając od podoficerów 

zawodowych, na admirałach i generałach kończąc. To samo dotyczy zakupu i utrzymania 

sprzętu wojskowego, nawet gdyby nie uwzględniać sztucznie zaniżanego przez władze chińskie 

kursu rodzimej waluty juana343. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza jest nie tyle armią 

narodową, lecz – w pierwszym rzędzie – armią partyjną, zbrojnym ramieniem Komunistycznej 

Partii Chin. Jest to rodzaj cywilnego wprawdzie nadzoru, ale zarazem nie podlega niczyjej 

kontroli ze strony partii, a nie np. parlamentu, który we współczesnym Państwie Środka pełni 

 
340 B. Góralczyk, Chiński Feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa, Warszawa 2022,s. 9‒13. 
341 J. Bartosiak. P. Zychowicz, Nadchodzi III wojna światowa, Warszawa 2022. 
342https://www.reuters.com/markets/asia/china-defence-spending-rise-outpace-gdp-target-this-year-2022-03-

05/,dostęp: 15.08.2022. 
343 https://www.chinadaily.com.cn/a/202203/06/WS62245064a310cdd39bc8aacb.html, Por. także: D.J. Blasko, 

The Chinese Army Today: Tradition and Transformation for the 21st Century (Asian Security Studies), London 

and New York 2013, p. 12 i n. 

https://www.chinadaily.com.cn/a/202203/06/WS62245064a310cdd39bc8aacb.html
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wyłącznie rolę dekoracji. Najwyższym czynnikiem tejże kontroli jest Centralna Komisja 

Wojskowa, na której czele zwyczajowo stoi sekretarz generalny KPCh (wyjątkiem był schyłek 

życia Deng Xiao Pinga, który zachował to stanowisko po rezygnacji z innych funkcji). w armii 

Chin Ludowych nadal istnieje (znana z ZSRR i innych państw Układu Warszawskiego) 

instytucja komisarza politycznego od szczebla kompanii po sztab generalny344. i to jest właśnie 

ów partyjny nadzór, o którym wspomniano wyżej. w zasadzie w armii chińskiej nie ma 

bezpartyjnych żołnierzy zawodowych, tzn. w jej szeregi może zostać przyjęty na stanowisko 

oficerskie absolwent studiów cywilnych (np. lekarz czy informatyk) jako osoba bezpartyjna. 

Jednak prawie natychmiast musi się ubiegać o status kandydata do członkostwa w partii. 

Ewentualne odrzucenie kandydatury lub później odmowa członkostwa przez właściwą 

organizację partyjną, oznaczają w praktyce zwolnienie ze służby345. Pod tym względem nic się 

nie zmieniło od czasów przewodniczącego Mao.  

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza dzieli się na pięć rodzajów sił zbrojnych: 

‒ wojska lądowe, 

‒ wojska powietrzne, 

‒ marynarkę wojenną, 

‒ wojska rakietowe, 

‒ strategiczne siły wsparcia. 

Trudno w chwili obecnej wypowiadać się na temat jej rzeczywistej wartości bojowej. 

Przyczyny takiego stanu rzeczy są dwojakiej natury. Po pierwsze: armia ta już dawno (co 

najmniej od czasu konfliktu z Wietnamem w 1978 r.) nie prowadziła pełnoskalowych działań 

wojennych. Po drugie: prawie 3/4 uzbrojenia i sprzętu armii ma radziecki bądź rosyjski 

rodowód. Jakkolwiek rodzaje broni i uzbrojenia przeszły pod okiem chińskich specjalistów 

proces sinologizacji, nie do końca wiadomo, jak by się ona sprawdziła na współczesnym polu 

walki. Doświadczenia płynące z wojny ukraińskiej, które chińscy wojskowi muszą brać pod 

uwagę, nie są budujące.  

Z punktu widzenia naszych dociekań najistotniejszą rolę odgrywają właśnie owe 

strategiczne siły wsparcia. Utworzono je w 2015 roku w czasie kolejnej fali 

reform w chińskich siłach zbrojnych. Według chińskich założeń mają one zajmować się 

 
344 Chinese Civil-Military Relations. The Transformation of the People's Liberation Army (Asian Security Studies), 

ed. L. Nan, London and New York, passim. 
345 L. Xiaobing, a History of the Modern Chinese Army, Lexington 2009, p. 271 i n. Jak swego czasu stwierdził 

przewodniczący Mao Zedong: „Partia rządzi karabinem, jest absolutnie niedopuszczalne, by karabin rządził 

partią”. Cyt. za: B. Góralczyk, Nowy długi marsz. Chiny ery Xi Jinpinga, Warszawa 2021, s. 288. 
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wsparciem armii w tzw. – według nomenklatury chińskiej – konfliktach informacyjnych oraz 

zdecydowanie przyspieszyć obrót informacji o strategicznym znaczeniu346. Według 

wypowiedzi rzecznika prasowego pekińskiego ministerstwa obrony brygadiera Yang Yujun z 1 

stycznia 2016 roku: 

Strategiczne Siły Wsparcia są oddziałami bojowymi nowego typu dla ochrony bezpieczeństwa 

narodowego. Jest to ważny punkt rozwoju nowej zdolności bojowej wojska. Powstaje 

głównie z funkcjonalnej integracji różnych rodzajów sił wsparcia o silnych funkcjach 

strategicznych, fundamentalnych i wspierających. Utworzenie Sił Wsparcia Strategicznego 

sprzyja optymalizacji struktury sił wojskowych i poprawie zintegrowanych zdolności wsparcia. 

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza będzie trwać przy integracji systemu, integracji 

wojskowo-cywilnej, budowie nowych sił bojowych i dążąc do zbudowania silnej i nowoczesnej 

strategicznej siły wsparcia347. 

Strategiczne Siły Wsparcia jako nowa siła walki informacyjnej Chińskiej Armii 

Ludowo-Wyzwoleńczej mają dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, mają zapewnić siłom 

zbrojnym strategiczne wsparcie informacyjne poprzez zdolności kosmiczne i sieciowe, w tym 

łączność, nawigację i pozycjonowanie, wywiad, obserwację i rozpoznanie oraz ochronę 

wojskowej infrastruktury informacyjnej. Po drugie, mają prowadzić operacje 

informacyjne, w tym kosmiczne, cybernetyczne, elektromagnetyczne i psychologiczne. Na ich 

czele stoi obecnie generał (ranga ta to najwyższy stopień w Chińskiej Armii Ludowo-

Wyzwoleńczej) Jù Qiánshēng348. z punktu widzenia działań mających wszelkie znamiona 

cyberwojny najważniejszymi elementami Strategicznych Sił Wsparcia są: Jednostka 61398 

Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej zajmująca się agresją w cyberprzestrzeni, której 

istnieniu władze chińskie stanowczo zaprzeczają. Według raportu firmy Mandiant zajmującej 

się bezpieczeństwem komputerowym jednostka 61398 prawdopodobnie działa w ramach 2 

Biura Trzeciego Departamentu Sztabu Generalnego oraz istnieją dowody na to, że zawiera lub 

sama jest podmiotem, który Mandiant nazywa APT1, jako część zaawansowanego trwałego 

zagrożenia, które atakowało szeroką gamę korporacji i podmiotów rządowych na całym 

świecie od co najmniej 2006 roku. APT1 jest opisany jako system składający się z czterech 

dużych sieci w Szanghaju, z których dwie obsługują Nowy Obszar Pudong. Jest to 

 
346 https://jamestown.org/program/the-peoples-liberation-army-strategic-support-force-update-2019/, 

dostęp: 16.08.2022. 
347 Cyt. za: Ibidem. 
348 https://new.qq.com/rain/a/20210705A0BT6Z00, dostęp: 16.08.2022. 

https://jamestown.org/program/the-peoples-liberation-army-strategic-support-force-update-2019/
https://new.qq.com/rain/a/20210705A0BT6Z00
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jedna z ponad 20 grup APT wywodzących się z Chin. Trzeci oraz – jak się powszechnie sądzi 

– czwarty wydział, odpowiedzialny za wojnę elektroniczną, składa się z jednostek Chińskiej 

Armii Ludowo-Wyzwoleńczej odpowiedzialnych głównie za infiltrację i manipulację sieciami 

komputerowymi349. Grupa często narusza wewnętrzne funkcje „komentarza” oprogramowania 

na legalnych stronach internetowych, aby infiltrować docelowe komputery, które uzyskują 

dostęp do tych witryn, co sprawia, że jest znane jako „grupa komentarzy” lub „Grupa 

komentatorów”. Zespół ten ukradł tajemnice handlowe i inne poufne informacje z wielu 

zagranicznych firm i organizacji w ciągu siedmiu lat, takich jak Lockheed Martin (według 

krążących pogłosek m.in. plany F-35), Telvent i inne firmy z branży żeglugowej, lotniczej, 

zbrojeniowej, energetycznej, produkcyjnej, inżynieryjny, elektroniczny, 

finansowy i programistyczny. Według De Secure Works grupa ta odpowiada za ataki hakerskie 

na terenie USA (oprócz agencji rządowych, ich celem były także liczne firmy prywatne oraz 

agendy ONZ), a także instalacje informatyczne na Tajwanie, w Japonii oraz w Wietnamie350. 

Jednostka 61398 może stanowić bezprecedensowe zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego 

Stanów Zjednoczonych, skoro Departament Sprawiedliwości postanowił o wniesieniu aktu 

oskarżenia wobec kilku domniemanych oficerów tej jednostki. Są to: Gu Chunghui, Huang 

Zhenyu, Sun Kailiang, Wang Dong i Wen Xinyu, których wprost 

oskarżono o cyberszpiegostwo  i wystawiono za nimi listy gończe351. Fakt ten świadczy 

jednak o tym, że cyberszpiegostwo ze strony chińskiej prowadzone było w owym czasie dość 

dyletancko, skoro amerykańskim służbom udało się namierzyć konkretnych sprawców włamań 

komputerowych. Jak już wyżej wspomniano, rząd chiński wielokrotnie zapewniał, że tego typu 

działania nie są prowadzone, a jeżeli służby amerykańskie odnotowują takie ataki, są one 

dziełem osób prywatnych z terenu ChRL „motywowanych patriotycznie”. Dalej – czynniki 

pekińskie oskarżały amerykańskie służby o „brak profesjonalizmu”. Dopiero wobec bardzo 

twardych i niebudzących wątpliwości dowodów przyznały pod koniec 2013 roku, że działania 

szpiegowskie w cyberprzestrzeni są przez Chiny prowadzone352. Brak oficjalnego 

potwierdzenia ze strony Pekinu, że władze chińskie prowadzą agresywne 

działania w cyberprzestrzeni, nie był przeszkodą do rozbudowy kolejnych jednostek 

wojskowych w tym kierunku. Jedną z nich jest 61486 (określana również mianem Putter 

 
349 „Christian Science Monitor”, 15.11.2019. 
350 „New York Times”, 22.02.2013. 
351 Ibidem. 
352 https://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2015/03/chinese-nuclear-strategy-full-report.pdf, 

dostęp: 16.08.2016. 

https://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2015/03/chinese-nuclear-strategy-full-report.pdf
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Pandy). Jest to kolejny oddział specjalny Armii Ludowo-Wyzwoleńczej zajmujący się 

cyberatakami na amerykańskie, japońskie i europejskie korporacje zajmujące się technologią 

satelitarną i komunikacyjną Jest to jednostka, która bierze udział w chińskiej kampanii 

wykradania tajemnic handlowych i wojskowych od zagranicznych podmiotów. Jednostka 

61486 to biuro w ramach ramienia operacyjnego Oddziału Trzeciego Departamentu Sztabu 

Generalnego armii chińskiej. Jej nazwa to oznaczenie osłony jednostki wojskowej która służy 

do ukrycia jej prawdziwej tożsamości. Jej powstanie oraz pierwsze sygnały 

świadczące o aktywności wskazują na rok 2007353. w czerwcu 2014 r. firma ochrony 

cyberprzestrzeni Crowdstrike opublikowała raport szczegółowo opisujący działania Jednostki 

61486, a także jej potencjalnego członka. w raporcie tym stwierdza się, że powodem 

publicznego opublikowania tego raportu było oświadczenie Chin po oskarżeniu przez Stany 

Zjednoczone wspomnianych wyżej pięciu członków Jednostki 61398. Chiny odpowiedziały na 

oskarżenie, twierdząc, że są to kłamstwa, a wykorzystane informacje zostały sfabrykowane. 

Dyrektor generalny Crowdstrike, George Kurtz, twierdzi, że publicznie opublikował raport, aby 

dostarczyć niezbitych dowodów na zaangażowanie Chin w cyberszpiegostwo, jako sposób na 

zdyskredytowanie enuncjacji rządu chińskiego. Kurtz stwierdził wprost: 

Ten raport jest częścią naszej obszernej dokumentacji wywiadowczej i został udostępniony 

naszym klientom w kwietniu 2014 roku, przed aktem oskarżenia przez rząd USA i późniejszą 

odmową Chin zaangażowania się w konstruktywny dialog (…) Wierzymy, że oskarżenia rządu 

USA i świadomość takiego stanu rzeczy, to ważne kroki we właściwym kierunku. w ramach 

wsparcia tych wysiłków udostępniamy ten raport opinii publicznej, aby kontynuować dialog 

dotyczący tego wszechobecnego [ze strony ChRL – M.J.] zagrożenia354. 

W swej działalności Jednostka ta używała wobec zaatakowanych obiektów różnych 

narzędzi. Jednak ataków dokonywano najczęściej za pomocą techniki spear-phishing, znanej 

również jako narzędzia zdalnego dostępu (RAT), wymierzonej w podmioty wspomniane 

wyżej. Korzystali z wiadomości e-mail, które zawierały dokumenty PDF i Word zawierające 

szczegółowe informacje dotyczące konferencji, instalując tam narzędzie zdalnego dostępu 

umożliwiające dostęp do komputera ofiary. Jednym z bardziej spektakularnych cyberataków 

dokonano wobec Canadian National Research Council w 2014 roku. Oficjalne czynniki rządu 

kanadyjskiego oświadczyły po tym ataku: „stwierdzono tylko, że atak został dokonany przez 

 
353 https://cdn0.vox-cdn.com/assets/4589853/crowdstrike-intelligence-report-putter-panda.original.pdf, 

dostęp: 16.08. 2022. 
354 Cyt. za: Ibidem. 

https://cdn0.vox-cdn.com/assets/4589853/crowdstrike-intelligence-report-putter-panda.original.pdf
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podmioty państwowe pracujące dla rządu chińskiego”, a bezpośrednio za atak był 

odpowiedzialny „wysoce wyrafinowany chiński aktor sponsorowany przez państwo”. Według 

nich atak może być z całą pewnością przypisany Jednostce 61486355. Rząd ChRL ‒ podobnie 

jak poprzednio ‒zaprzeczał tym informacjom. w odpowiedzi na stawiane zarzuty rzecznika 

chińskiego MSZ Chua Chunying na konferencji prasowej zauważyła: „Stany Zjednoczone nie 

mogą udawać, że są ofiarą. To imperium hakerów. Myślę, że wszyscy na świecie o tym wiedzą 

(…) Myślę, że jest to zarówno ciekawe, jak i zagadkowe. Czy widzieliście kiedyś na ulicy 

złodzieja, który ma swą profesję wypisaną na twarzy? Szczerze mówiąc, myślę, że zarzutów 

USA stawianych tutaj, nie można uznać za słuszne356. Chińscy politycy wysokiej rangi uznali, 

że niemożliwe jest, by prywatna agencja zajmująca się cyberbezpieczeństwem, wysuwając tego 

rodzaju zarzuty, działała bez zgody, a przynajmniej bez wiedzy administracji waszyngtońskiej. 

Ale wbrew temu, co twierdzą oficjalne czynniki chińskie, twarde dowody wskazują na coś 

innego. Oto jeden z nich: 

Ponad cztery lata po tym, jak tajemnicza grupa hakerów, występująca jako Shadow 

Brokers, udostępniła w Internecie tajne narzędzia NSA, znalazły się dowody na to, że chińscy 

hakerzy zdobyli i wykorzystali inne narzędzie hakerskie NSA na wiele lat przed ujawnieniem 

go przez Shadow Brokers. Zajmująca się cyberbezpieczeństwem firma Check Point ujawniła, 

że odkryła dowody na to, że chińska grupa znana jako APT31, a również jako Cyrkon lub 

Judgment Panda, w jakiś sposób uzyskała dostęp i wykorzystała narzędzie hakerskie Windows 

znane jako EpMe stworzone przez Equation Group, branżę bezpieczeństwa dla wysoce 

wyrafinowanych hakerów będących częścią NSA. Według Check Point chińska grupa w 2014 

roku zbudowała własne narzędzie hakerskie z kodu EpMe, który pochodził z 2013 roku. 

Chińscy hakerzy używali następnie tego narzędzia od 2015 r. do marca 2017 r., które Check 

Point nazwał „Jian” lub „miecz obosieczny”, do czasu, kiedy Microsoft załatał zaatakowaną 

lukę. Oznaczało to, że APT31 miało dostęp do narzędzia, exploita „eskalacji przywilejów”, 

który pozwolił hakerowi mającemu już przyczółek w sieci ofiary uzyskać głębszy dostęp, na 

długo przed wyciekiem Shadow Brokers pod koniec 2016 i na początku 2017 roku. 

Dopiero na początku 2017 roku Lockheed Martin odkrył wykorzystanie techniki 

hakerskiej przez Chiny. Ponieważ Lockheed ma głównie amerykańskich klientów, Check Point 

spekuluje, że porwane narzędzie hakerskie mogło zostać użyte przeciwko Amerykanom. 

„Znaleźliśmy rozstrzygające dowody na to, że jeden z exploitów, które wyciekły z Shadow 

 
355 https://www.reuters.com/article/us-china-canada-cybersecurity-idUSKBN0G13X220140801, dostęp: 

17.08.2022. 
356 Cyt. za: Ibidem. 

https://www.reuters.com/article/us-china-canada-cybersecurity-idUSKBN0G13X220140801
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Brokers, w jakiś sposób dostał się już w ręce chińskich hakerów”357 ‒ mówi szef badań 

cybernetycznych Check Point Yaniv Balmas. Źródło zaznajomione z badaniami i raportami 

Lockheed Martin w zakresie cyberbezpieczeństwa potwierdza, że firma odkryła, iż chińskie 

narzędzie hakerskie jest używane w amerykańskiej sieci sektora prywatnego ‒ w części 

łańcucha dostaw. E-mail od rzecznika Lockheed Martin odpowiadającego na badania Check 

Point stwierdza jedynie, że „zespół ds. Bezpieczeństwa cybernetycznego firmy rutynowo 

ocenia oprogramowanie i technologie innych firm w celu zidentyfikowania luk 

w zabezpieczeniach i odpowiedzialnego zgłaszania ich programistom i innym 

zainteresowanym stronom”. 

Odkrycia Check Point nie są pierwszym przypadkiem, w którym chińscy hakerzy 

zmienili przeznaczenie narzędzia hakerskiego NSA, lub przynajmniej techniki hakerskiej 

NSA. Firma Symantec w 2018 r. poinformowała, że inna potężna luka zero-day systemu 

Windows, wykorzystana w narzędziach hakerskich NSA EternalBlue i EternalRomance, 

również została ponownie wykorzystana przez chińskich hakerów przed ich katastrofalnym 

ujawnieniem przez Shadow Brokers. Ale w tym przypadku Symantec zauważył, że nie wydaje 

się, aby faktycznie uzyskali oni dostęp do złośliwego oprogramowania NSA. Zamiast tego 

okazało się, że widzieli komunikację sieciową agencji i odtworzyli techniki, których użyła do 

zbudowania własnego narzędzia hakerskiego. 

Natomiast narzędzie Jian APT31 wydaje się być zbudowane przez 

kogoś z praktycznym dostępem do skompilowanego programu Equation Group, twierdzą 

naukowcy Check Point, w niektórych przypadkach powielając dowolne lub niefunkcjonalne 

części kodu. „Chiński exploit skopiował część kodu, a w niektórych przypadkach wydaje się, 

że tak naprawdę nie rozumie, co skopiował i co robi” - mówi badacz Check Point Itay Cohen358. 

Tymczasem Check Point stwierdza z całą pewnością, że chińska grupa wzięła swoje 

narzędzie hakerskie Jian od NSA. Wskazuje, że Check Point zrekonstruował historię tego kodu, 

patrząc na czasy kompilacji, które można sfałszować. Może nawet istnieć brakująca, 

wcześniejsza próbka, która pokazuje, że narzędzie pochodzi od chińskich hakerów i zostało 

przejęte przez NSA, a nawet, że zaczęło się od trzeciej grupy hakerów. „Myślę, że mają 

nastawienie na pole widzenia, mówiąc, że zostało to zdecydowanie skradzione z NSA" - mówi 

Williams”359. 

 
357 Ibidem. 
358 Ibidem. 
359 Ibidem. 

https://www.wired.com/story/nsa-zero-day-symantec-buckeye-china/
https://www.wired.com/story/nsa-zero-day-symantec-buckeye-china/
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Check Point twierdzi, że nie wie, w jaki sposób hakerzy APT31, którzy ostatnio znaleźli 

się w centrum uwagi w październiku ubiegłego roku, kiedy Google poinformował, że wzięli na 

cel kampanię ówczesnego kandydata na prezydenta Joe Bidena, położyli ręce na narzędziu 

hakerskim NSA. Naukowcy twierdzą, że dokonali odkrycia podczas przeszukiwania starszych 

narzędzi do eskalacji przywilejów systemu Windows, aby zebrać dowody cyfrowe, „odciski 

palców”, których mogliby użyć do przypisania tych narzędzi do określonych grup. Podejście 

to pomaga lepiej zidentyfikować pochodzenie hakerów znalezionych w sieciach 

klientów. w pewnym momencie Check Point przetestował jeden z tych odcisków palców, które 

jego badacze stworzyli z narzędzia hakerskiego APT31 i byli zaskoczeni, gdy odkryli, że 

pasuje on nie do chińskiego kodu, ale do narzędzi Equation Group z wycieku Shadow Brokers. 

„Zobaczyliśmy, że był to nie tylko ten sam exploit, ale kiedy przeanalizowaliśmy plik binarny, 

odkryliśmy, że chińska wersja jest repliką exploita Equation Group z 2013 roku”360. 

To odkrycie skłoniło Check Point do dokładniejszego zbadania grupy 

narzędzi, w których EpMe został znaleziony w zrzucie danych Shadow Brokers. Grupa ta 

obejmowała trzy inne exploity, z których dwa wykorzystywały luki wykryte przez rosyjską 

firmę ochroniarską Kaspersky załatane przez Microsoft przed wydaniem Shadow Brokers. 

Zauważyli również inny exploit o nazwie EpMo, który otrzymał niewielką publiczną 

dyskusję i został po cichu załatany przez Microsoft w maju 2017 r., po wycieku Shadow 

Brokers361. 

Kolejną komórką chińskiej cyberwojny jest Jednostka 61726 stacjonująca w dystrykcie 

Wuchang w Wuhan w prowincji Hubei. Uważana jest ona za siłę „hakerską” przeznaczoną do 

cyberwojny wymierzonej konkretnie w Tajwan. Podlegają one bezpośrednio zarówno 

szóstemu biuru Departamentu Pracy Politycznej Ministerstwa Obrony ChRL, 

jak i Departamentowi Systemów Sieciowych tegoż resortu. Wywodzi się z Jednostki 57316 

stacjonującej w Jingmen, zanim na początku 2000 roku przeniesiono jej dotychczasową 

siedzibę do Wuhan. Tzw. szóste biuro posiada biura w całych środkowych 

Chinach, w tym: w mieście Xiamen w prowincji Fujian, w wiosce Ziling w mieście Jingmen i 

mieście Xiangyang w prowincji Hubei, a także w miaście Nanchang i gminie 

Xiaobu, w powiecie Ningdu, w prowincji Ganzhou, w prowincji Jiangxi oraz w dystrycie 

Panlong, w mieście Kunming w prowincji Yunnan. Według niektórych opinii oddział 

Nanchang jest oddziałem szkoleniowym. Podejrzewa się również, że szóste biuro jest 

 
360 Ibidem. 
361 https://www.wired.com/story/china-nsa-hacking-tool-epme-hijack/, dostęp: 2022.09.02. 

https://blog.google/threat-analysis-group/how-were-tackling-evolving-online-threats/
https://blog.google/threat-analysis-group/how-were-tackling-evolving-online-threats/
https://www.wired.com/story/china-nsa-hacking-tool-epme-hijack/
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osadzone w Wydziale Narodowego Bezpieczeństwa Cybernetycznego Uniwersytetu w Wuhan 

oraz w powiązanych z nim ośrodkach badawczych i laboratoriach362. Z kolei Jednostka 61786 

znajdująca się u podnóża pasma górskiego Yan odpowiedzialna jest za przechwytywanie 

korespondencji z Rosji i Azji Środkowej. Ponadto wedle niektórych opinii jej zadaniem jest 

opracowywanie i testowanie nowych technologii komunikacji w cyberprzestrzeni. z tego 

tytułu zarówno sama jednostka, jak i niektórzy jej żołnierze byli nagradzani za 

innowacyjność363. Podobną rolę w zakresie prac rozwojowo-badawczych na rzecz działań 

w cyberprzestrzeni, co wyżej wymieniona jednostka, odgrywa Instytut Badawczy 56. Jego 

siedziba znajduje się w mieście Wuxi w prowincji Jiangsu. Założony w czerwcu 1951 roku był 

pierwszym instytutem naukowo-technicznym powołanym na potrzeby Chińskiej Armii 

Ludowo-Wyzwoleńczej. Prowadzi on również badania nad systemami i komunikacją sieciową, 

zapewnianiem informacji i cyberbezpieczeństwem. Był miejscem narodzin pierwszego 

superkomputera w Chinach, pierwszego komputera GHz i pierwszego komputera 100 

GHz. w 2010 roku instytut stał się potęgą obliczeniową chińskich sił 

zbrojnych, z automatycznymi liniami produkcyjnymi PCB, rozwojem oprogramowania CAD, 

biblioteką badawczą i pełnowymiarowymi obiektami mieszkalnymi. Od 2016 roku instytut 

zatrudnia ponad 200 starszych inżynierów wraz z absolwentami i doktorantami z całych 

Chin364. Wymienione wyżej komórki odgrywają wiodącą rolę w organizacji chińskich 

działań w cyberprzestrzeni, a wspierane są przez pomniejsze jednostki działające na terenie 

całych Chin, jak również w ramach placówek dyplomatycznych ChRL w większości państw 

świata. Na potrzeby walki cybernetycznej pracują także instytucje akademickie. 

Pierwszą z nich jest Akademia Dowodzenia i Techniki Chińskiej Armii Ludowo-

Wyzwoleńczej w Pekinie. Podlega ona kierownictwu Departamentu Systemów Kosmicznych. 

Uczelnia została założona w czerwcu 1978 roku jako „Szkoła Kadrowa” w ramach Narodowej 

Komisji Nauki i Technologii Obrony. w 1982 r. władzę nad Akademią objęła Komisja Nauki, 

Techniki i Przemysłu Obrony Narodowej, a w 1986 r. podniosła uczelnię do rangi Wyższej 

Szkoły Dowodzenia i Techniki. w 1999 roku wydział Uzbrojenia Ogólnego sił zbrojnych 

 
362 https://web.archive.org/web/20200915010159/https://project2049.net/wp-

content/uploads/2018/05/pla_third_department_sigint_cyber_stokes_lin_hsiao.pdf#page=10, dostęp: 17.08. 

2022. 
363 https://news.mingpao.com/ins/%e6%96%87%e6%91%98/article/20160825/s00022/1472091515 

819/%e7%bf%92%e8%bf%91%e5%b9%b3%e9%80%9a%e4%bb%a4%e9%80%8f%e9%9c%b2%e7%9a%84%e8%

bb%8d%e4%ba%8b%e6%a9%9f%e5%af%86%ef%bc%88%e6%96%87-

%e5%ad%ab%e5%98%89%e6%a5%ad%ef%bc%89, dostęp: 17.08.2022. 
364 https://web.archive.org/web/20161202174421/http://yz.chsi.com.cn/sch/schoolInfo--schId-368175.dhtml, 

dostęp: 17.08.2022. 

https://web.archive.org/web/20200915010159/https:/project2049.net/wp-content/uploads/2018/05/pla_third_department_sigint_cyber_stokes_lin_hsiao.pdf%23page=10
https://web.archive.org/web/20200915010159/https:/project2049.net/wp-content/uploads/2018/05/pla_third_department_sigint_cyber_stokes_lin_hsiao.pdf%23page=10
https://news.mingpao.com/ins/%e6%96%87%e6%91%98/article/20160825/s00022/1472091515%20819/%e7%bf%92%e8%bf%91%e5%b9%b3%e9%80%9a%e4%bb%a4%e9%80%8f%e9%9c%b2%e7%9a%84%e8%bb%8d%e4%ba%8b%e6%a9%9f%e5%af%86%ef%bc%88%e6%96%87-%e5%ad%ab%e5%98%89%e6%a5%ad%ef%bc%89
https://news.mingpao.com/ins/%e6%96%87%e6%91%98/article/20160825/s00022/1472091515%20819/%e7%bf%92%e8%bf%91%e5%b9%b3%e9%80%9a%e4%bb%a4%e9%80%8f%e9%9c%b2%e7%9a%84%e8%bb%8d%e4%ba%8b%e6%a9%9f%e5%af%86%ef%bc%88%e6%96%87-%e5%ad%ab%e5%98%89%e6%a5%ad%ef%bc%89
https://news.mingpao.com/ins/%e6%96%87%e6%91%98/article/20160825/s00022/1472091515%20819/%e7%bf%92%e8%bf%91%e5%b9%b3%e9%80%9a%e4%bb%a4%e9%80%8f%e9%9c%b2%e7%9a%84%e8%bb%8d%e4%ba%8b%e6%a9%9f%e5%af%86%ef%bc%88%e6%96%87-%e5%ad%ab%e5%98%89%e6%a5%ad%ef%bc%89
https://news.mingpao.com/ins/%e6%96%87%e6%91%98/article/20160825/s00022/1472091515%20819/%e7%bf%92%e8%bf%91%e5%b9%b3%e9%80%9a%e4%bb%a4%e9%80%8f%e9%9c%b2%e7%9a%84%e8%bb%8d%e4%ba%8b%e6%a9%9f%e5%af%86%ef%bc%88%e6%96%87-%e5%ad%ab%e5%98%89%e6%a5%ad%ef%bc%89
https://web.archive.org/web/20161202174421/http:/yz.chsi.com.cn/sch/schoolInfo--schId-368175.dhtml
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ChRL przejął władzę i przemianował szkołę na Chińską Akademię Dowodzenia i Techniki 

Sprzętu Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Tak pozostało do 2011 roku, kiedy to nazwa 

została skrócona do Akademii Sprzętu Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. w 2016 

roku, w ramach reform wojskowych, akademia została przekazana do Wydziału Zarządzania 

Szkoleniami Centralnej Komisji Wojskowej, gdzie została przebudowana na Akademię 

Inżynierii Lotniczej w ramach Sił Wsparcia Strategicznego. Dziś uczelnia ma ponad 20 

kierunków studiów licencjackich, 12 studiów magisterskich, 5 studiów doktoranckich i 3 

podoktorskie stacje badawcze. Dziekanem jest generał porucznik Zhou Zhixin, a komisarzem 

politycznym generał porucznik Ji Duo. Aczkolwiek uczelnia ta zajmuje się przede wszystkim 

technologiami rakietowymi i kosmicznymi, w jej murach kształceni są także specjaliści od 

wojny cybernetycznej365. Kolejną istotną uczelnią ważną z punktu widzenia omawianego 

tematu jest Wyższa Szkoła Inżynierii Informacji Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. 

Zlokalizowana w miastach Zhengzhou i Luoyang w prowincji Henan, pod kierownictwem 

Departamentu Systemów Sieciowych pekińskiego ministerstwa obrony, szkoła została 

założona w październiku 1971 roku przez 5. Brygadę Inżynierii Radiowej 1. Szkoły Języków 

Obcych sił zbrojnych ChRL w Instytucie Inżynierii i Technologii 

Militarnej w Zhangzhou. w styczniu 1981 roku Wydział Matematyki Stosowanej i Wydział 

Przetwarzania Informacji z Chińskiego Uniwersytetu Języków Obcych PLA Luoyang zostały 

przeniesione do Instytutu Inżynierii i Technologii. w lipcu 1986 roku nazwa została zmieniona 

na Chiński Instytut Inżynierii Informatycznej PLA. w czerwcu 1991 r. sekretarz generalny 

KPCh Jiang Zemin utworzył dla szkoły następujący napis: „Promujcie, towarzysze, szkolnego 

ducha ścisłej pracowitości, jedności i oddania oraz utwórzcie wyróżniającą się, kluczową 

akademię wojskową o wysokim poziomie naukowym i inżynieryjnym”366. Uczelnia ta 

odgrywa absolutnie kluczową rolę w kształceniu specjalistów IT na potrzeby Chińskiej Armii 

Ludowo- Wyzwoleńczej. Jest rzeczą oczywistą, że naukę w jej murach podejmować mogą 

jedynie starannie wyselekcjonowani kandydaci, mający poza wiedzą fachową z dziedziny nauk 

ścisłych, niezbędną do podjęcia takich studiów, także nienaganną opinię udzieloną przez 

właściwą dla miejsca pochodzenia kandydata organizację lokalną Komunistycznej Partii Chin. 

Podobnej selekcji podlegają młodzi oficerowie sił zbrojnych ChRL podejmujący studia 

podyplomowe lub doktoranckie na obu tych uczelniach. Jak zatem widać, w wojnę 

 
365 https://unitracker.aspi.org.au/universities/space-engineering-university/, dostęp: 18.08.2022. 
366 https://project2049.net/wp-content/uploads/2018/09/180925_PLA_SSF_Leadership-and-

Structure_Stokes_Burton.pdf, dostęp: 18.08. 2022. 

 

https://unitracker.aspi.org.au/universities/space-engineering-university/
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informacyjną i cybernetyczną władze w Pekinie zaangażowały tysiące ludzi i zapewne duże 

pieniądze. Trudno dokładnie pokreślić wydatki na ten cel, są one bowiem w ChRL ściśle 

strzeżoną tajemnicą. Nie ulega jednak wątpliwości, że mogą to być sumy niewiele mniejsze od 

środków wydatkowanych na ten cel w USA. Zachodzi duże prawdopodobieństwo 

graniczące z pewnością, że liczba osób zaangażowanych w wojnę cybernetyczną i nakłady na 

ten cel będą w Chinach ludowych rosnąć w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej. 

Historia mocno obciąża relacje USA‒CHRL, wykraczając poza reperkusje zimnej 

wojny. Chiny i Stany Zjednoczone mają poczucie narodowej wyjątkowości i czują się 

uprawnione do przywództwa wśród narodów. Samoocena Chin jest warunkowana 

wyjątkowością starożytnej historii i cywilizacji, poprzedzającej Amerykę o tysiące lat. Jako 

najstarsze państwo narodowe na świecie, spadkobiercy Państwa Środka, są bardzo wrażliwi na 

krytykę lub ingerencję osób z zewnątrz. Chiński nacjonalizm i dążenie do przekształcenia 

się w światową potęgę jest częściowo napędzane przez narodową pamięć Upokorzenia Chin 

przez narody zachodnie i Japonię w XIX i XX wieku, co ma swoje konsekwencje, gdyż 

Chińczycy irytują się na myśl, że odstają technologiczne i cywilizacyjnie od innych narodów. 

Nacjonalistyczna duma domaga się, aby Chiny rozwinęły się i zostały uznane za jedno ze 

światowych supermocarstw367. Jest to potencjalnie fatalna perspektywa dla relacji USA‒ChRL. 

Spojrzenie na świat przez perspektywę wyjątkowości, w którym każdy dostrzega swoje własne 

działania jako „wyjątkowo etyczne ”368, utrudniają zarówno Ameryce, jak i Chinom wzajemne 

zrozumienie i zaufanie. Amerykańskie agencje rządowe zauważają od ponad dekady rosnące 

możliwości chińskiej cyberarmii Od kwietnia 2010 r., China Telecom369 ‒ spółka należąca do 

ChRL będąca dostawcą usług internetowych ‒ wprowadza do Internetu błędne trasy ruchu 

sieciowego. w przypadku wydarzenia trwającego tylko 18 minut instrukcje te zostały 

 
367 E.S. Medeiros, China’s International Behavior. Activism, Opportunism, and Diversification, Santa Monica 

2009, p. 10‒11; R. Foot, China and the United States. Between Cold and Warm Peace, “Survival” 2009, no. 51, 

p. 129‒130; Z. Brzezinkski, The Geostrategic Triad: Living with China, Europe, and Russia, Center for Strategic 

and International Studies, Washington, 2001), p. 8‒9; Secretary of State’s International Security Advisory 

Board, Report from the ISAB Task Force: China’s Strategic Modernization, 2008, p. 2‒4. 
368 R. Foot, China and the United States. Between Cold and Warm Peace, op. cit., p. 130, 162. Inne  
369 China Telecom Corporation: Formed in 2000 by the Ministry of Information Industry, China Telecom 

Corporation, Ltd. has (…) invested steadily in network and service expansion, controlling the largest amount of 

bandwidth between North America and China and being the first Chinese information services provider to 

expand into North America through its subsidiary, China Telecom America. China Telecom's reach extends to 

more than 73 countries, where China Telecom and its global client base enjoy mutually beneficial relationships 

with the world's most highly-regarded carriers." See China Telecoms America, About China Telecom Americas: 

China Telecom Corporation: Key Facts at http://www.ctamericas.com/content.asp?pl=599& 

contentid=613&id=1&indexid=0 (accessed November 26, 2010), dostęp: 31.08.2022. 

http://www.ctamericas.com/content.asp?pl=599&%20contentid=613&id=1&indexid=0%20(accessed%20November%2026,%202010)
http://www.ctamericas.com/content.asp?pl=599&%20contentid=613&id=1&indexid=0%20(accessed%20November%2026,%202010)
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rozpowszechnione na całym świecie. Sieć szerokopasmowa powoduje, że zagraniczni 

dostawcy usług internetowych przekierowują 15‒30 % światowego ruchu internetowego przez 

chińskie serwery. Te zmiana trasy dotyczy 75‒90% sieci, obejmując ruch do i z witryn 

rządowych i wojskowych USA, co dotyczy Senatu, Departamentów Obrony i Handlu i innych, 

także stron internetowych e-comerce, w tym Dell, Yahoo!, Microsoft i IBM. Google, 

Amazon370.  

W swoim rocznym raporcie dla Kongresu: Przegląd Gospodarki i Bezpieczeństwa 

USA‒Chiny Właściwa Komisja Kongresu Amerykańskiego wyraziła obawy, że „ten poziom 

dostępu mógłby umożliwić nadzór nad określonymi” użytkownikami lub witrynami, 

powodując możliwość ataku man-in the midle, zakłócić transmisję danych i uniemożliwić 

użytkownikowi ustanowienie połączenia z witryną. Może to nawet pozwolić na kradzieże 

środków z kont bankowych371. Ponadto „kontrola nad przekierowanymi danymi mogłaby 

ewentualnie umożliwić firmom telekomunikacyjnym, uzyskanie jednorazowych kluczy 

zabezpieczeń sesji i w konsekwencji złamać ochronę kryptograficzną połączenia372. Chociaż 

Komisja nie była w stanie przedstawić ostatecznych dowodów, że incydent był celową próbą 

manipulowania zagranicznym ruchem internetowym, co wskazuje Chiny jako kraj mający 

potencjał techniczny do realizacji tego według własnego uznania373. w związku z coraz 

bardziej napiętą sytuacją pomiędzy CHRL i Tajwanem występuje możliwość eskalacji 

działań w obszarze cyberprzestrzeni ukierunkowanych na sojuszników Tajwanu, w tym ‒ albo 

przede wszystkim ‒ USA. Należy się spodziewać, że rosnące możliwości technologiczne 

Pekinu, a także coraz lepszy poziom wyszkolenia jego kadr stanowić będą poważne wyzwanie 

dla zagranicznych odpowiedników. 

 

IV.4 Federacja Rosyjska 

Rosja, podobnie zresztą jak i Chiny, to państwo-kontynent o specyficznej cywilizacji. 

Zajmując obszar o powierzchni 17 000 000 km2, jest największym terytorialnie państwem 

świata. Dość powiedzieć, że dwie metropolie: najdalej wysunięty na zachód Królewiec 

(Kaliningrad) i na wschód ‒ Władywostok dzieli odległość ponad 10 000 km. Rosja posiada de 

 
370 S. Waterman, Internet Traffic Was Routed Via Chinese Servers, “The Washington Times”, 16.11.2010, 

http://www.washingtontimes.com/news/2010/nov/15/Internet-traffic-was-routed-via-chinese-servers/, 

dostęp: 26.11.2010. 
371 2010 Report to Congress of the US-China Economic and Security Review Commission, 111th Cong., 2nd Sess., 

November 2010, (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office), p. 244. 
372 Ibidem. 
373 S. Waterman, Internet Traffic Was Routed Via Chinese Servers, op. cit. 

http://www.washingtontimes.com/news/2010/nov/15/Internet-traffic-was-routed-via-chinese-servers/
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facto wszystkie potrzebne surowce mineralne i potencjalnie rzecz ujmując, jest krajem bardzo 

zasobnym, co jednak nie przekłada się na poziom życia jej mieszkańców. Od ponad 300 lat 

Rosja prowadzi wobec swego otoczenia zaborczą politykę imperialną, niezależnie od zmian 

ustrojowych i innych historycznych zawirowań374. Agresja na Ukrainę w 2022 r. jest tylko 

potwierdzeniem tej tezy w dobie współczesnej. Pomijając okresy względnej słabości, Rosja 

zawsze utrzymuje siły zbrojne na poziomie znacznie przekraczającym potrzeby 

związane z obroną własnego terytorium, a ponadto rodzaje sprzętu i uzbrojenia armii 

rosyjskiej wskazują jednoznacznie na jej ofensywny charakter375. Od rozwiązania ZSRR 

Federacja Rosyjska prowadzi stale ofensywną politykę zagraniczną, której trwałym narzędziem 

pozostają siły zbrojne. w tym sensie Moskwa kontynuuje tradycję dynastii Romanowów, której 

przedstawiciel – car Aleksander III, miał powiedzieć (koniec XIX stulecia), że: „Rosja ma dwu 

niezawodnych sojuszników – własną armię i flotę”376. Obecny prezydent Rosji Władimir W. 

Putin z pewnością podpisałby się pod tym bon motem Aleksandra III, uzupełniając jego 

wypowiedź o siły powietrzne i służby specjalne. Od końca minionego stulecia Rosja prowadzi 

szereg konfliktów zarówno wewnętrznych (pierwsza i druga wojna czeczeńska), 

jak i zewnętrznych (wobec Gruzji i Ukrainy) przy niemal całkowitej (aż do lutego 2022 r.) 

bierności światowej opinii publicznej. Co więcej, umiejętną propagandą stwarza mit potężnej 

armii, który utrzymuje się do lutego 2022 r.377 Mit ten prysnął, kiedy armia rosyjska musiała 

się zmierzyć z w miarę równorzędnym i w dodatku bardzo zmotywowanym 

przeciwnikiem. w 2018 roku nakłady na siły zbrojne wyniosły w Rosji ok 70 miliardów $ 

(4,1% PKB, ale panuje przekonanie, że są to dane zaniżone)378. Poza tym w wypadku liczenia 

kosztów wydawanych przez Rosję na obronność należy poczynić te same uwagi, co 

przytoczone wyżej, a dotyczące ChRL. Tym, co faktycznie jest dużym atutem i bardzo 

skutecznym narzędziem rosyjskiej polityki zagranicznej, jest znakomicie rozwinięta 

propaganda („M.N. Russia Today” czy „Sputnik”), a także doskonale zorganizowane służby 

wywiadowcze, czyli wywiad zagraniczny federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), 

bezpośredniej spadkobierczyni radzieckiej KGB, oraz otoczony ponurą sławą wywiad 

wojskowy (GRU), który w zasadzie przetrwał upadek ZSRR w niezmienionej formie. 

 
374 E. Acton, Rosja. Dziedzictwo caratu i władzy radzieckiej, Warszawa 2013, s. 11 – 31. 
375 D.D. Kasprzycki, Rosyjska wizja wojny przyszłości. Formuła wykorzystania instrumentarium koncepcji wojny 

nowej generacji w oparciu o doświadczenia z działań wobec Ukrainy, op. cit., s.11 i nt. 
376 Cyt. za: G. Jasiński, Aleksander III, w: Romanowowie, t. 3, Dynastie Europy, Warszawa 2013, s. 48. 
377 http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/37367?t=Propagandowe-wojsko-Rosji, dostęp: 19.08. 2022. 
378 R. Janik, Zmiany organizacyjno-funkcjonalne w Silach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, w: Rosyjska wizja 

prowadzenia operacji militarnych, red. S. Markiewicz, Warszawa 2018, s. 49‒51. 

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/37367?t=Propagandowe-wojsko-Rosji
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Rosyjskie służby wywiadowcze mają bardzo mocnego protektora w osobie prezydenta Putina, 

który osobiście interesuje się pracą tych organów, a ponieważ zna ją od podszewki, można mieć 

pewność, że jego kontrola jest bardzo skuteczna379. Oczywiście wojna na Ukrainie może 

podważać powyższe opinie, zachodzi jednak pytanie, czy zawiódł wywiad, czy też najbliżsi 

współpracownicy prezydenta Rosji podsuwali mu tylko takie informacje, które były po jego 

myśli. Taki stan rzeczy stawia pod znakiem zapytania bieżącą skuteczność działania rosyjskich 

służb, tym niemniej – pomimo takiej opinii – w żadnym wypadku nie należy ich lekceważyć. 

Jak się wydaje, pewną słabością w działaniach czynników odpowiedzialnych za prowadzenie 

rosyjskich działań w cyberprzestrzeni jest ich rozproszenie, tzn. podział na dwie służby 

GRU i FSB, które – co nie jest tajemnicą – nie pałają do siebie sympatią. Istnieje między nimi 

ostra rywalizacja i jest rzeczą niemal pewną, że dochodzi do wzajemnego rzucania sobie 

przysłowiowych kłód pod nogi. Tak było w czasach ZSRR i tak jest również dziś w społeczno-

politycznej rzeczywistości Federacji Rosyjskiej380. w ramach rosyjskiego wywiadu 

wojskowego GRU działa jednostka nr 26165 określana też (przez służby kontrwywiadowcze 

państw NATO jako Fancy Bear (dosłownie: zabawny niedźwiedź bądź też fantazyjny 

miś), a firmy zajmujące się ochroną zasobów cybernetycznych nadały jej miano APT 28 

(według Madiant), Pawn Storm (burza pionków), tego określenia używa grupa Kaspersky, 

Strontium (według Microsoftu). Crowd Strike, firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, 

jako pierwsza przedstawiła dowody świadczące, że grupa ta jest w gruncie rzeczy fragmentem 

działań z pogranicza cyberwojny prowadzonych przez GRU381. Cele Fancy Bear obejmowały 

rządy i siły zbrojne krajów Europy Wschodniej, Gruzję i Kaukaz, Ukrainę, organizacje 

związane z bezpieczeństwem, takie jak NATO, a także amerykańskich firm zajmujących się 

cyberbezpieczeństwem, m.in. Academi (znane wcześniej jako Blackwater i Xe Services), 

Nauka Applications International Corporation (SAIC), Boeing, Lockheed Martin i Raytheon. 

Fancy Bear zaatakował także obywateli Federacji Rosyjskiej uchodzących za przeciwników 

Kremla czy wręcz osobistych wrogów prezydenta Putina, w tym byłego potentata naftowego 

Michaiła Chodorkowskiego i Marię Alechinę z zespołu Pussy Riot. SecureWorks, firma 

zajmująca się cyberbezpieczeństwem z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, stwierdziła, że od 

marca 2015 do maja 2016 r. lista celów Fancy Bear obejmowała nie tylko Narodowy Komitet 

Demokratyczny Stanów Zjednoczonych, ale dziesiątki tysięcy wrogów 

 
379 K. Kurczab-Redlich, Wowa, Wołodia, Włodimir. Tajemnice Rosji Putina, Warszawa 2022, s. 63‒121. 
380 C. Belton, Putin's People. a Times Book of the Year 2021 – The Story of Russia’s History and Politics, London‒

Dublin 2020, p. 15 i n. 
381 „Christian Science Monitor”, 15.06. 2016. 
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Putina i Kremla w Stanach Zjednoczonych, Ukrainie, Rosji, Gruzji i Syrii. Jednak tylko 

garstka uczestników tych ataków została namierzona. Analiza AP 4700 kont e-mail, które 

zostały zaatakowane przez Fancy Bear, wykazała, że żaden kraj poza Rosją nie byłby 

zainteresowany hakowaniem tak wielu bardzo różnych celów, które wydawały się nie mieć nic 

wspólnego poza tym, że są interesujące dla rosyjskich specjalistów od wojny 

cybernetycznej, a to ze względu na ich stosunek do polityki Kremla382. Grupa Fancy Bear 

wydaje się również próbować wpływać na wydarzenia polityczne w celu zdobycia władzy 

przez przyjaciół lub sojuszników rosyjskiego rządu, ma to miejsce zarówno w krajach 

określanych przez Kreml jako „bliska zagranica”, jak i w innych państwach europejskich. Dla 

przykładu – w sierpniu 2020 roku doszło do zaatakowania stron parlamentu norweskiego i jego 

zasobów cyfrowych przez tę właśnie grupę383. Nie ulega wątpliwości, że Fancy Bear stanowią 

ważny element wojny informacyjnej zarówno w samej Rosji, jak i poza nią. Należy zwrócić 

uwagę, że o ile obecnie mamy do czynienia z niemal zupełnym przejęciem wszystkich mediów 

rosyjskich przez machinę propagandową Kremla, o tyle do 2019 r. (pandemia COVID-19 

pomogła w ujednoliceniu przekazu mass mediów w Federacji Rosyjskiej) istniały 

jeszcze w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej prawdziwe oazy wolnego słowa. w tym okresie 

ze szczególną zaciętością atakowano strony internetowe tych dziennikarzy, którzy pracowali 

na rzecz niezależnych mediów (np. „Nowaja Gazeta” lub „Wiedomosti”), takich jak Ekaterina 

Vinokurova ze Znaku i znane rosyjskie dziennikarki Tina Kandelaki, Ksenia Sobczak oraz 

prezenter rosyjskiej telewizji Pavel Lobkov, wszyscy oni pracowali dla sieci telewizyjnej Dożd. 

Ze zrozumiałych względów po aneksji Krymu w 2014 r. grupa ta dopuszczała się także ataków 

na ukraińskie media oraz strony rządowe władz w Kijowie384. Fancy Bear zaatakowała 

holenderską Radę Bezpieczeństwa, organ prowadzący oficjalne dochodzenie w sprawie 

katastrofy samolotu Malaysia Airlines (lot nr 17) zestrzelonego nad kontrolowanym przez 

rosyjskich separatystów okręgiem donieckim 17 lipca 2014 r. Ataki te miały miejsce zarówno 

przed, jak i po opublikowaniu końcowego raportu Rady. Ich sprawcy konfigurowali fałszywe 

serwery, aby naśladować własne serwery tablicy, prawdopodobnie w celu spear-phishingu 

nazw użytkowników i haseł SFTP i VPN. Według odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

cybernetyczne czynników holenderskich ataki te zakończyły się niepowodzeniem385. Według 

 
382 https://www.wsj.com/articles/hacking-trail-leads-to-russia-experts-say-1414468869, dostep z 22.08.2022 r. 
383 https://www.euronews.com/2020/12/08/norway-s-intelligence-service-says-russian-groups-likely-behind-

parliament-cyber-attack, dostęp: z 22.08.2022. 
384 „Star Advertiser”, 17.12. 2017. 
385 https://www.trendmicro.com/en_us/research.html, dostęp: 24.08 2022. 

https://www.wsj.com/articles/hacking-trail-leads-to-russia-experts-say-1414468869
https://www.euronews.com/2020/12/08/norway-s-intelligence-service-says-russian-groups-likely-behind-parliament-cyber-attack
https://www.euronews.com/2020/12/08/norway-s-intelligence-service-says-russian-groups-likely-behind-parliament-cyber-attack
https://www.trendmicro.com/en_us/research.html
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Crowd Strike w latach 2014‒2016 grupa Fancy Bear wykorzystywała złośliwe 

oprogramowanie na Androida do atakowania sił rakietowych i artylerii armii ukraińskiej. 

Rozpowszechniali zainfekowaną wersję aplikacji na Androida, której pierwotnym celem było 

kontrolowanie danych celowniczych dla haubic typu D-30 H. Aplikacja, z której korzystali 

ukraińscy oficerowie, została załadowana oprogramowaniem szpiegującym X-Agent 

i opublikowana w Internecie na forach wojskowych. Crowd Strike początkowo głosiła opinię, 

że ponad 80% ukraińskich haubic D-30 zostało zniszczonych w czasie wojny, co jest 

najwyższym procentem utraty wszystkich elementów artylerii w armii (procent, który nigdy 

wcześniej nie był zgłaszany i oznaczałby utratę prawie całego arsenału największego działa 

artyleryjskiego Sił Zbrojnych Ukrainy). Według oficerów prasowych armii ukraińskiej liczby 

CrowdStrike’a były błędne, straty w broni artyleryjskiej „były znacznie poniżej 

zgłoszonych” i „nie mają nic wspólnego z podaną przyczyną”. CrowdStrike zrewidował ten 

raport po tym, jak Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS) odrzucił swój 

pierwotny raport, twierdząc, że włamania do złośliwego oprogramowania spowodowały straty 

na poziomie 15‒20%, a nie 80%386. Nie zmienia to faktu, że grupa Fency Bear jest bardzo 

poważnym przeciwnikiem w wojnie cybernetycznej, co zwłaszcza w chwili obecnego 

konfliktu rosyjsko-ukraińskiego nabiera szczególnego znaczenia. Obiektem ataków tej grupy 

poza celami stricte militarnymi lub politycznymi były także organizacje międzynarodowe, 

które mogły w jakikolwiek sposób (zdaniem kremlowskich mocodawców) zaszkodzić 

wizerunkowi Rosji jak np. Światowa Agencja Dopingowa, Ekumeniczna Rada Kościołów czy 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Nie ulega wątpliwości, że hakerzy Fancy Bears 

ingerowali w kampanię referendum na temat Brexitu w Wielkiej Brytanii czy w wybory 

prezydenckie w USA w 2016 r. w październiku 2018 roku prokurator federalny USA oskarżył 

formalnie 7 oficerów GRU o popełnienie przestępstw w amerykańskiej 

cyberprzestrzeni. w akcie oskarżenia stwierdzono, że od grudnia 2014 r. do co najmniej maja 

2018 r. „Aleksiej S. Morenets, Evgenij M. Serebriakov, Ivan S. Jermakov, Artem A. 

Malyshev i Dmitrij S. Badin spiskowali w celu przeprowadzenia 

„uporczywych i wyrafinowanych włamań komputerowych dotyczących osób z USA, 

podmiotów korporacyjnych, organizacji międzynarodowych i ich pracowników 

zlokalizowanych na całym świecie, w oparciu o ich strategiczny interes rząd rosyjski”387. 

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych stwierdził, że spisek miał na celu m.in. 

 
386 https://en.interfax.com.ua/news/general/395186.html, dostęp: 24.08.2022. 
387 https://www.justice.gov/opa/pr/us-charges-russian-gru-officers-international-hacking-and-related-

influence-and, dostęp: 24.08.2022. 

https://en.interfax.com.ua/news/general/395186.html
https://www.justice.gov/opa/pr/us-charges-russian-gru-officers-international-hacking-and-related-influence-and
https://www.justice.gov/opa/pr/us-charges-russian-gru-officers-international-hacking-and-related-influence-and
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„upublicznienie skradzionych informacji w ramach kampanii wpływania i dezinformacji 

mającej na celu podważenie, odwet i w inny sposób delegitymizację działań czynników 

amerykańskich, a także organizacji międzynarodowych”388. Akt oskarżenia zarzuca im 

włamania do komputerów, oszustwo, kradzież tożsamości i pranie brudnych pieniędzy. 

Przedstawione wyżej przykłady to zaledwie wycinek różnego rodzaju aktów wrogich, 

popełnianych w cyberprzestrzeni wobec podmiotów zagranicznych, ale także – co interesujące 

– krajowych. Tym, co można uznać za rzecz niezwykłą jak na rosyjskie standardy, jest 

zaangażowanie oficerów na rzecz poszukiwania i szkolenia narybku w rosyjskich szkołach. 

Oczywiście działania takie są dyskretne, a oficerowie pracujący w zespole Fancy Bears 

występują oficjalnie jako przedstawiciele uczelni bądź instytutów badawczych. Jednostka 

26165 była i jest zaangażowana w projektowanie programu nauczania w kilku moskiewskich 

szkołach publicznych, w tym w szkole 1101389. Fakt ten może nasuwać pewne 

analogie z izraelską Jednostką 8200, występują jednak spore różnice w pozyskiwaniu młodych 

ludzi na kandydatów do tej specyficznej służby. Różnice jednak – jak się wydaje – przeważają. 

Rosyjskie służby państwowe z natury rzeczy są wysoce podejrzliwe i nieufne. Stąd też mało 

prawdopodobne, by w relacjach między uczącymi się młodymi talentami 

informatycznymi a ich mentorami mogły powstać równie bliskie więzi, jak to ma 

miejsce w Izraelu. Tam poziom zaufania do obywatela, także młodego, jest nieporównywalnie 

większy niż w Federacji Rosyjskiej, co nie pozostaje bez wpływu na jakość kształcenia. Jest 

równie mało prawdopodobne, by młodzi rosyjscy fani informatyki byli informowani (nawet 

szczątkowo), jakie osobiste korzyści mogą odnieść z takiej służby. Altruizm w imię 

poświęcenia się ojczyźnie nawet w rzeczywistości rosyjskiej staje się słabym argumentem.  

Kolejną rosyjską grupą do prowadzenia wojny w przestrzeni cybernetycznej jest 

Jednostka 74455, podobnie jak poprzednia podległa GRU. Ona również posiada różne nazwy 

czy określenia, a mianowicie: Telebots, Voodoo Bear i Iron Viking390. Uważa się, że zespół 

stoi za cyberatakiem na ukraińską sieć energetyczną z grudnia 2015 r., cyberatakami na 

Ukrainę z 2017 r. z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania NotPetya, różnymi próbami 

ingerencji we francuskie wybory prezydenckie w 2017 r. oraz za cyberatak podczas ceremonii 

otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018. Prokurator Stanów Zjednoczonych 

 
388 Ibidem. 
389 https://www.fireeye.com/content/dam/fireeye-www/global/en/current-threats/pdfs/rpt-apt28.pdf, 

dostęp: 25.08. 2022. 
390 https://www.justice.gov/opa/pr/six-russian-gru-officers-charged-connection-worldwide-deployment-

destructive-malware-and, dostęp: 24.08.2022. 
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Zachodniego Okręgu Pensylwanii Scott Brady opisał cyberkampanię grupy jako 

„reprezentującą najbardziej destrukcyjne i kosztowne cyberataki, z jakimi mieliśmy 

dotychczas do czynienia”391. 19 października 2020 roku wielka ława przysięgłych USA wydała 

akt oskarżenia, w którym oskarżono sześciu domniemanych funkcjonariuszy Jednostki 

74455 o cyberprzestępstwa, wysunięty wobec następujących oficerów GRU: Jurija S. 

Andrienki, Sergieja W. Detistowa, Pawła W. Frołova, Anatolija S. Kowalewa, Artioma V. 

Ocziczenki i Piotra N. Pliskina. Zostali oni indywidualnie oskarżeni o spisek w celu dokonania 

oszustw komputerowych i nadużycia, spisek w celu popełnienia oszustwa za pośrednictwem 

sieci kablowej, oszustwa za pośrednictwem sieci internetowej, niszczenie chronionej 

tożsamości i kradzieży. Pięciu z sześciu zostało oskarżonych o jawne rozwijanie narzędzi 

hakerskich, natomiast Ocziczenko został oskarżony o udział w atakach typu spear-phishing na 

Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2018 oraz prowadzenia rozpoznania 

technicznego i próby włamania się do oficjalnej domeny Parlamentu Gruzji392. Są dowody by 

stwierdzić, że w chwili obecnej Jednostka 7445 prowadzi aktywne działania na Ukrainie 

przeciw władzom tego kraju, ukraińskim siłom zbrojnym, a także infrastrukturze krytycznej. 

Nie popełnimy wielkiego błędu, jeżeli postawimy tezę, że obie te Jednostki – 26165 oraz 74455 

‒ są głównymi narzędziami wywiadu wojskowego Rosji w działaniach skierowanych przeciw 

Ukrainie. Różnica polega tylko na tym, że (w przeciwieństwie do sił konwencjonalnych) 

działania te prowadzą nieprzerwanie od 2014 roku, a być może nawet wcześniej, mianowicie 

od chwili, gdy na Kremlu zorientowano się, że przeważająca część społeczeństwa ukraińskiego 

pragnie prozachodniej orientacji swego państwa. Pod koniec marca 2022 r. śledczy zajmujący 

się prawami człowieka i prawnicy ze Szkoły Prawa Uniwersytetu w Berkeley wysłali formalny 

wniosek do prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Zaapelowali 

oni o rozpatrzenie zarzutów o zbrodnie wojenne przeciwko rosyjskim hakerom za cyberataki 

na Ukrainę. Sandworm został tak nazwany w związku z atakami z grudnia 2015 r. na zakłady 

energetyczne na zachodniej Ukrainie i w Kijowie w 2016 r., które doprowadziły tam do 

blackoutów393. To potwierdza wysunięty wcześniej wniosek, że cyberataki 

wymierzone w Ukrainę miały miejsce na długo przed 24 lutego 2022 r. Nie ulega wątpliwości, 

że prowadzenie wojny w cyberprzestrzeni jest jednym z elementów opracowanej w drugiej 

dekadzie bieżącego stulecia nowej rosyjskiej strategii militarnej zwanej Doktryną Gierasimowa 

(od nazwiska szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej Walerija W. 

 
391 Cyt. za: Ibidem. 
392 Ibidem. 
393 https://www.wired.com/story/sandworm-russia-ukraine-blackout-gru/, dostęp: 25.08.2022. 

https://www.wired.com/story/sandworm-russia-ukraine-blackout-gru/
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Gierasimowa). Jej autor wychodzi z założenia, że w rzeczywistości panującej obecnie we 

wzajemnych relacjach międzynarodowych coraz większą rolę odgrywają pozamilitarne 

czynniki wpływające na nie (jak np. ekonomia, a zwłaszcza światowa wymiana 

towarowa), a także nowe narzędzia (IT) oraz nowa przestrzeń, jaką stała się WEB. Oczywiście 

doktryna ma także inne źródła, z których na pierwszym miejscu należałoby wymienić względną 

słabość militarną Rosji, co zresztą jest aż nadto widoczne w działaniach zbrojnych przeciw 

Ukrainie, od 24 lutego 2022 r. poczynając. Mówiąc wprost – Rosja może sobie pozwolić na 

działania kinetyczne, akty otwartej agresji tylko wobec przeciwnika znacznie 

słabszego i pozbawionego sojuszniczego wsparcia (np. Gruzja w 2008 r.) lub też potencjalny 

przeciwnik musi być odpowiednio „zmiękczony” od wewnątrz i izolowany na arenie 

międzynarodowej. Temu mają służyć działania określane jako hybrydowe, wśród których 

wojna w przestrzeni cybernetycznej jest jednym z istotnych elementów, albowiem działania 

skierowane wobec przeciwnika powinny być prowadzone tak długo, jak się tylko da, poniżej 

progu konfliktu kinetycznego394. Nie ulega wątpliwości, że autor tej koncepcji był zapewne 

przeciwny otwartej agresji wobec Ukrainy, jakiej dokonała Federacja Rosyjska. Nie dlatego, 

że sprzeciwiał się jej w ogóle, ale dlatego – że, jak można sądzić – dość trafnie ocenił potencjał 

ukraińskiej armii i determinację społeczeństwa. Po prostu w jego opinii – na „specjalną 

operację wojskową” – było zdecydowanie za wcześnie395. Niezależnie od losów samego 

generała Gierasimowa, który popadł ostatnio w niełaskę u prezydenta Putina, stworzona przez 

niego doktryna będzie stałym elementem polityki zagranicznej i militarnej Federacji 

Rosyjskiej w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej. z całą pewnością – jak można 

sądzić – wojna w cyberprzestrzeni będzie tym narzędziem prowadzenia obu tych polityk, które 

może tylko zyskiwać na znaczeniu. Są tego dwa powody: 

‒ po pierwsze: wojna, jaką Rosja prowadzi przeciw Ukrainie, ukazała niedostatki jej siłom 

zbrojnym uchodzącym za „drugą armię” świata; poniesione przez Rosjan straty 

zarówno w ludziach, jak i sprzęcie będą wymagały kilkuletnich działań, by przywrócić stan 

wyjściowy sprzed 24 lutego 2022 roku; 

‒ po drugie: rosyjska agresja wywołała niemal powszechne potępienie wspólnoty 

międzynarodowej, skazując Moskwę na anatemę i kosztowną izolację międzynarodową. 

Prowadzenie działań (nawet najbardziej agresywnych) w cyberprzestrzeni jest znacznie 

bezpieczniejsze, a może przynosić znaczące sukcesy przy minimalnych kosztach własnych. 

 
394 http://zespolsledczy.platforma.org/files/prezentacja14vi18.pdf, dostęp: 25.08.2022. 
395 https://ukranews.com/en/news/853353-russian-chief-of-general-staff-gerasimov-arrives-in-kharkiv-region-

to-personally-command-offensive, dostęp: 25.08.2022. 

http://zespolsledczy.platforma.org/files/prezentacja14vi18.pdf
https://ukranews.com/en/news/853353-russian-chief-of-general-staff-gerasimov-arrives-in-kharkiv-region-to-personally-command-offensive
https://ukranews.com/en/news/853353-russian-chief-of-general-staff-gerasimov-arrives-in-kharkiv-region-to-personally-command-offensive
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Oczywiście powstaje pytanie o możliwości techniczne i kadrowe. Co do jego pierwszej 

części, można nie mieć wątpliwości, że dzięki takim krajom jak ChRL czy nawet Indie, 

przełamanie embarga na sprzęt i podzespoły elektroniczne nie będzie dla służ specjalnych 

Federacji Rosyjskiej specjalnym problemem. Gorzej wygląda sprawa ze specjalistami z branży 

IT. Po agresji Rosji na Ukrainę, Federację Rosyjską opuściło ponad milion ludzi, w większości 

młodych i dobrze wykształconych396. Można przypuszczać, że informatycy stanowią w wśród 

nich znaczącą liczbę. i ten fakt może mieć niekorzystny wpływ na prowadzenie przez Rosjan 

wojny cybernetycznej w przyszłości. Jednakże do momentu wybuchu wojny z Ukrainą 

urzędnicy amerykańscy klasyfikowali Federację Rosyjską jako jedno z wiodących 

mocarstw w cyberprzestrzeni. Sugerowało to, że parytet zdolności konfrontacji ze Stanami 

Zjednoczonymi stanowi potencjalne zagrożenie dla amerykańskiego bezpieczeństwa 

narodowego i wymaga ciągłego wyścigu zbrojeń cybernetycznych397. Raporty Kongresu 

podkreślają, że Rosja jest bardzo mocnym graczem, uznając, że jej cyberzdolności mogą być 

wykorzystane zarówno do cyberszpiegostwa, jak i ataków398. Otwarte źródła amerykańskiej 

analizy wojskowej sugerują, że rosyjska zdolność ataku cybernetycznego jest integralną częścią 

strategii wojskowej tego kraju w celu osiągnięcia międzynarodowych celów 

politycznych i zaleca dla Stanów Zjednoczonych szeroko zakrojoną politykę 

odstraszania w cyberprzestrzeni399. Oprócz tej przede wszystkim ofensywnej koncepcji 

rosyjskiego potencjału cybernetycznego, źródła akademickie dostrzegają własne strategiczne 

obawy Rosji w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, koncentrując się na zagrożeniach 

wojną informacyjną dostrzeganą przez rosyjskie elity polityczne i wojskowe400. Istniejąca 

literatura dostarcza doskonałego wglądu w określone aspekty zdolności cybernetycznych 

Rosji, ale nie pozwala na przeprowadzenie kompleksowej analizy jej zdolności 

cybernetycznych i powiązanie ich z ofensywnymi i defensywnymi celami strategii 

 
396 https://www.tvp.info/62023418/frontex-podal-prawie-milion-rosjan-wjechalo-do-ue-od-poczatku-wojny-

na-ukrainie, dostęp: 25.08 2022. 
397 A. Keith, House Armed Services Subcommittee, Cyberspace Operations Testimony, The Cyber Domain, 

23.09.2010 Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, 

https://www.stratcom.mil/Media/Speeches/Article/986513/house-armed-services-subcommittee-cyberspace-

operations-testimony/ . dostęp 02.09.2022. 
398 „Cyber Threats from China, Russia and Iran: Protecting American Critical Infrastructure”, Committee on 

Homeland Security, 113. Kongres (III 2013),  https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-

113hhrg82583/html/CHRG-113hhrg82583.htm,  dostęp: 02.09.2022. 
399 R.G. Zoller, Russian Cyberspace Strategy and a Proposed United States Response, Strategy Research Project, 

US Army War College, 2010, https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA522027.pdf, dostęp: 02.09.2022. 
400 S. Blank, Zagrożenia dla i z Rosji: ocena, „The Journal of Slavic Military Studies” 2008, r. 21, no. 3, p. 491‒

526.  

https://www.tvp.info/62023418/frontex-podal-prawie-milion-rosjan-wjechalo-do-ue-od-poczatku-wojny-na-ukrainie
https://www.tvp.info/62023418/frontex-podal-prawie-milion-rosjan-wjechalo-do-ue-od-poczatku-wojny-na-ukrainie
https://www.stratcom.mil/Media/Speeches/Article/986513/house-armed-services-subcommittee-cyberspace-operations-testimony/
https://www.stratcom.mil/Media/Speeches/Article/986513/house-armed-services-subcommittee-cyberspace-operations-testimony/
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-113hhrg82583/html/CHRG-113hhrg82583.htm,
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-113hhrg82583/html/CHRG-113hhrg82583.htm,
https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA522027.pdf
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bezpieczeństwa państwa. Wojna na Ukrainie dokonała błyskawicznej i bardzo bolesnej 

weryfikacji ofensywnych i defensywnych zdolności Federacji Rosyjskiej, obnażając słabość 

rosyjskich sił w domenie cyberprzestrzeni. 

Międzynarodowa i amerykańska ocena rosyjskiej strategii i zdolności cybernetycznych 

opierała się głównie na czterech zestawach działań cybernetycznych skojarzonych z Rosją: 

kryzys w Estonii związany z przeniesieniem „Brązowego żołnierza”, pomnika wdzięczności 

dla Armii Radzieckiej z centrum Tallina na pobliski cmentarz wojskowy w 2007 r., wojna 

rosyjsko-gruzińska z 2008 r., działalność przestępcza związana z rosyjską siecią biznesową 

(RBN) oraz domniemane zdolności rosyjskich agencji szpiegowskich. Kryzys 

cybernetyczny w Estonii zyskał międzynarodowe znaczenie z powodu zakłóceń na dużą skalę 

spowodowanych atakami cybernetycznymi wymierzonymi w infrastrukturę 

cybernetyczną i usługi internetowe Estonii. w następstwie trwającego miesiąc kryzysu ataki 

zostały przypisane rosyjskim grupom APT, ale nie rządowi401. Podobnie, pomimo 

przekonujących poszlak, cyberataki towarzyszące oficjalnej kampanii wojskowej Rosji 

przeciwko Gruzji w sierpniu 2008 r. były jednoznacznie powiązane wyłącznie z rosyjskimi 

aktywistami i organizacjami przestępczymi402. Oba wydarzenia cybernetyczne wydawały się 

zgodne z interesami rosyjskiego rządu i sugerowały przyjazne środowisko dla „Cyber 

Bezprizornych” ‒ cyberprzestępców niepaństwowych403. Ponadto konflikt rosyjsko-ukraiński, 

który rozpoczął się w 2014 r., był ciągłą demonstracją rosyjskich zdolności i taktyków 

cybernetycznych. 

 
401 E. Tikk, K. Kaska, L. Vihul, Międzynarodowe incydenty cybernetyczne: względy prawne (Tallinn: Cooperative 

Cyber Defense Center of Excellence, 2010); R. Ottis, „Analiza ataków cybernetycznych na Estonię z 2007 

r. z perspektywy wojny informacyjnej”, zaprezentowana na 7. Europejskiej Konferencji na temat wojny 

informacyjnej i bezpieczeństwa w Plymouth. (Czytanie: Academic Publishing Limited, 2008), p. 163‒168. 
402 „Russia/Georgia Cyber War - Findings and Analysis”, Project Grey Goose: Phase i Report, ostatnia 

modyfikacja 17 października 2008, 9, http://blog.refractal.org/wp-

content/uploads/2008/10/2i7t2qyiwv0g63e7l3g.pdf ; „Omówienie przez US-CCU Cyber Campaign Against 

Georgia w sierpniu 2008 r.”, US Cyber Consequences Unit (2009), http://www.registan.net/wp-

content/uploads/2009/08/US-CCU -Gruzja-Cyber-Kampania-Przegląd.pdf; C. Vendil Pallin, F. Westerlund, 

Russian War in Georgia: Lessons and Consequences, “Small Wars & Insurgencies” 2009, r. 20, nr 2, p. 400‒24.  
403 S.J. Shackelford, „State responsibility for cyberattacks: competing standardsfor a growing problem”, 

przedstawiony na Konferencji w sprawie Cyber Conflict Proceedings 2010, (Tallinn, Estonia: CCD COE 

Publications, 2010), p. 197‒208; https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Shackelford-State-Responsibility-for-

Cyber-Attacks-Competing-Standards-for-a-Growing-Problem.pdf dostęp 02.09.2022 T.L. Thomas, Strategia 

wojny informacyjnej Rosji: czy naród poradzi sobie w przyszłych konfliktach?, “The Journal of Slavic Military 

Studies” 2014, r. 27, no. 1, p. 107‒108. https://community.apan.org/wg/tradoc-g2/fmso/m/fmso-

monographs/281830 dostęp 02.09.2022. 

http://blog.refractal.org/wp-content/uploads/2008/10/2i7t2qyiwv0g63e7l3g.pdf
http://blog.refractal.org/wp-content/uploads/2008/10/2i7t2qyiwv0g63e7l3g.pdf
http://www.registan.net/wp-content/uploads/2009/08/US-CCU-Georgia-Cyber-Campaign-Overview.pdf
http://www.registan.net/wp-content/uploads/2009/08/US-CCU-Georgia-Cyber-Campaign-Overview.pdf
https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Shackelford-State-Responsibility-for-Cyber-Attacks-Competing-Standards-for-a-Growing-Problem.pdf
https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Shackelford-State-Responsibility-for-Cyber-Attacks-Competing-Standards-for-a-Growing-Problem.pdf
https://community.apan.org/wg/tradoc-g2/fmso/m/fmso-monographs/281830
https://community.apan.org/wg/tradoc-g2/fmso/m/fmso-monographs/281830
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Podczas gdy cyberataki na Estonię i Gruzję miały miejsce w ściśle określonych oknach 

operacyjnych, przestępcza działalność cybernetyczna powiązana z Rosją obejmowała ostatnią 

dekadę, czego przykładem jest RBN. Złośliwe działania związane z rosyjskimi Grupami 

przestępczymi APT miały, jak się wydawało, znaczny potencjał cybernetyczny. Przestępcy 

rosyjscy dysponują umiarkowanie zaawansowaną technologią, ale kontrolują ogromne zasoby 

internetowe404. Ponadto większość źródeł oceniających rosyjskie zdolności cybernetyczne 

podzielała założenie, które było z natury trudne do uzasadnienia, że rosyjskie agencje 

wywiadowcze i bezpieczeństwa odpowiedzialne za misje cybernetyczne ‒ Federalna Służba 

Bezpieczeństwa (FSB), Służba Wywiadu Zagranicznego (SVR) i Główny Zarząd Wywiadu 

wojskowego (GRU) ‒ posiadały zdolności do cybereksploatacji na równi z wiodącymi 

potęgami405. 

Ograniczenia analizy opartej na źródłach otwartych polegają na tym, że zazwyczaj 

reprezentują one wyłącznie potencjał czynników niepaństwowych, demonstrujących tylko 

część szerszego spektrum zdolności cybernetycznych i koncentrujących się wyłącznie na 

zdolnościach ofensywnych. Mimo przeszacowania zdolności incydenty cybernetyczne 

związane z Rosją pobudziły rozwój międzynarodowych norm, standardów i dobrych praktyk 

oraz ukształtowały strategie obronne państw, które postrzegają siebie jako podatne na 

potencjalne ataki. 

Wydaje się wskazane zaprezentować nieco szerzej rosyjskie działania wobec Estonii, 

Gruzji i Ukrainy. w kwietniu 2007 roku napięcia nacjonalistyczne między 

Estończykami a etniczną mniejszością rosyjską w Tallinie w Estonii doprowadziły do tego, co 

wielu obserwatorów i komentatorów uznało wydarzenie cybernetyczne o znaczeniu 

historycznym. Te nacjonalistyczne napięcia początkowo koncentrowały się na pomniku 

poświęconym II wojnie światowej ku czci żołnierzy radzieckich – dla Estończyków pomnik 

był pozostałością po radzieckiej okupacji, podczas gdy dla mniejszości rosyjskiej upamiętniał 

ofiarę i bohaterstwo Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Sfrustrowani postrzeganą 

marginalizacją w estońskim społeczeństwie lokalni Rosjanie uznali posąg za symbol ich 

trudnej sytuacji. Wiosną 2007 roku sytuacja w Tallinie uległa pogorszeniu; pokazy rosyjskiej 

dumy nacjonalistycznej pod pomnikiem „Brązowego Żołnierza” przerodziły się w prowokacje, 

chuligańskie wybryki i ostatecznie doprowadziły do zamieszek na tle etnicznym. 

 
404 A. Klimburg, Mobilizing Cyber Power, “Survival: Global Politics and Strategy” 2011, r. 53, no. 1, p. 41‒60.  
405 „Zagrożenia cybernetyczne z Chin, Rosji i Iranu”. https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-

113hhrg82583/html/CHRG-113hhrg82583.htm dostęp 02,09,2022 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-113hhrg82583/html/CHRG-113hhrg82583.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-113hhrg82583/html/CHRG-113hhrg82583.htm
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Jednocześnie z rozruchami w Estonii prorosyjscy cyberprzestępcy przeprowadzili 

trzytygodniową kampanię, atakując infrastrukturę cybernetyczną Estonii406. 

Charakterystyka techniczna cyberataków wahała się od niskiego do umiarkowanego 

poziomu zaawansowania. Pierwsza fala wykorzystywała podstawowe taktyki odmowy usługi 

(DoS) i charakteryzowała się niewielką koordynacją oraz przypadkowym wyborem celów. 

Natowskie Centrum Doskonałości ds. Obrony Cybernetycznej (Cooperative Cyber Defense 

Center of Excellence) opisuje początkowe ataki jako „proste, nieudolnie 

skoordynowane i łatwe do zablokowania”407. Natomiast ataki, które nastąpiły od 30 kwietnia, 

wykorzystywały bardziej wyrafinowane narzędzia rozproszonego DoS 

(DDoS) i demonstrowały scentralizowane dowodzenie i kontrolę, które skutecznie zmieniały 

cele i koncentrowały siłę atakujących. Przez cały początkowy atak DoS i późniejszą fazę DDoS 

cyberkampanii prorosyjscy napastnicy prowadzili również blokowanie stron internetowych 

oraz spamowanie, phishing i osobiste nękanie estońskich ofiar408. 

Różnorodność cyberataków niosła różne skutki. Wiele z nich, o niskim poziomie 

zaawansowania, było uciążliwych dla estońskiego zespołu reagowania na incydenty 

komputerowe (CERT)409. Ataki DDoS na media i organizacje finansowe spowodowały jednak 

zakłócenie internetowych usług finansowych i izolację komunikacji strategicznej od reszty 

świata410. Mimo osiągnięcia tych technicznych efektów nie jest jasne, czy kampania osiągnęła 

cel strategiczny. 

Jednym z potencjalnych celów strategicznych mogło być zmuszenie estońskiego rządu 

do cofnięcia decyzji i przywrócena pomnika „Brązowego Żołnierza” na poprzednie miejsce, 

czego nie osiągnięto. Jeśli celem napastników było wyrządzenie szkody ekonomicznej Estonii, 

efekt ten jest trudny do bezpośredniego zmierzenia – straty wynikające z zakłóceń miały 

znaczący wpływ na estońską gospodarkę, ale żadne przedsiębiorstwa nie zadeklarowały, ani 

nie zgłosiły strat finansowych411. Chociaż efekt ataków może być trudny do ustalenia, dają one 

możliwość obliczenia względnego stosunku kosztów działań 

ofensywnych i defensywnych. w proponowanym modelu obliczania stosunku kosztów 

ofensywy do kosztów obrony w cyberprzestrzeni Patrick Malone szacuje, że na każdego dolara 

 
406 R. Ottis, „Analiza ataków cybernetycznych na Estonię z 2007 r. z perspektywy wojny informacyjnej”, op. cit., 

s. 163. 
407 E. Tikk, K. Kaska, L. Vihul, Międzynarodowe incydenty cybernetyczne: względy prawne, op. cit, s. 19. 
408 Ibidem, s. 23. 
409 Ibidem, s. 21. 
410 Ibidem, s. 20, 22, 25. 
411 Ibidem, s. 22, 25. 
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wydanego przez atakujących estońscy obrońcy musieli wydać 424 dolary na zapewnienie 

bezpieczeństwa412. Ten stopień dysproporcji kosztów sugeruje, że cyberataki, takie jak ten 

przeciwko Estonii, pomimo wątpliwej skuteczności strategicznej, mogą skłonić Rosję i inne 

państwa do agresywnych działań. 

Chociaż ataki cybernetyczne na Estonię nie zostały przypisane rządowi rosyjskiemu, 

poszlaki dowodzą, że reprezentowały one interesy rosyjskiego państwa. w miarę rozwoju 

kryzysu Federacja Rosyjska zasygnalizowała swój udział w prorosyjskim rozwiązaniu 

wewnętrznego konfliktu w Estonii. Przed wybuchem przemocy rosyjskie MSZ wyraziło 

stanowisko Rosji, protestując przeciwko planowi rządu estońskiego dotyczącego przeniesienia 

pomnika „Brązowego Żołnierza” w mniej eksponowane miejsce. Po rozpoczęciu przemocy 

fizycznej i cyberataków Rada Federacji Rosyjskiej opowiedziała się za zamrożeniem 

stosunków dyplomatycznych z Estonią i nałożeniem sankcji gospodarczych. Policja nie zdołała 

ochronić estońskiej ambasady, gdy rosyjska młodzieżówka fizycznie zaatakowała 

kompleks i estoński personel. Nieoficjalna blokada zakłóciła handel na granicy rosyjsko-

estońskiej.  

Ataki cybernetyczne na Estonię stanowią cenny przykład w kontekście teorii obrony przed 

cyberprzestępstwami. Ataki te negatywnie wpłynęły również na zdolność rządu estońskiego do 

świadczenia usług publicznych, zakłóciły funkcjonowanie społeczeństwa 

obywatelskiego i skomplikowały reakcję rządu na podstawowy konflikt 

etniczny. w przeciwieństwie do broni fizycznej, cyberbroń użyta w tym konflikcie 

spowodowała niewielkie namacalne lub trwałe szkody; ataki tymczasowo zablokowały dostęp 

do zasobów cybernetycznych, ale nie zniszczyły środków trwałych ani danych. Choć taktycznie 

udane, ataki nie doprowadziły do zamierzonego celu, estoński rząd nie zmienił 

decyzji o przeniesieniu pomnika „Brązowego Żołnierza” na nowe miejsce. Chociaż ataki te 

pokazały, że ofensywa miała przewagę na poziomie taktycznym, agresja ta, nawet jeśli była 

skuteczna, przyniosła ograniczone efekty. 

Po tym incydencie Estonia stała się przykładem dla społeczności 

międzynarodowej i przyspieszyła wysiłki wielu państw na rzecz wdrożenia środków 

zaradczych w zakresie cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza infrastruktury krytycznej. Ataki 

pokazały również zanik między granicami fizycznymi i cybernetycznymi; potencjalne drogi 

ataku w cyberprzestrzeni mogą być niezliczone. Ataki DDoS na Estonię wykorzystywały 

 
412 Malone, „Równowaga ofensywno-obronna w cyberprzestrzeni”, s. 53, 

https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/27863/12Dec_Malone_Patrick.pdf?sequence=1&isAllowed=

y dostęp: 02.09.2022. 

https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/27863/12Dec_Malone_Patrick.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/27863/12Dec_Malone_Patrick.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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zasoby cybernetyczne z całego świata ‒ aby skutecznie bronić się przed takimi atakami, środki 

obrony obronnej musiały mieć charakter nie tylko narodowy, ale i międzynarodowy413. 

Wojna rosyjsko-gruzińska w 2008 roku była ważnym kamieniem 

milowym w wykorzystaniu cyberataków, uzupełniając rosyjską kampanię wojskową414. 

Konflikt międzypaństwowy był kontynuacją nacjonalistycznych ambicji dwóch gruzińskich 

regionów, Abchazji i Osetii Południowej. Po krótkiej walce o niepodległość po rozpadzie 

ZSRR regiony te cieszyły się faktyczną autonomią. Od tego czasu połączone siły pokojowe 

Gruzji i Rosji utrzymywały stabilność w Osetii Południowej. Jednak w sierpniu 2008 roku, po 

serii prowokacji w strefie zdemilitaryzowanej, armia gruzińska najechała Osetię Południową, 

zdobywając jej stolicę. Siły rosyjskie kontratakowały i w ciągu pięciu dni wymusiły 

zawieszenie broni. Podczas krótkiego zaangażowania wojskowego formalnie niepotwierdzona 

kampania cybernetyczna wykazała „gotowość” Moskwy do użycia „metod 

asymetrycznych i konwencjonalnych środków do osiągnięcia swoich celów”415. 

Cyberbroń i taktyki zastosowane przeciwko Gruzji podczas wojny rosyjsko-gruzińskiej 

były podobne, ale bardziej wyrafinowane niż te użyte przeciwko Estonii w 2007 roku. Chociaż 

wykorzystanie botnetów do przeprowadzania ataków DDoS jest coraz mniej wyrafinowany – 

istnieje czarny rynek dla botnetów do wynajęcia – sposób przeprowadzania ataków DDoS na 

Gruzję wykazywał nietypowy poziom zaawansowania. 19 lipca 2008 potencjalny atak 

próbny z wykorzystaniem nieznanego dotąd botnetu był skierowany na stronę internetową 

prezydenta Gruzji ‒ profil ataku nietypowy dla powszechnej cyberprzestępczości416. Podczas 

całej kampanii cybernetycznej napastnicy wykazywali się wysokim stopniem 

dowodzenia i kontroli; przeprowadzili szkolenia dla uczestników. Rozproszone narzędzia oraz 

zsynchronizowane ataki umożliwiły priorytetowanie celów417. Jednak w przeciwieństwie do 

Estonii progruzińscy obrońcy zemścili się podobnymi, ale mniejszymi atakami 

cybernetycznymi418. Ogólnie rzecz biorąc, chociaż ataki cybernetyczne na Gruzję wykazały 

wyższe wyrafinowanie niż te, które zostały użyte przeciwko Estonii, zaawansowanie 

technologiczne taktyk i narzędzi było jednak na niskim lub umiarkowanym poziomie. 

 
413 E. Tikk, K. Kaska, L. Vihul, Międzynarodowe incydenty cybernetyczne: względy prawne, op. cit, s. 17‒18, 25. 
414 D.D. Hollis, Cyberwar Case Study: Georgia 2008, “Small Wars Journal”, 6.01.2011, p.2, 

https://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/639-hollis.pdf dostęp2022.09.02 
415 Gwałtowna reakcja Rosji, „Komentarz strategiczny” 14, 2008, no. 7. 
416 E. Tikk, K. Kaska, K. Runnimeri, M. Kert et. al., Cyber Attacks Against Georgia. Legal Lessons Identified 

(Tallinn: Cooperative Cyber Defense Center of Excellence, 2008), udostępniono 25.03. 2014, 

http://www.carlisle.army.mil/DIME/documents/Georgia%201%200.pdf. 
417 Ibidem, p. 9. 
418 D.D. Hollis, Cyberwar Case Study: Georgia 2008, op. cit., p. 2. 

https://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/639-hollis.pdf
http://www.carlisle.army.mil/DIME/documents/Georgia%201%200.pdf
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Federacja Rosyjska osiągnęła swoje ograniczone cele strategiczne podczas wojny 

rosyjsko-gruzińskiej, ale nie jest jasne, czy cyberataki skutecznie przyczyniły się do osiągnięcia 

strategicznych celów Rosji. Podobnie jak w Estonii, ataki miały powodować efekt polegający 

na zakłóceniu działania stron internetowych rządowych, medialnych i finansowych419. Przy 

międzynarodowym wsparciu, Gruzini szybko zareagowali, aby przenieść swoje cybernetyczne 

zasoby do państw trzecich, przezwyciężając rosyjskie starania o ich izolację420. Po wojnie 

wpływowi rosyjscy analitycy, tacy jak Igor Panarin, ocenili, że pomimo zakłócenia gruzińskiej 

komunikacji strategicznej poprzez cyberataki Rosja przegrała szerszą kampanię informacyjną 

podczas wojny rosyjsko-gruzińskiej421. 

Chociaż cyberataki z 2008 r. na Gruzję najwyraźniej wspierały cele 

wojskowe i polityczne Federacji Rosyjskiej, rząd nie przyznał się do nich, ani nie wziął za nie 

odpowiedzialności. Pomimo oskarżeń rządu gruzińskiego, że rząd rosyjski sponsorował 

kampanię cybernetyczną, wielu analityków utrzymuje, że nie widać żadnego powiązania 

napastnika z rządem rosyjskim, ale „dane historyczne pokazują wyraźne poparcie rządu 

rosyjskiego i domniemaną zgodę na odmowę interwencji lub powstrzymania ataków 

hakerów”422. Podobnie jak w przypadku Estonii, chociaż cyberataki pozornie były 

zgodne z interesami państwa, jeśli sponsorowało je państwo rosyjskie, robiło to potajemnie. 

Pięć i pół roku po konflikcie rosyjsko-gruzińskim niektóre wnioski na temat 

skutecznego stosowania cyberataków pojawiły się podczas konfliktu rosyjsko-

ukraińskiego w 2014 roku. 

Konflikt między Rosją a Ukrainą, który rozpoczął się na poważnie po wymuszonym 

ustąpieniu z urzędu prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza w lutym 2014 roku, został 

uznany przez wielu obserwatorów za typowy dla sformułowanej przez Rosję doktryny wojny 

hybrydowej.  

W całym konflikcie rosyjsko-ukraińskim przeprowadzono wiele różnych operacji 

cybernetycznych, które wykazały wysoki stopień elastyczności operacyjnej i taktycznej na 

niskim, średnim i wysokim poziomie zaawansowania technologicznego. Prorosyjska grupa 

 
419 E. Tikk, K. Kaska, K. Runnimeri, M. Kert et. al., Cyber Attacks Against Georgia. Legal Lessons Identified, op. 

cit., p. 37‒8.  
420 P.A. Goble, Defining Victory and Defeat: The Information War Between Russia and Georgia, w: The Guns of 

August 2008. Russia War in Georgia, ed. S.E. Cornell, S.F. Starr, Armonk 2009, p. 191. 

 421 Ibidem, p. 193‒194. 
422 Tikk i in., Cyber Attacks Against Georgia. Legal Lessons Identified, op. cit., 45; „Cyberwojna Rosja/Gruzja”, 9. 

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/17914/tikk_eneken.pdf?sequence=1&isAllowed=y dostęp 

02.09.2022. 

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/17914/tikk_eneken.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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hakerska CyberBerkut z siedzibą na Ukrainie twierdziła, że ma wiele takich osiągnięć: 

przechwycenie amerykańsko-ukraińskich dokumentów o współpracy wojskowej, 

ingerencja w ukraińskie wybory, ataki DDoS na strony NATO, blokowanie ukraińskiego 

rządu i mediów społecznościowych, stron internetowych oraz kampanii dezinformacyjnych 

oczerniających proukraińskie działania423. Inni prorosyjscy cyberprzestępcy ujawnili 

zawstydzające transkrypcje rozmów telefonicznych, fizycznie zakłócili infrastrukturę 

telekomunikacyjną, zablokowali telefony komórkowe przywódców politycznych i wydobyli 

poufne dane z komputerów rządu Ukrainy424. Pomimo tej różnorodności typów ataków 

eksperci ds. bezpieczeństwa spekulują, że nie zademonstrowano pełnego arsenału rosyjskich 

zdolności cybernetycznych, a wyrafinowanie ataków pozostało proporcjonalne do 

ograniczonych celów politycznych Rosji i równoczesnych operacji wojskowych425. Spekulacje 

te były błędne, czego dowodzą wydarzenia na Ukrainnie po 24 lutego 2022 roku, kiedy okazało 

się, że jest to maksimum zdolności cyberofensywnych strony rosyjskiej. 

Podczas konfliktów cybernetycznych w Estonii i Gruzji bezpośrednie przypisanie 

prorosyjskich cyberataków państwu rosyjskiemu okazało się niemożliwe, a ten aspekt 

cyberwojny dotyczy również konfliktu ukraińskiego. Tak jak poprzednio, Kreml zaprzeczył 

zaangażowaniu lub sponsorowaniu cyberprzestępców, pomimo oczywistej 

zgodności z interesami państwa. Ponadto poleganie przez Rosjan na nieregularnych i tajnych 

oddziałach naziemnych podczas konfliktu w celu ustalenia wiarygodnej możliwości 

zaprzeczenia i udaremnienia działań odwetowych odzwierciedla trudność 

atrybucji w cyberprzestrzeni.  

W przeciwieństwie do Gruzinów, którzy mogli uzyskać dostęp do internetu tylko 

poprzez infrastrukturę rosyjską i turecką, ukraińscy dostawcy usług internetowych byli 

zdecentralizowani i dysponowali różnorodnością łącz naziemnych i satelitarnych z resztą 

świata426. Po 24 lutego Rosjanie próbowali zakłócić możliwości transmisji internetowej, co 

zostało skutecznie udaremnione przez Elona Muska, który dostarczył na Ukrainę dużą liczbę 

 
423 CyberBerkut, http://cyber-berkut.org/en/, dostęp: 12.02.2014. 
424 D. Sindelar, Brussels, Kyiv, Moscow React to Leaked Nuland Phone Call, Radio Wolna Europa/Radio Liberty, 

7.02.2014, rozdz. Ukraina, http://www.rferl.org/content/nuland-russia-eu-ukraine-reaction/25256828.html 

dostęp 02.09.2022; T. Maurer, S. Janz, The Russia-Ukraine Conflict: Cyber and Information Warfare 

in a Regional Context, 17.10.2014, https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-

securities-studies/pdfs/20181003_MB_HS_RUS-UKR%20V2_rev.pdf dostęp 02.09.2022;;. 
425 D. Lee, Rosja i Ukraina w Cyber “Stand-Off”, BBC News, 5.03.2014, rozdz. Technologia, 

http://web.archive.org/web/20140307014400/http://www.bbc.com/news/technology-26447200/ dostęp 

02.09.2022;. 
426 Ibidem, p. 830‒832. 

http://cyber-berkut.org/en/,
http://www.rferl.org/content/nuland-russia-eu-ukraine-reaction/25256828.html
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/20181003_MB_HS_RUS-UKR%20V2_rev.pdf
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/20181003_MB_HS_RUS-UKR%20V2_rev.pdf
http://web.archive.org/web/20140307014400/http:/www.bbc.com/news/technology-26447200/
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satelitarnych zestawów internetowych STARLINK, powodując uniezależnienie od 

infrastruktury naziemnej. Spowodowało to serię cyberataków na satelity STARLINK, 

które w krótkim czasie skutecznie zablokował zespół ekspertów cyberbezpieczeństwa, 

wymieniając firmware we wszystkich satelitach znajdujących się na orbicie427. Do tej pory 

kampanie cybernetyczne przeciwko Ukrainie pokazały słabość zdolności cyberofensywnych 

Rosji, biorąc pod uwagę możliwości rosyjskich cyberprzestępców i dokonując rozsądnych 

szacunków dotyczących możliwości rosyjskich służb wywiadowczych. 

Chociaż inne kraje, w tym Stany Zjednoczone, również cierpią z powodu 

cyberprzestępczości, rosyjski rząd wyróżnia się jako potencjalny konsument swojego 

cyberprzestępczego podziemia. Jak pokazał konflikt gruziński, prorosyjscy aktorzy 

niepaństwowi, tacy jak organizacja Nashi Youth, prawdopodobnie służyli jako pełnomocnicy, 

którzy kupowali lub kooptowali cyberbroń opracowaną przez przestępców428. Rosyjski rząd był 

krytykowany za półpermisywne podejście do cyberprzestępczości, a ta luźna postawa może 

odzwierciedlać celową intencję kultywowania „ekosystemu cyberprzestępczości”, który można 

zmobilizować do służenia interesom państwa podczas konfliktów, unikając bezpośredniego 

przypisywania państwu429.  

Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą 24 lutego 2022 r., ale rosyjskie cyberataki na Ukrainę 

trwały od czasu nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję w 2014 r., przybierając na sile tuż przed 

inwazją w 2022 r. w tym okresie najbardziej ucierpiały ukraińskie sektory: publiczny, 

energetyczny, medialny, finansowy, biznesowy i non-profit. Od 24 lutego ograniczone 

rosyjskie ataki cybernetyczne osłabiły dystrybucję leków, żywności i zaopatrzenia. Ich wpływ 

był różnorodny, od uniemożliwienia dostępu do podstawowych usług po kradzież 

danych i dezinformację, w tym za pomocą głębokiej fałszywej technologii. Inne złośliwe 

działania cybernetyczne obejmują wysyłanie wiadomości e-mail phishingowych, rozproszone 

ataki typu „odmowa usługi” oraz wykorzystywanie złośliwego oprogramowania do usuwania 

danych, tylnych drzwi, oprogramowania inwigilacyjnego i złodziei informacji430. 

Organizacje i rządy na całym świecie nie pozostały obojętne na powstałe w ten sposób 

ryzyko hybrydowe. Prowadzono inicjatywy kierowane przez UE, USA i NATO w celu 

neutralizacji zagrożeń cybernetycznych i ochrony niezbędnej infrastruktury. w ramach tych 

 
427 The Ukrainian Crisis – a Cyber Warfare Battlefield, Aktualizacja Obrony, 5.04.2014, http://defense-

update.com/20140405_ukrainian-crisis-cyber-warfare-battlefield.html, dostęp: 02.09.2022. 
428 „Russia/Georgia Cyber War ‒ Findings and Analysis”, op. cit., Raport z fazy II projektu Grey Goose, p. 5. 
429 R. Deibert, Śledzenie powstającego wyścigu zbrojeń w cyberprzestrzeni, „Biuletyn Naukowców Atomowych” 

2011, no. 67(1), s. 4. 
430 Ibidem. 

http://defense-update.com/20140405_ukrainian-crisis-cyber-warfare-battlefield.html,%20dostęp:%2002.09.2022.
http://defense-update.com/20140405_ukrainian-crisis-cyber-warfare-battlefield.html,%20dostęp:%2002.09.2022.
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inicjatyw UE uruchomiła swoje Zespoły Cyber Szybkiego Reagowania (projekt w ramach 

Stałej Współpracy Strukturalnej (PESCO) w obszarze polityki 

bezpieczeństwa i obrony) w celu wsparcia cyberobrony Ukrainy. Podmioty 

pozarządowe i prywatne wspierały Ukrainę poprzez różne działania w zakresie 

cyberodporności. Od początku inwazji niezależni hakerzy przeprowadzili znaczną liczbę 

kontrataków dotykających rosyjskie systemy państwowe, bezpieczeństwa, 

bankowe i medialne. 

Parlament Europejski wezwał do zintensyfikowania pomocy w zakresie 

cyberbezpieczeństwa dla Ukrainy oraz do pełnego wykorzystania unijnych systemów sankcji 

cybernetycznych wobec osób, podmiotów i organów odpowiedzialnych za różne cyberataki 

wymierzone na Ukrainę lub zaangażowane w nie. Wydarzenia te potwierdziły wyżej 

przytoczone opinie o niskiej skuteczności rosyjskich ataków cybernetycznych431. Dalsza 

przyszłość narzędzi cyberwojny Federacji Rosyjskiej zależy (jak nota bene samo miejsce i rola 

Rosji w układzie międzynarodowym) od dalszego przebiegu działań zbrojnych na froncie 

rosyjsko-ukraińskim. 

 

IV.5. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 

Położone w północnej części półwyspu koreańskiego państwo jest swego rodzaju 

politycznym fenomenem, krajem rządzonym przez dyktaturę będącą specyficzną mieszanką 

stalinizmu z maoizmem funkcjonującą w społecznych realiach społeczeństwa koreańskiego. 

Swego rodzaju specyfiką KRL-D jest powstanie pierwszej na świecie dynastii 

komunistycznej, w tym wypadku rodziny Kim. System północnokoreański przetrwał pomimo 

upadku bloku państw socjalistycznych i rozpadu ZSRR432. Dziś korzysta z protekcji Chin 

Ludowych, a także – co najmniej ‒ rosyjskiej życzliwości, mimo intensywnie 

rozwijanych w ostatnich latach kontaktów Moskwy z Seulem. Nie popełnimy wielkiego błędu, 

stawiając tezę, że Korea Północna stanowi swego rodzaju połączenie wielkiego obozu 

koncentracyjnego z bazą wojskową, w której panuje powszechne przekonanie, że może 

ona w każdej chwili stać się ofiarą agresji „amerykańskich imperialistów i ich seulskich 

marionetek”, by użyć wyświechtanego sloganu propagandowego reżimu z Pjongjangu. KRL-

D jest dziś najbardziej zmilitaryzowanym państwem świata, jej siły zbrojne liczą około 1 

 
431 Russia’s war on Ukraine: Timeline of cyber-attacks 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733549/EPRS_BRI(2022)733549_EN.pdf, dostęp: 

02.09.2022. 
432 W.J. Dziak, K. Sajewski, Korea Północna. Wewnętrzne wektory trwania, Warszawa 2016, passim.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733549/EPRS_BRI(2022)733549_EN.pdf


176 
 

200 000 oficerów i żołnierzy w służbie czynnej, prawie równe 20% mężczyzn w wieku od 18 

do 55 roku życia pełni czynną służbę wojskową, która jest obowiązkowa i dotyczy także kobiet. 

Budżet obronny państwa północnokoreańskiego wynosi 7,5 miliardów $, co stanowi 5 % 

PKB433. Archaiczna gospodarka tego kraju sprawia, że pod względem jakości sprzętu KRL-D 

znajduje się na poziomie lat 70. ubiegłego stulecia, gdy idzie o jakość sprzętu wojsk lądowych, 

lotnictw czy marynarki wojennej. Dla przykładu w siłach morskich Korei Północnej służą 

jeszcze, stale modernizowane, dozorowce radzieckie typu Uragan z lat 30. (sic!) minionego 

stulecia. Podstawą sił powietrznych są radzieckie MiG-21 z importu i ich rodzima wersja 

licencyjna Chengdu J-7, jedynym w miarę nowoczesnym samolotem jest MiG -29 w liczbie 

zaledwie 35 maszyn. Podobnie wygląda sytuacja w wojskach lądowych, gdzie podstawą 

ciężkiego sprzętu są radzieckie czołgi T-62 (produkowane na licencji jako Chonma-ho-

1 i pochodne). Równie przestarzałe są transportery opancerzone, artyleria i pojazdy 

samochodowe wojsk lądowych434. Nie popełnimy wielkiego błędu, stawiając tezę, że siły 

konwencjonalne reżimu północnokoreańskiego to jeżdżące, latające i pływające muzeum. 

Jedynym znaczącym elementem armii KRL-D są liczące 200 000 ludzi oddziały 

specjalne, z czego 80 000 dość dobrze wyposażonych w lekką broń, szkolonych do działań 

dywersyjnych na terenie Korei Południowej435. Po rozpadzie bloku radzieckiego i samego 

ZSRR władcy południowokoreańscy żyli w poczuciu narastającego zagrożenia interwencją 

zewnętrzną, która na podobieństwo Iraku czy Libii mogłaby położyć kres ich 

rządom. w wymiarze konwencjonalnym w tego rodzaju konflikcie reżim dynastii Kim byłby 

bez szans. Stąd dążenie do posiadania broni nuklearnej i środków jej przenoszenia. Kosztem 

olbrzymich nakładów w 2006 roku dokonano pierwszej podziemnej próby ładunku 

nuklearnego, a w chwili obecnej siły strategiczne KRL-D posiadają na wyposażeniu pociski 

balistyczne mogące dosięgnąć zachodnich wybrzeży USA. Nie ustają 

badania i próby z kolejnymi wersjami tychże, tak by w ich zasięgu znalazły się całe Stany 

Zjednoczone436. Oczywiście te strategiczne zbrojenia nuklearne mają przede wszystkim 

znaczenie prewencyjne. Reżim w Pjongjangu uważa i – niestety można założyć, słusznie – iż 

potencjał ten zapewni mu bezkarność, a rodzina Kim nie podzieli losu Muamara Kadafiego czy 

 
433https://www.sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%93201

8%20in%20constant%20%282017%29%20USD%20%28pdf%29.pdf, dostęp: 26.08.2022. 
434 F. Tertitskiy, The North Korean Army: History, Structure, Daily Life (Routledge Research on Korea), London‒

New York 2022, passim. 
435 D.P. Bolger, Scenes from an Unfinished War: Low-Intensity Conflict in Korea, 1966–1969, “Leavenworth 

Papers” 2011, no. 19, s. 86. 
436 Countering the Risks of North Korean Nuclear Weapons, ed. B.W. Bennet, New York 2021, passim. 

https://www.sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932018%20in%20constant%20%282017%29%20USD%20%28pdf%29.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932018%20in%20constant%20%282017%29%20USD%20%28pdf%29.pdf
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Saddama Husseina. To jednak nie ułatwia władzom północnokoreańskim innych działań, 

przede wszystkim na rzecz poszukiwania i rozwoju innowacyjnych technologii. Kraj ten 

znajduje się praktycznie w całkowitej izolacji międzynarodowej, utrzymując bliższe 

stosunki z kilkoma zaledwie krajami, które – jak np. Iran czy Rosję – trudno uznać za wiodące 

innowacyjnie kraje. Wprawdzie KRL-D utrzymuje bardzo bliskie związki z Pekinem, ale 

władze ChRL przekazują swemu wasalowi w Pjongjangu ‒ bo taki jest wymiar ich wzajemnych 

relacji ‒ to, co chcą przekazać. z wielu względów północnokoreański reżim nie jest w stanie 

prowadzić szpiegostwa przemysłowego na taką skalę jak Chińczycy, wykorzystując stosunki 

handlowe, wymianę naukową i kulturalną. Dlatego też można uznać za bezsporne, że 

cyberprzestrzeń to miejsce, gdzie reprezentanci reżimu Kimów próbują za wszelka cenę zdobyć 

informacje o nowych technologiach, zwłaszcza tych, które mogą być wykorzystane do celów 

militarnych. Tym, czym wyróżnia się cyberszpiegostwo północnokoreańskie od podobnej 

działalności wybranych wyżej państw, jest nieprawdopodobna wręcz selekcja kandydatów do 

służb specjalnych tego kraju. Otóż władze północnokoreańskie podzieliły swe społeczeństwo 

(tzw. zasada songbun) na trzy grupy:  

‒ nielojalnych wobec reżimu (ok 20%), którzy w ogóle nie mogą pełnić służby 

ani w armii, ani w organach bezpieczeństwa, 

‒ neutralnych (ok. 60‒65 % społeczeństwa), którzy nie mogą pełnić służby na 

kluczowych stanowiskach w armii i nie mogą pracować w służbach specjalnych, 

‒ innych (15‒20%), w tym: 28 % ‒ nastawionych przyjaźnie, 45% ‒ neutralnych, 27% 

‒ wrogich437. 

Te rozgraniczenia są rygorystycznie przestrzegane. Jest niewyobrażalne, by obywatel 

spoza grupy uważanej za w pełni lojalną wobec reżimu mógł zostać dopuszczony do 

kluczowej z punktu widzenia reżimu funkcji. Co więcej, przynależność do grupy „zaufanych” 

nie oznacza automatycznej przepustki do najbardziej odpowiedzialnych służb, a taką jest 

bezpieczeństwo cybernetyczne, również z tego względu na to, że osoby te mają dostęp do sieci 

WEB, zamkniętej dla zwykłego obywatela KRL-D. Poza kradzieżą własności intelektualnej 

hakerzy pónocnokoreańscy zajmują się akcjami propagandowymi, skierowanymi głównie 

wobec Republiki Korei (Korea Południowa). w dyskursie o wewnętrznym reżim 

Pjongjang z dumą określa swoje cyberoperacje jako „miecz uniwersalnego przeznaczenia”. 

Według enuncjacji szefa wywiadu Korei Południowej, Kim Dzong Un stwierdził podobno: 

 
437 A. Ploetzing, Tożsamość Koreańczyków z Północy – uwagi wstępne, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”, 2013, 

nr 4, s. 143. 
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„Cyberwojna, wraz z bronią nuklearną i pociskami, jest «mieczem uniwersalnym», który 

gwarantuje naszemu wojsku zdolność do nieustannego uderzenia”438. Wywrotowe, kryminalne 

operacje to styl wojny asymetrycznej, od dawna stosowany przez Północ. Pierwszy przywódca 

KRL-D i założyciel dynastii ‒ Kim Il Sung, zdobył nacjonalistyczne kwalifikacje, 

walcząc z japońskimi kolonialistami w latach 30. XX wieku. Jego partyzancka banda stała się 

później elitą polityczną państwa północnokoreańskiego. w epoce zimnej wojny Kim regularnie 

wysyłał partyzantów do podburzania społeczeństwa drugiej części kraju przeciw rządowi Korei 

Południowej. Hakerzy z Korei Północnej to XXI-wieczna wersja bojowników partyzanckich, 

poruszających się w ciemności i uderzających w najbardziej wrażliwe punkty „reżimu 

seulskiego”, by użyć wyświechtanego sloganu propagandowego439. Należy jednak podkreślić, 

że jakiekolwiek wypowiedzi przedstawicieli reżimu północnokoreańskiego na temat wojny 

cybernetycznej prawie się nie zdarzają. Przytoczona wyżej wypowiedź obecnego przywódcy 

KRL-D (jeżeliby faktycznie padła) na pewno spotkałaby się z ostrą reprymendą dziadka czy 

ojca obecnego północnokoreańskiego władcy. o ile odpowiedzialni za prowadzenie 

działalności w cyberprzestrzeni z wyżej wymienionych państw zajmują się 

aktywnością o charakterze szpiegowskim lub stricte militarnym, o tyle funkcjonariusze 

północnokoreańskich służb specjalnych tej branży nie stronią od akcji, które można 

jednoznacznie zakwalifikować jako kryminalne. Choć wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, 

północnokoreańscy oficerowie odpowiedzialni za działalność w sieci WEB zajmują się także 

po prostu pospolitymi kradzieżami, oczywiście nie na własny rachunek, ale na rzecz ich 

reżimowych mocodawców. w latach 2011‒2020 cyberprzestępcy z Korei Północnej ukradli 

kryptowalutę o wartości ponad 1 miliarda dolarów. Te operacje nasiliły się podczas pandemii 

COVID-19. Tylko w 2021 r. hakerzy z Korei Północnej najprawdopodobniej ukradli 

kryptowaluty o wartości blisko 400 milionów dolarów. Firma Chainalysis, zajmująca się 

analizą blockchain, napisała w niedawnym raporcie, że „cyberprzestępcy z Korei Północnej 

osiągnęli szczyt swej aktywności w 2021 roku”. Inwestycja reżimu w jego cyberoperacje 

prawdopodobnie zapewnia istotny bufor ekonomiczny dla izolowanego i paranoicznego 

przywództwa północnokoreańskiego. Według niesklasyfikowanego raportu z 2021 

r. z amerykańskiego Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI), cyberprzestępczość 

Korei Północnej prawdopodobnie finansuje „priorytety rządu, takie jak programy 

 
438 https://foreignpolicy.com/2022/02/09/north-korea-knows-how-important-its-cyberattacks-are/, dostep: 

27.08.2022 r. 
439 Ibidem. 

https://foreignpolicy.com/2022/02/09/north-korea-knows-how-important-its-cyberattacks-are/
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nuklearne i rakietowe”440. Jest rzeczą oczywistą, niepodlegającą dyskusji, że cybernetyczni 

przestępcy północnokoreańscy mają zapewniony absolutny immunitet ze strony swych 

partyjnych mocodawców, albowiem KRL-D nie współpracuje programowo z żadną instytucją 

międzynarodową zajmującą się przestępczością zorganizowaną, jak np. Interpol. Co ciekawe, 

koreańscy informatycy rządowi nie wahają się przed włamaniami nawet w krajach 

traktowanych jako przyjazne, jak np. Rosja. Jeszcze do niedawna ataki cybernetyczne ze strony 

reżimu w Pjongjangu były lekceważone w krajach szeroko rozumianego Zachodu 

(może z wyłączeniem Japonii i Korei Południowej), skupiających uwagę na testach 

rakietowych i nuklearnych Koreańskiej Armii Ludowej. a przecież – co należy stanowczo 

podkreślić ‒ większość polityków zachodnich ma trudności ze zrozumieniem, że Korea 

Północna jest technologicznym państwem równorzędnym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. 

Pomimo że jest krajem głęboko zubożałym, z rozpadającym się systemem opieki zdrowotnej 

i fatalnymi zapóźnieniami w infrastrukturze energetycznej i komunikacyjnej, przywódcy Korei 

Północnej osiągnęli znaczącą wiedzę i rozwój w swoim sektorze cybernetycznym. W ramach 

ideologii militarystycznej Korea Północna stawia inwestycje w stabilność reżimu i przemysł 

obronny ponad poprawę ekonomiczną swoich obywateli. Asymetryczne możliwości Korei 

Północnej pozwoliły władzom państwa o PKB zbliżonym do PKB Mozambiku konkurować ze 

światowymi supermocarstwami w cyberprzestrzeni.  

Cyberprzestępczość przyćmiewa tradycyjne przestępstwa. Gdy społeczność 

międzynarodowa rozprawiła się z różnymi przestępczymi przedsięwzięciami Korei Północnej, 

nękany sankcjami reżim zwrócił się ku nowym sposobom zdobywania pieniędzy. 

Cyberoperacje są obecnie ważniejszym elementem północnokoreańskiej działalności 

przestępczej niż wcześniej, takich jak podrabianie i przemyt. Według słów Johna Demersa, 

szefa Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego Departamentu Sprawiedliwości USA, 

hakerzy z Korei Północnej „stali się największymi na świecie złodziejami banków. Mówiąc 

najprościej, reżim stał się syndykatem przestępczym z flagą, która wykorzystuje swoje zasoby 

państwowe do kradzieży setek milionów dolarów”441. 

Podobnie jak w przypadku każdej działalności przestępczej, trudno jest ocenić, ile 

Korea Północna zyskała na swoich cyberprzestępczych operacjach. Rządy, instytucje 

finansowe i organy ścigania mogą być nieświadome niektórych cyberprzestępstw lub nie 

 
440 Ibidem. 
441 K. Mehrotra, D. Voreacos, U.S. Calls North Korean Hackers “World’s Leading Bank Robbers”, “Bloomberg”, 

17.02.2021, https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-17/u-s-charges-3-north-koreans-linked-to-

sony-hack-in-new-scheme, dostęp: 2.09.2022. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-17/u-s-charges-3-north-koreans-linked-to-sony-hack-in-new-scheme
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-17/u-s-charges-3-north-koreans-linked-to-sony-hack-in-new-scheme
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być w stanie jednoznacznie ustalić sprawcy. Nawet po udanej cyberprzestępczości 

hakerzy z Korei Północnej mogli nie być w stanie zamienić całej kryptowaluty na twardą 

gotówkę, a niektóre instytucje finansowe będące ofiarami przestępstw reżimu 

północnokoreańskiego nie były w stanie odzyskać części lub całości utraconej waluty.  

W sierpniu 2019 r. panel ekspertów ONZ oszacował, że Korea Północna zyskała na 

cyberprzestępczości łącznie 2 miliardy dolarów442. Dla porównania, w 2019 roku Korea 

Północna legalnie importowała technologię i towary za 2,7 miliarda dolarów 

głównie z Chin, a jej roczny produkt krajowy brutto (PKB) wyniósł 29 miliardów dolarów443. 

Organizacja południowokoreańska oszacowała, że cyberprzestępstwa w Korei 

Północnej generują roczny dochód w wysokości 860 milionów dolarów444, ale inni eksperci 

oceniają, że dzięki cybernapadom Pjongjang może zyskać 1 miliard dolarów rocznie – 1/3 

wartości krajowego eksportu445. Szacuje się, że w latach 2017‒2018 Korea Północna 

odpowiadała za 65 % wszystkich globalnych cyberprzestępstw446. Szacuje się, że 

jedna z reżimowych jednostek hakerskich, Grupa Lazarus, zyskała kryptowalutę o wartości 

ponad 1,75 miliarda dolarów447. 

We wrześniu 2018 roku wielka ława przysięgłych w USA wydała akt oskarżenia wobec 

północnokoreańskiego cyberoperatora Park Jin-hyoka za próby cybernapadów 

i wymuszeń w Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej o łącznej wartości 1,3 

miliarda dolarów w latach 2015‒2018448. w 2020 roku Departament Sprawiedliwości USA 

 
442 United Nations Security Council, Report of the Panel of Experts Established Pursuant to Resolution 1874, 

S/2019/691, 30.02. 2019, p. 4, 26, http://undocs.org/S/2019/691, dostęp: 2.09.2022. 
443 Bank of Korea, Gross Domestic Product Estimates for North Korea in 2019, 31.07.2020, 

https://www.bok.or.kr/eng/bbs/E0000634/view.do?nttId=%2010059560&menuNo=400069, dostęp: 

2.09.2022. 
444 Ch. Campbell, Why We Shouldn't Be Surprised If North Korea Launched the WannaCry Ransomware 

Cyberattack, “Time”, 17.05.2017, https://time.com/4781809/ransomware-attack-north-korea-

wannacry/?xid=time_socialflow_twitter, dostęp: 02.09.2022. 
445 D.E. Sanger, D.D. Kirkpatrick, N. Perlroth, The World Once Laughed at North Korean Cyberpower. No More, 

“The New York Times”, 15.10. 2017, https://www.nytimes.com/2017/10/15/world/asia/north-korea-hacking-

cyber-sony.html, dostęp: 02.09.2022. 
446 M. Huillet, Report: North Korea-Sponsored Hacks Comprise 65 Percent of Total Crypto Stolen, 

“CoinTelegraph”, 19.10. 2018, https://cointelegraph.com/news/report-north-korea-sponsored-hacks-

comprise-65-percent-of-total-crypto-stolen, dostęp: 02.09.2022. 
447 Lazarus Group Pulled off 2020’s Biggest Exchange Hack and Appears to Be Exploring New Money Laundering 

Options, Chainalysis Blog, 9.02. 2021, https://blog.chainalysis.com/reports/lazarus-group-kucoin-exchange-

hack, dostęp: 02.09.2022 
448 United States of America v. Park Jin-hyok, United States District Court for the Central District of California, 

Case No. MJ 18-1479, Criminal Complaint, filed June 8, 2018, https://www.justice.gov/opa/press-

release/file/1092091/download (accessed August 6, 2021), and news release, “Three North Korean Military 

http://undocs.org/S/2019/691
https://www.bok.or.kr/eng/bbs/E0000634/view.do?nttId=%2010059560&menuNo=400069
https://time.com/4781809/ransomware-attack-north-korea-wannacry/?xid=time_socialflow_twitter
https://time.com/4781809/ransomware-attack-north-korea-wannacry/?xid=time_socialflow_twitter
https://www.nytimes.com/2017/10/15/world/asia/north-korea-hacking-cyber-sony.html
https://www.nytimes.com/2017/10/15/world/asia/north-korea-hacking-cyber-sony.html
https://cointelegraph.com/news/report-north-korea-sponsored-hacks-comprise-65-percent-of-total-crypto-stolen
https://cointelegraph.com/news/report-north-korea-sponsored-hacks-comprise-65-percent-of-total-crypto-stolen
https://blog.chainalysis.com/reports/lazarus-group-kucoin-exchange-hack
https://blog.chainalysis.com/reports/lazarus-group-kucoin-exchange-hack
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oświadczył, że północnokoreańskie hakowanie wirtualnych walut i związane z tym pranie 

pieniędzy „stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i integralności globalnego 

systemu finansowego”449. 

Stereotyp Kim Dzong Una z Korei Północnej jako błazeńskiej postaci na arenie 

międzynarodowej utrudnia refleksję strategiczną USA i innych państw Zachodu o Korei 

Północnej jako o bardzo realnym zagrożeniu w cyberprzestrzeni450. Ironicznie rzecz ujmując, 

można powiedzieć, że działalność służb specjalnych KRL-D w cyberprzestrzeni przynosi 

znaczący wkład do budżetu tego państwa, z tym że – w przeciwieństwie do Izraela – chodzi 

tu o aktywność, której nie da się określić inaczej jak państwową przestępczość zorganizowaną. 

Pjongjang ma szeroki wachlarz organizacji rządowych i powiązanych grup hakerów 

prowadzących złośliwe operacje cybernetyczne. Wydaje się, że organizacje mają określone 

misje, chociaż nakładają się one na siebie lub zmieniają się w czasie. Niejasna natura tajnych 

grup cybernetycznych, a także fragmentaryczne i sprzeczne informacje utrudniają ostateczne 

zrozumienie. 451 

Dominującymi organizacjami rządowymi zajmującymi się operacjami 

cybernetycznymi są Generalne Biuro Rozpoznania i Departament Sztabu Generalnego. 

Obydwa podlegają Komisji Spraw Państwowych452, której przewodniczy Kim Dzong-

Un, i mają liczne podległe im jednostki. Inne jednostki rządowe to Departament 

Bezpieczeństwa Państwowego i Komisja Obrony. 

Oprócz agencji rządowych wiele powiązanych północnokoreańskich grup hakerskich 

przeprowadza ataki na sektor rządowy, finansowy, infrastrukturalny i inne. Możemy wyróżnić 

następujące grupy APT: 

• Andariel, 

• BeagleBoyz, 

• Bluenoroff, 

 
Hackers Indicted in Wide-Ranging Scheme to Commit Cyberattacks and Financial Crimes Across the Globe,” U.S. 

Department of Justice, February 17, 2021, https://www.justice.gov/opa/pr/three-north-korean-military-

hackers-indicted-wide-ranging-scheme-commit-cyberattacks-and, dostęp: 2.09.2022. 
449 News release, “Two Chinese Nationals Charged with Laundering over $100 Million in Cryptocurrency from 

Exchange Hack”, U.S. Department of Justice, 2.03.2020, https://www.justice.gov/opa/pr/two-chinese-

nationals-charged-laundering-over-100-million-cryptocurrency-exchange-hack, dostęp: 02.09.2022. 
450 Ibidem. 
451 For a detailed description of North Korean government agencies and subordinate groups conducting cyber 

operations, see Appendix 1, infra. 
452 In 2016, the State Affairs Commission replaced the National Defense Commission as North Korea’s supreme 

policy-oriented leadership organization. 

https://www.justice.gov/opa/pr/three-north-korean-military-hackers-indicted-wide-ranging-scheme-commit-cyberattacks-and
https://www.justice.gov/opa/pr/three-north-korean-military-hackers-indicted-wide-ranging-scheme-commit-cyberattacks-and
https://www.justice.gov/opa/pr/two-chinese-nationals-charged-laundering-over-100-million-cryptocurrency-exchange-hack
https://www.justice.gov/opa/pr/two-chinese-nationals-charged-laundering-over-100-million-cryptocurrency-exchange-hack
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• Grupy The Chollima, 

• Dark Hotel, 

• Grupa 123, 

• Grupa The Kimsuky, 

• Lazarus (znany również jako APT38)453, 

• Reaper (znany również jako APT37 i Thallium), 

• Starcraft. 

Rząd USA określa złośliwą działalność cybernetyczną rządu Korei Północnej zbiorczo 

‒ jako Hidden Dragon. 

Cyberoperacje zapewniają nowe metody i narzędzia, które Pjongjang może 

wykorzystać do realizacji swoich celów: szpiegostwa, operacji destrukcyjnych, wymuszeń 

i terroryzmu, nielegalnej działalności zarobkowej i unikania sankcji. Hakerzy z Korei 

Północnej przeniknęli do sieci komputerowych, aby: 

• zbierać dane wywiadowcze i kraść tajemnice wojskowe, technologii militarne, 

wywiadowcze, finansowe, nuklearne i farmaceutyczne, 

• ‒ zakłócać, uszkadzać oraz niszczyć systemy komputerowe poprzez: ataki DDoS, 

oprogramowanie ransomware do szyfrowania danych lub plików, aby szyfrować systemy 

komputerowe do czasu zrealizowania płatności, 

• brać odwet na przeciwnikach reżimu lub tych, którzy poniżają przywódców Korei 

Północnej, 

• nielegalnie pozyskiwać i prać skradzione pieniądze, aby uniknąć sankcji przez 

cyberataki na banki, instytucje finansowe, giełdy kryptowalut i sieć SWIFT (Society for 

Worldwide Interbank Financial Telecommunication)454. 

Hakerzy z Korei Północnej są biegli w opracowywaniu zaawansowanego szkodliwego 

oprogramowani, które pozwala uzyskać dostęp nawet do dobrze chronionych rządowych, 

wojskowych i finansowych sieci komputerowych. Są również biegli w wykorzystywaniu 

ludzkich błędów za pomocą metod socjotechniki, aby nakłonić ofiary do przesłania złośliwego 

oprogramowania, aktywującego luki w zabezpieczeniach, które zagrażają bezpieczeństwu 

sieci. 

 
453 “An advanced persistent threat (APT) uses continuous, clandestine, and sophisticated hacking techniques to 

gain access to a system and remain inside for a prolonged period of time, with potentially destructive 

consequences.” Kaspersky, “What Is an Advanced Persistent Threat?” https://www.kaspersky.com/resource-

center/definitions/advanced-persistent-threats, dostęp 02.09.2022. 
454 SWIFT to międzynarodowy system przesyłania komunikatów finansowych do dokonywania cyfrowych 

przelewów finansowych między bankami. 

https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/advanced-persistent-threats,
https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/advanced-persistent-threats,


183 
 

Hakerzy szukają dostępu w podobny sposób, w jaki agencje wywiadowcze rekrutują 

zasoby ludzkie. Podobnie jak agencje wywiadowcze, ustalają informacje i organizacje, które 

mogłyby osiągnąć cele wyznaczone przez rząd, przeprowadzają rozpoznanie w celu 

zidentyfikowania osób mogących zapewnić dostęp do tych informacji, oceniają słabe 

punkty i sposoby ich wykorzystania oraz określają, jakich metod mogą użyć, aby wydobyć 

dane. 

Korea Północna często dostarcza złośliwe oprogramowanie za pośrednictwem 

wiadomości e-mail typu spear-phishing skierowane do osób, które mogą zapewnić bezpośredni 

lub trzeciorzędny dostęp do sieci docelowej. Chociaż wiele z tych prób to warianty „proszę 

kliknąć (zainfekowany) załącznik”, środki stosowane w celu rozwiania podejrzeń celu stają się 

coraz bardziej wyrafinowane. Hakerzy stosują taktyki „podszywania się”, aby zamaskować 

wiadomość e-mail, konto w mediach społecznościowych lub witrynę internetową, tak aby 

wyglądała, jakby pochodziła z uznanego wiarygodnego źródła i cel mógł nieświadomie 

przesłać złośliwe oprogramowanie. Podejścia są często indywidualnie 

dostosowywane i wysoce sprofilowane, wykorzystując dane osobowe albo dotyczące celu, albo 

osób lub organizacji, którym cel ufa. 

W operacjach Dream Job, In(inter)ception, North Star i WannaJob, Korea Północna 

atakowała australijskich, indyjskich, izraelskich, rosyjskich, 

południowokoreańskich i amerykańskich ekspertów obrony i lotnictwa, aby uzyskać poufne 

lub zastrzeżone informacje za pomocą fałszywych ofert pracy od kontrahentów zbrojeniowych 

jako przynęty do instalowania implantów gromadzących dane w systemach ofiar. Cybergrupy 

podszywały się pod osoby rekrutujące do pracy, tworząc fikcyjne profile legalnych firm na 

WhatsAppie, Facebooku i LinkedIn, a nawet prowadziły szeroko zakrojony dialog za 

pośrednictwem poczty elektronicznej i rozmów telefonicznych. 

Podobne techniki zostały użyte przeciwko pracownikom banków, firm i innych 

organizacji w celu uzyskania dostępu do sieci komputerowych455. Grupy północnokoreańskie 

będą naśladować kolegów, przyjaciół, dziennikarzy lub organizacje związane z Koreą, aby 

uzyskać dostęp do komputera ofiary, a następnie wykorzystać zdobyte informacje lub listy 

kontaktów do prowadzenia dalszych działań.456 Grupy zleciły nawet ekspertom napisanie 

 
455 United States of America v. Park Jin-hyok, passim, and C. Cimpanu, North Korean Hackers Infiltrate Chile’s 

ATM Network After Skype Job Interview, ZDNet, January 16, 2019, https://www.zdnet.com/article/north-

korean-hackers-infiltrate-chiles-atm-network-after-skype-job-interview/, dostęp: 02.09.2022. 
456 Autor może to osobiście potwierdzić, będąc wielokrotnie celem ataków północnokoreańskich organizacji 

cybernetycznych. 

https://www.zdnet.com/article/north-korean-hackers-infiltrate-chiles-atm-network-after-skype-job-interview/
https://www.zdnet.com/article/north-korean-hackers-infiltrate-chiles-atm-network-after-skype-job-interview/
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artykułów, które były następnie wykorzystywane jako przynęta w celu namierzenia ekspertów 

innych specjalności.  

Hakerzy i agencje wywiadowcze również chętnie przyjmują cele, które oferują siebie 

jako źródła. „Wchodzące” źródło danych wywiadowczych wchodzi do ambasady lub w inny 

sposób kontaktuje się ze źródłem rządowym, aby zgłosić się na ochotnika do swoich usług, nie 

będąc wcześniej celem ataku. Hakerzy przeprowadzają ataki typu „wodopój”, infekując lub 

tworząc strony internetowe, które prawdopodobnie odwiedzą potencjalne źródła. Mogą 

tworzyć zainfekowane dokumenty lub linki i czekać, aż ktoś nieświadomie połknie przynętę.  

W 2017 roku hakerzy z Korei Północnej zainfekowali witrynę Komisji Nadzoru 

Finansowego złośliwym oprogramowaniem, które zostało stworzone tak, aby było instalowane 

na komputerach, które odwiedziły witrynę, ale tylko na należących do 104 wybranych instytucji 

finansowych i firm telekomunikacyjnych457. 

Gdy źródło zapewni dostęp, dostępne informacje, w tym informacje o możliwym dostępie do 

innych potencjalnych celów, są badane i sprawdzane pod kątem ich użyteczności. Przed próbą 

dokonania cyberkradzieży hakerzy z Korei Północnej mogą spędzić od 9 do 18 miesięcy na 

przeprowadzaniu rekonesansu, podnoszeniu uprawnień użytkowników i wyłączaniu procedur 

bezpieczeństwa. Hakerzy z Korei Północnej są postrzegani jako wyjątkowi, jeśli chodzi o ich 

gotowość do niszczenia dużych ilości danych w celu zatarcia śladów lub odwrócenia uwagi 

zaatakowanego, gdy trwa kradzież458. 

Cyberataki Pjongjangu rozwijały się w kilku fazach. Początkowo reżim koncentrował 

się na cyberszpiegostwie w celu kradzieży informacji i atakach cybernetycznych w celu 

zakłócenia lub destabilizacji sieci związanych z obroną narodową, elektrowniami jądrowymi, 

infrastrukturą, telekomunikacją, mediami i korporacjami. Wczesne operacje cybernetyczne 

były formą „rozpoznania ogniowego” w celu przetestowania wstępnych zdolności przeciw 

obronie przeciwnika i mogły służyć jako dowód koncepcji dla znacznie bardziej 

rozległych i paraliżujących operacji do wykorzystania w czasie konfliktu zbrojnego lub 

poważnego kryzysu. 

 
457 Symantec Security Response Blog, Attackers Target Dozens of Global Banks with New Malware, CSO, 12.02. 

2017, https://www2.cso.com.au/vendor_blog/11/symantec-security-response-blogs/15958/attackers-target-

dozens-of-global-banks-with-new-malware/, dostęp: 2.09.2022 
458 N. Fraser, J. O’Leary, V. Cannon, F. Plan, APT38: Details on New North Korean Regime-Backed Threat Group, 

FireEye, 3.10. 2018, https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2018/10/apt38-details-on-new-north-

korean-regime-backed-threat-group.html, dostęp: 2.09.2022; Insikt Group, How North Korea Revolutionized 

the Internet as a Tool for Rogue Regimes, Cyber Threat Analysis No. CTA-2020-0209, 

https://go.recordedfuture.com/hubfs/reports/cta-2020-0209.pdf, dostęp: 2.09.2022. 

https://www2.cso.com.au/vendor_blog/11/symantec-security-response-blogs/15958/attackers-target-dozens-of-global-banks-with-new-malware/
https://www2.cso.com.au/vendor_blog/11/symantec-security-response-blogs/15958/attackers-target-dozens-of-global-banks-with-new-malware/
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2018/10/apt38-details-on-new-north-korean-regime-backed-threat-group.html
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2018/10/apt38-details-on-new-north-korean-regime-backed-threat-group.html
https://go.recordedfuture.com/hubfs/reports/cta-2020-0209.pdf
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Gdy Korea Północna poprawiła zakres, skalę i wyrafinowanie swoich operacji 

cybernetycznych, przeszła przez fazy cyberterroryzmu, ataków zemsty i wymuszeń, napadów 

na banki cybernetyczne, giełdy kryptowalut i zdecentralizowane platformy finansowe (DeFi), 

oraz (po pojawieniu się COVID) firmy farmaceutyczne. Rozpoczęcie nowej fazy nie 

ograniczyło cyberataków powszechnych w poprzednich fazach, chociaż ich zakres i priorytety 

mogły ulec zmianie. Na przykład operacje cyberszpiegowskie były kontynuowane po tym, jak 

Pjongjang zainicjował działania cyberprzestępcze w celu generowania przychodów. 

W 2015 r. Korea Północna rozpoczęła operacje cybernapadów, aby uzyskać dochody 

dla obłożonego sankcjami reżimu. Pjongjang rozpoczął od ataków na tradycyjne instytucje 

finansowe, takie jak banki, w postaci nieuczciwych wymuszonych przelewów 

międzybankowych i kradzieży gotówki z bankomatów. Gdy społeczność międzynarodowa 

zwróciła uwagę na te ataki, reżim przestawił się na atakowanie giełd kryptowalut. Według 

jednego z państw członkowskich ONZ do 2020 r. północnokoreańskie „ataki na wirtualne 

kantory wymiany walut przyniosły więcej nielegalnych wpływów niż ataki na instytucje 

finansowe” przy silniejszej ochronie cybernetycznej459. 

Korea Północna udowodniła, że jest biegła w głębokiej penetracji nawet bardzo 

bezpiecznych sieci komputerowych rządów, wojska, banków i międzynarodowych systemów 

transakcji finansowych oraz celów infrastruktury krytycznej. Bardziej niepokojąca jest jednak 

możliwość, że Pjongjang może wyrządzić jeszcze większe szkody podczas kryzysu lub działań 

wojennych na Półwyspie Koreańskim. Ataki te wskazują, że Pjongjang ma potencjał do 

angażowania się w wojnę cybernetyczną o nieproporcjonalnie ogromnym wpływie – innymi 

słowy, do stworzenia cybernetycznego armagedonu. 

Korea Północna mogłaby sparaliżować systemy infrastruktury krytycznej, takie jak 

łączność, zapory, sieci elektryczne, szpitale, elektrownie jądrowe, łańcuchy dostaw i systemy 

kontroli ruchu. Hakerzy z Korei Północnej wzięliby na cel przedsiębiorstwa kolejowe i linie 

lotnicze, w tym zautomatyzowany system operacyjny kontrolujący prędkość pociągów. 

Hakerzy już zablokowali sygnały GPS linii lotniczych i mogą próbować przejąć kontrolę nad 

samolotami460. 

 
459 United Nations Security Council, Report of the Panel of Experts Established Pursuant to Resolution 1874, 

S/2020/840, 28.08. 2020, p. 43, https://undocs.org/S/2020/840, dostęp: 2.09.2022. 
460 A. Salmon, North Korea’s Cyber Commandos Range Far, Strike Deep, “Asia Times”, 2.03.2021, 

https://asiatimes.com/2021/03/kims-cyber-commandos-range-far-strike-deep/, dostęp: 2.09.2022; A. Salmon, 

Cyber Warrior’s Glimpse into Kim’s Operation Chaos, “Asia Times”, 27.02.2021, 

https://asiatimes.com/2021/02/cyber-warriors-glimpse-into-kims-operation-chaos/, dostęp: 2.09.2022. 

https://undocs.org/S/2020/840
https://asiatimes.com/2021/03/kims-cyber-commandos-range-far-strike-deep/
https://asiatimes.com/2021/02/cyber-warriors-glimpse-into-kims-operation-chaos/
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W 2013 r. Narodowa Służba Wywiadowcza Korei Południowej (NIS) ujawniła, że 

Pjongjang opracował program konia trojańskiego do przejmowania sieci 

komputerowych i systemów zasilania, obiektów chemicznych, magazynów ropy naftowej, 

stacji uzdatniania wody i sieci metra w całej Korei Południowej. NIS wskazał, że reżim 

zarejestrował współrzędne geograficzne południowokoreańskich obiektów chemicznych, 

terminali magazynowych ropy naftowej, stacji uzdatniania wody i elektrowni oraz zebrał 

informacje o podstacjach energetycznych, sieciach metra i estakadach w dużych miastach, 

tunelach, mostach i stacjach kolejowych.  

W 2017 r. Korea Północna próbowała wykorzystać wiadomości e-mail typu spear-

phishing, aby uzyskać dostęp do amerykańskich firm elektrycznych w ramach operacji 

rozpoznawczej na wczesnym etapie. Firma FireEye zajmująca się bezpieczeństwem 

komputerowym poinformowała, że hakerzy nie uzyskali w tym czasie dostępu do systemów 

komputerowych lub przemysłowych systemów sterowania, które regulują dostarczanie 

energii461. Niemniej jednak rząd USA ostrzegł, że nielegalne działania cybernetyczne Korei 

Północnej „zagrażają Stanom Zjednoczonym i szerszej społeczności 

międzynarodowej, a w szczególności stanowią poważne zagrożenie dla 

integralności i stabilności międzynarodowego systemu finansowego”, a ponadto  

„KRL-D ma zdolność do prowadzenia destrukcyjnych działań cybernetycznych mających 

wpływ na infrastrukturę krytyczną Stanów Zjednoczonych”462, jak również reszty świata. 

Pjongjang może zaangażować się w wojnę gospodarczą, aby ukraść ogromne ilości pieniędzy 

lub podważyć stabilność międzynarodowego systemu finansowego albo światowych rynków. 

Reżim mógłby przeprowadzać ataki ransomware na banki w celu zdobycia pieniędzy lub 

wyłączenia lub zniszczenia sieci komputerowych, a także zalania systemu SWIFT 

nieuczciwymi transakcjami. w 2019 roku ponad 11 000 instytucji członkowskich SWIFT na 

całym świecie wysyłało przez sieć około 33,6 miliona transakcji dziennie. 

 

 
461 FireEye, North Korean Actors Spear Phish U.S. Electric Companies, Threat Research Blog, 11.10.2017, 

https://www.fireeye.com/blog/threat -research/2017/10/north-korean-actors-spear-phish-us-electric-

companies.html, dostęp: 2.09.2022. 
462 U.S. Department of State; U.S. Department of the Treasury; U.S. Department of Homeland Security; and U.S. 

Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, DPRK Cyber Threat Advisory, Guidance on the North 

Korean Cyber Threat, 15.04.2020, p. 1, 

https://home.treasury.gov/system/files/126/dprk_cyber_threat_advisory_20200415.pdf, dostęp 2.09.2022. 

https://www.fireeye.com/blog/threat%20-research/2017/10/north-korean-actors-spear-phish-us-electric-companies.html
https://www.fireeye.com/blog/threat%20-research/2017/10/north-korean-actors-spear-phish-us-electric-companies.html
https://home.treasury.gov/system/files/126/dprk_cyber_threat_advisory_20200415.pdf
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IV.6. Wnioski 

Nie ulega wątpliwości, że dla czołowych mocarstw światowych cyberprzestrzeń stała 

się ważnym polem konfrontacji politycznej, ale i militarnej. Zarówno USA 

(i sprzymierzone z nimi inne państwa anglosaskie Zachodu, Australia, Kanada, Nowa 

Zelandia i Wielka Brytania) angażują spore środki finansowe i osobowe w walce o przestrzeń 

cybernetyczną. w państwach tych służby państwowe są wspomagane przez liczne firmy 

prywatne z tej branży. Podobnie sprawy te wyglądają w Korei Południowej, Japonii oraz na 

Tajwanie. w Federacji Rosyjskiej i ChRL walka w cyberprzestrzeni jest domeną niemal 

wyłącznie służb państwowych lub podmiotów przez państwo wspomaganych (np. rosyjskie 

„fabryki trolli”). w wypadku wymienionych wyżej krajów można postawić pytanie, na ile 

olbrzymie nakłady wydawane na bezpieczeństwo i – nie ukrywajmy – 

walkę o dominację w przestrzeni cybernetycznej przynoszą pożądane i oczekiwane rezultaty. 

Ponadto – należy sądzić, że dla tych państw (pomijając specyficzną, a w zasadzie kryminalną 

aktywność KRL-D w sieci WEB) walka w cyberprzestrzeni stanowi raczej uszczuplenie 

budżetu niż wartość dodaną. Oczywiście zawsze pojawić się może pytanie, jak często 

aktywność defensywna w cyberprzestrzeni zapobiega bardzo wymiernym stratom. Na tym tle 

działalność izraelskich służb i Sił Obronnych Izraela jawi się jako najbardziej efektywna pod 

każdym względem. Dotyczy to stosunku zaangażowanych sił i środków do efektów, jakie są 

osiągane. Pomijając oczywiście wkład specjalistów IT w Izraelu w dochód narodowy, co 

wykazano w poprzednim rozdziale. w tym wymiarze Izrael pozostaje niedościgłym wzorem. 

Nie można też abstrahować od faktu, że izraelski parasol cyberbezpieczeństwa rozpostarty nad 

Państwem Żydowskim ‒ jak dotychczas – nie ma sobie równych. 

Amerykański potencjał defensywny w cyberprzestrzeni jest w pewnym sensie rozmyty. 

Wynika to z faktu, że administracja federalna może tylko sugerować pewne działania poprzez 

regulacje NIST 800, ale nie może zmusić firm prywatnych do ich stosowania, a obrona 

USA w cyberprzestrzeni musi być dynamiczna. Znaczenie mogą mieć milisekundy, więc 

cyberarmia USA musi reagować na ataki, w chwili zdarzenia, a nawet przed ich 

wystąpieniem463.  

Agencje federalne nie wykazały zdolności do koordynowania swoich 

działań i projektowania jasnych procedur w sposób spójny. Wielu urzędników Departamentu 

Obrony stwierdziło, że relacje między niewielką liczbą urzędników 

 
463 Lynn, Defending a New Domain, p. 97‒109, https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA527707.pdf, dostęp: 

2.09.2022. 

https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA527707.pdf
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państwowych a nieformalnym mechanizmem międzyagencyjnym pozostają głównym 

środkiem, dzięki któremu agencje unikają konfliktów politycznych464, ale nie pozostaje to bez 

wpływu na jakość amerykańskiego systemu obrony cyberprzestrzeni. Interesująco wyglądają 

na tym tle Chiny. ChRL pracowała nad stworzeniem zintegrowanej krajowej strategii 

cybernetycznej, koordynując działania i infrastrukturę rządu, wojska, przemysłu i edukacji. 

Ustanowiła scentralizowaną Bazę Bezpieczeństwa Informacji Chińskiej Armii Ludowo-

Wyzwoleńczej, koordynacja cyberobrony znajduje się w obrębie Sztabu Generalnego 

oraz w bliskim sąsiedztwie decydentów465. Sieci krajowe w Chinach są bardzo podobne do 

krajowego Intranetu, podzielone na zastosowania rządowe, 

komercyjne/prywatne i akademickie. ChRL jest właścicielem infrastruktury fizycznej, 

bezpośrednio lub we współpracy z prywatnym przedsiębiorstwem, i kontroluje bramy 

dostępowe do globalnego Internetu. Chiny mają też dobrze rozwiniętą zawartość system 

filtrowania, nazywany czasami chińskim „Wielkim Cyber Murem”. w efekcie państwo ma 

możliwość monitorowania i kontrolowania informacji przechodzących do i z chińskich sieci 

lub całkowitego odcięcia przepływu danych466.  

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym celem tej kontroli jest cenzura, ograniczenie 

swobód obywateli chińskich ze szczególnym zwróceniem uwagi na „burżuazyjno-liberalne” i 

„antysocjalistyczne idee”467. Jednak w połączeniu z monitorowaniem wykrywania włamań, na 

 
464 U.S. Government Accountability Office, Cyberspace: United States Faces Challenges in Addressing Global 

Cybersecurity and Governance, p. 33. 
465 Russell Hsiao, China‘s Cyber Command, https://jamestown.org/wp-

content/uploads/2010/07/cb_010_74.pdf, dostęp: 02.09.2022 
466 T. Lum, Internet Development and Information Control in the People’s Republic of China, Washington, DC: 

U.S. Library of Congress, Congressional Research Service, 10.02. 2006), p. 3; R.A. Clarke, R.K. Knake, Cyber War: 

The Next Threat to National Security and What to Do About It, New York 2011, p. 145‒147; D. Eimer, How the 

Great Firewall of China keeps cyber dissidents in check, “The Independent”, 16.11. 2005, 

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/how-the-great-firewall-of-china-keeps-cyber-dissidents-in-

check-515494.html, dostęp: 2.09.2022; M. Pei, R. MacKinnon, Cyber-ocracy. How the Internet is Changing 

China, Briefing presented at the Carnegie Endowment for International Peace, Washington, D.C., 19.02.2009, 

http://www.carnegieendowment.org/events/index.cfm?fa=eventDetail&id=1263, dostęp: 2.09.2022; A. 

Jarmin, Getting Around the Great Cyber Wall of China, Internet Evolution, 10.03.2009, 

http://www.Internetevolution.com/author.asp?section_id=717&doc_id=173192, dostęp: 2022.09.02. 
467 W. Lam, Beijing beefs up cyber-warfare capacity, “The AsiaTimesOnline”, 9.02.2010, 

http://www.atimes.com/atimes/China/LB09Ad01.html, dostęp: 2.09.2022); M. Pei, R. MacKinnon, Cyber-

ocracy. How the Internet is Changing China, op. cit. Cenzura chińskich demonstracji przeciwko 

Mubarakowi w Egipcie jest ostatnim przykładem Kontroli ChRL nad Internetem. Na początku protestów 

chińskie portale internetowe blokowały wyszukiwanie słów kluczowych za pomocą słowa „Egipt”. Chociaż 

historia była zbyt znana, aby całkowicie ją wymazać, ChRL poleciła krajowym mediom, aby publikowały raporty 

wyłącznie z państwowej agencji informacyjnej Xinhua. Zob. E. Wong, D. Barboza, Wary of Egypt Unrest, China 

Censors Web, “The New York Times”, 31.01. 2011, 
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routerach brzegowych w Chinach wszystkie ograniczenia tworzą pierwszą linię 

cyberobrony i zarazem cenzury państwowej. Tam, gdzie rząd USA odmawia uregulowania 

bezpieczeństwa, ChRL nakazuje i wymusza środki bezpieczeństwa w Internecie, w tym 

regulacje dotyczące sprzętu i oprogramowania468. Chiny opracowały nawet własny system 

operacyjny Kylin, oparty na systemie open source FreeBSD. Używany przez Chińską Armię 

Ludowo-Wyzwoleńczą, Kylin może być bezpieczniejszy niż systemy operacyjne Microsoft 

używane w Ameryce. Jeśli Chińska Republika Ludowa jest już potęgą cybernetyczną zdolną 

do odstraszenia lub potencjalnego pokonania Stanów Zjednoczonych w cyberprzestrzeni, jakie 

są opcje Ameryki? Na to pytanie amerykańscy przedsiębiorcy muszą pilnie znaleźć 

odpowiedź i zastosować jednolity i skoordynowany system obrony przed zagrożeniami ze 

strony cyberprzestrzeni. 

Podobnie jak rozproszone ataki typu „odmowa usług” na Estonię, ataki DDoS na Gruzję 

potwierdziły zdolności obronne celów i techniczne możliwości gruzińskich ekspertów ds. 

bezpieczeństwa cybernetycznego do złagodzenia ataków. Na poziomie taktycznym, gdy 

zastosowano ten typ pierwsze uderzenie, technologia wydawała się faworyzować atak. Po 

ustąpieniu początkowego szoku Gruzini stwierdzili, że prostsze usługi online – strony rządowe, 

ale nie centra bankowości elektronicznej – można łatwo ponownie udostępnić na solidniejszych 

serwerach stron trzecich. Chociaż ataki na Gruzję pokazały, że ofensywne użycie cyberbroni 

DDoS zdominowało defensywne środki zaradcze, ataki ujawniły również ich ograniczoną 

wartość: odporność obrońców pokazała, że atakujący mogą spodziewać się zakłóceń i skutków 

odmowy cyberataków, które będą miały ograniczony czas trwania. 

W przeciwieństwie do estońskiej infrastruktury cybernetycznej, obecność 

Gruzji w Internecie i korzystanie z usług internetowych w czasie wojny rosyjsko-gruzińskiej 

były bardzo ograniczone. Co ważne, ograniczona infrastruktura krajowa jest podłączona do 

Internetu za pośrednictwem rosyjskich lub tureckich dostawców usług internetowych469. Ta 

ograniczona różnorodność ścieżek jeszcze bardziej wypaczyła równowagę obrony przed 

atakami na korzyść atakujących, którzy zostali oskarżeni o wykorzystanie wąskiego gardła 

 
http://www.nytimes.com/2011/02/01/world/asia/01beijing.html, dostęp: 2.09.2022; Build a wall; China's 

reaction, “The Economist”, vol. 398, no. 8719, 5.02., 2011, p. 34. 

http://web.archive.org/web/20110205143752/http://www.economist.com/ dostęp: 5 lutego 2011. 

T. Lum, Internet Development and Information Control in the People’s Republic of China, Washington, op. cit., p. 

4‒7; R.A. Clarke, R.K. Knake, Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It, op. cit, 

p. 145‒147; N. Hachigian, China's cyber-strategy, “Foreign Affairs” 2001, vol. 80, no. 2, p. 120‒129, in ProQuest 

(accessed October 15, 2010). 
469 E. Tikk, K. Kaska, K. Runnimeri, M. Kert et. al., Cyber Attacks Against Georgia. Legal Lessons Identified, op. 

cit., p. 5‒6.  
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ścieżki do manipulowania gruzińskim ruchem internetowym, umożliwiając cyberblokadę nie 

tylko logicznie, poprzez DDoS, ale także poprzez logiczne ograniczenie lub przekierowanie 

fizycznego przepływu danych. Chociaż gruzińscy obrońcy byli przytłoczeni ofensywnym 

atakiem, wykazali się odpornością defensywną, wykorzystując definiującą właściwość 

cyberprzestrzeni, jej ludzką naturę. Gdy prorosyjscy hakerzy wyłączyli strony rządowe Gruzji, 

Gruzini po prostu przywrócili te strony na serwerach państw trzecich, które miały lepszą 

obronę w cyberprzestrzeni. 

Pomimo ofensywnej dominacji cyberbroni stosowanej podczas konfliktów, obrońcy 

wykazali również, że manewrowanie i odporność w cyberprzestrzeni mogą być 

skuteczniejszym środkiem zaradczym niż bezpośrednie metody obronne, których próbował rok 

wcześniej estoński CERT. Ta obserwacja nie sugeruje, że obrona ostatecznie dominuje nad 

ofensywą w cyberprzestrzeni, ale że ofensywne operacje cybernetyczne mają skutki 

efemeryczne – nie zajmują i nie utrzymują pola. Lekcja dla strategów może być zatem taka, że 

cyberataki generują wąskie okno efektów i wymagają precyzyjnego wyczucia czasu; 

cyberataki stosowane bezkrytycznie tracą na wartości, ponieważ obrońcy prawdopodobnie 

złagodzą wektor ataku i przywrócą swoje usługi w bardziej obronionej konfiguracji. 

Alternatywnie, cyberataki o niskim poziomie zaawansowania mogą być po prostu 

wykorzystane do zakłócenia procesu podejmowania decyzji wojskowych przez przeciwnika 

poprzez dodanie kolejnej linii operacji, na którą obrońcy muszą zareagować. 
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Zakończenie  

Państwo Izrael powstało wbrew wielu przeciwnościom natury 

geopolitycznej i militarnej. Od początku swej egzystencji w Palestynie musiało walczyć 

o przetrwanie, a jego los aż do wojny 6-dniowej w 1967 roku był wysoce niepewny. W dodatku 

następny konflikt arabsko-izraelski (wojna Jom Kippur z 1973 roku) omal nie sprowadził na 

Państwo Żydowskie militarnej katastrofy. Do tego dochodzi żywa i podtrzymywana przez 

społeczność żydowską nie tylko w samym Izraelu, ale i w diasporze pamięć o Holocauście. 

Wniosek, jaki wypływa dla władz Izraela jest oczywisty – Państwo Izrael nie może pozwolić 

sobie na jakąkolwiek militarną porażkę w konfrontacji z bliższymi (głównie 

chodzi o Syrię) i dalszymi (Iran) sąsiadami. Dlatego też doktryna obronna Izraela, chociaż 

defensywna w swej istocie, musi zawierać postulat aktywnej obrony, której celem jest jak 

najszybsze przeniesienie działań zbrojnych na terytorium przeciwnika. Doktryna ta wychodzi 

przy tym z założenia, że bardzo dużym niebezpieczeństwem dla Izraela może być nagły, 

nieoczekiwany atak, czego dowiodła właśnie wojna październikowa z 1973 roku. w chwili 

obecnej można sądzić, że zagrożenie atakiem kinetycznym na Izrael w pełnej skali ze strony 

sąsiadujących państw jest niewielkie, ale działania radykałów palestyńskich sprawiają, że 

Państwo Żydowskie stale znajduje się w polu rażenia działaniami o asymetrycznym 

charakterze. Innym rodzajem zagrożenia, które wpisuje się niejako w tryby wojny hybrydowej 

prowadzonej przez islamskich radykałów na całym świcie przeciw Izraelowi, jest terroryzm. 

Nie ulega wątpliwości, że zamachy przeprowadzane przez muzułmańskich ekstremistów 

spowodowały w ostatnim półwieczu setki ofiar wśród Żydów, także poza granicami państwa 

Izrael. Na przykłady tego rodzaju działań wskazano zresztą powyżej. Te fakty zmuszają władze 

państwa do szczególnej czujności i wytężonej rzetelnej pracy służb wywiadowczych. 

Świadomość ta jest w Izraelu powszechna, zwłaszcza – o czym wspomniano – w świetle 

bolesnych doświadczeń z października 1973 r., gdy wywiad izraelski po prostu zawiódł. 

Dlatego też elity polityczne Izraela przywiązują do sprawnego funkcjonowania tych służb 

najwyższą wagę. Można też stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że świadomość, jak 

wiele zależy od służb wywiadowczych, jest w społeczeństwie izraelskim powszechna. Żadna 

licząca się siła polityczna na wielobarwnej scenie izraelskiego parlamentu nie kwestionuje 

nakładów finansowych na służby wywiadowcze, a posiedzenia komisji parlamentarnej ich 

dotyczących traktowane są z najwyższą powagą. Fenomenem wśród demokracji liberalnych 

jest pozycja, jaką izraelski wywiad wojskowy zajmuje wśród służb specjalnych. Nie jest 
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bowiem tajemnicą, że w innych krajach Zachodu wywiad wojskowy nie jest darzony 

szczególną estymą. w Izraelu pozycja Amanu jest (pomimo wpadki w 1973 r.) 

niekwestionowana, a ich analizy dotyczące zagrożeń dla Państwa Żydowskiego są 

traktowane z pełną powagą. Podobnym fenomenem w skali światowej jest fakt, że do 

służby w jednostkach wywiadu (8200 i 81) kieruje się poborowych. Jest to dowodem 

niesłychanego zaufania, jakim Państwo Izrael darzy własnych obywateli, nawet jeżeli należy 

przyjąć, że nie każdy wcielony do Sił Obronnych Izraela może tam trafić. Jednak – jak się 

należy spodziewać oprócz innych aspektów – sprawa ta ma jeszcze jeden bardzo istotny 

kontekst. Wskazuje mianowicie, że służby specjalne Izraela nie tworzą zamkniętej enklawy, 

świata funkcjonującego w oderwaniu od społeczeństwa. Przeciwnie – obywatele izraelscy 

czują się dzięki temu tym bardziej odpowiedzialni za losy Państwa Żydowskiego. a ci spośród 

nich, którzy do służby w tych jednostkach trafiają, mogą się uważać za szczególnie 

wyróżnionych. Poza tym – co nie jest bez znaczenia i o czym zresztą już wspominałem ‒ dzięki 

służbie w tych specjalnych jednostkach Cahalu mają również szansę na osobisty sukces, do 

czego jeszcze wrócimy. 

Rewolucja przemysłowa IV generacji, która doprowadziła do powstania nowych 

mediów oraz metod komunikowania się, wreszcie wytworzyła przestrzeń cybernetyczną 

o zasięgu światowym, doprowadziła także do rewolucyjnych zmian w stosunkach 

międzyludzkich i międzynarodowych. Po prostu otwarła nową przestrzeń do 

współpracy i wzajemnego zrozumienia, ale także płaszczyznę, na której może dochodzić do 

ostrej konfrontacji mającej wszelkie cechy wojny rozumianej wedle klasycznej definicji Carla 

von Clausewitza. Jednak tego rodzaju konflikt, który może wyrządzić olbrzymie szkody 

materialne, a nawet przyczynić się do śmierci ludzi, zasadniczo różni się od zwykłego konfliktu 

kinetycznego w czasie rzeczywistym oraz w realnej przestrzeni. To stwarza zupełnie nowe 

warunki i przestrzenie dla konfrontacji międzypaństwowej. Nowe, bo pomimo bardzo dużych 

postępów w łamaniu anonimowości aktywnych członków społeczności internetowej, 

możliwości jej zachowania (zwłaszcza w Darknecie) są nadal bardzo duże. Stwarza to bardzo 

duże możliwości działania wobec wrogich państw, zwłaszcza, że jak wspomniano – 

działania w Internecie mogą pozostać anonimowe, a w każdym razie udowodnienie 

bezpośredniego sprawstwa tego czy innego ataku w sieci jest niezwykle trudne. Historyczne 

doświadczenie wynikające z poprzednich rewolucji przemysłowych uczy, że wygrywają te 

państwa i narody, które umieją najszybciej dostosować się do nowej rzeczywistości 

technologiczno-ekonomicznej. Nie popełnimy błędu, że Izrael i jego obywatele należą do grona 

uprzywilejowanych, którzy w rewolucji informatycznej dostrzegli dla siebie olbrzymią szansę. 
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Oczywiście nie bez znaczenia są tragiczne doświadczenia Narodu Żydowskiego 

związane z Holocaustem. Po prostu władze Izraela, ale i żydowscy intelektualiści oraz 

publicyści, są niezwykle wyczuleni na wszelkie zmiany w społecznej oraz technologicznej 

rzeczywistości, która ich otacza. i – co ważne ‒ potrafią z tej zmieniającej się rzeczywistości 

wyciągać zazwyczaj trafne wnioski. Nie inaczej rzecz się ma w przypadku rewolucji 

technologicznej. w interesującym nas temacie należy ją postrzegać w nieco szerszym 

kontekście. Otóż nie podlega dyskusji fakt, że Siły Obronne Izraela zdecydowanie dziś górują 

nad rzeczywistym przeciwnikiem militarnym, jakim są dla Państwa Żydowskiego ekstremiści 

islamscy, zwłaszcza w południowym Libanie oraz w Strefie Gazy. Cahal mógłby bez trudu 

wkroczyć w te miejsca i dokonać krwawej pacyfikacji. Jest jednak pewne, że operacja taka 

spowodowałaby niemałe straty we własnych szeregach, a do tego wywołałaby protesty dużej 

części światowej opinii publicznej. Do tego dochodzi zagrożenie terrorystyczne, trudne do 

eliminacji uderzeniami militarnymi, a także zagrożenie ze strony państw, oględnie mówiąc, 

niezbyt przychylnych Izraelowi. Te względy sprawiają, że wywiad Państwa Żydowskiego 

odgrywa rolę absolutnie kluczową w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego. Nie ulega przy 

tym wątpliwości, że elity polityczno-wojskowe Izraela, na których spoczywa odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo Państwa Żydowskiego uznali, że wywiad w przestrzeni wirtualnej z wielu 

względów odgrywa obecnie rolę absolutnie kluczową, co oczywiście – jak można sądzić – nie 

oznacza zaniedbań, a tym bardziej zaniechań, gdy idzie o tradycyjne metody wywiadowczej 

aktywności. Poza tym, co raz jeszcze podkreślić wypada, odgrywa on także rolę narzędzia 

działań zaczepnych przy możliwości zachowania anonimowości, zwłaszcza gdy idzie o kroki 

zdecydowanie ofensywne w wirtualnej przestrzeni. To wszystko sprawia, że od wielu lat 

władze Izraela postawiły w sferze wywiadowczej na bardzo aktywną 

działalność w cyberprzestrzeni, co zaowocowało licznymi sukcesami, a dziś sprawia, że 

Aman i Jednostka 8200 należą do absolutnej światowej czołówki w tej 

dziedzinie i zdecydowanie wyprzedzają konkurencję nawet takich potentatów jak USA czy 

ChRL. 

Oczywiście należy zadać sobie pytanie czy i na ile takie twierdzenie jest uprawnione. 

Nie ulega wątpliwości, że znaczenie działań w cyberprzestrzeni doceniają czołowe potęgi 

wojskowe świata na czele z armiami amerykańską i chińską. Na czym zatem polega 

skuteczność izraelskiej Jednostki 8200 i zapewne także 81? Można postawić ostrożny wniosek, 

że jest to bardzo duża synergia młodych talentów informatycznych wcielonych do Cahalu 

pomnożona najnowszymi i stale ulepszanymi systemami IT. Nad tym czuwa, jak należy 

przypuszczać, grupa najlepszych zawodowych specjalistów z dziedziny informatyki, jakimi 
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dysponują Siły Obronne Izraela. Gdyby porównać Jednostkę 8200 do innych woskowych 

jednostek specjalizujących się w cyberbezpieczeństwie (zwłaszcza wielkich mocarstw – USA 

czy ChRL), to rzeczą szczególnie osobliwą jest liczebność obu tych komórek Amanu 

(8200 i 81) na tle wyspecjalizowanych oddziałów tych państw. Należy przyjąć, że o ile 

izraelski wywiad wojskowy liczy ok. 7000 osób, to można założyć z dużą dozą 

prawdopodobieństwa (bo – rzecz oczywista ‒ pewnych danych nie ma), że oba te oddziały 

liczyć mogą ok 1500 do 2000 ludzi, czyli mniej więcej 2‒3 bataliony według izraelskich norm 

stanów osobowych sił zbrojnych. Natomiast wielkie mocarstwa posiadają już w chwili obecnej 

prawdziwe armie przystosowane do prowadzenia wojny cybernetycznej, liczące po 

kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Co zatem sprawia, że pozycja Jednostki 8200 jest wyjątkowa? 

Jak można przypuszczać, występuje tu synergia trzech czynników: entuzjazmu 

najzdolniejszych młodych informatyków z całego Izraela, doświadczenia starszej kadry 

zawodowej i rewelacyjnego sowftware’u. Izrael stał się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza 

miejscem inkubacji nie tylko talentów informatycznych, ale także technologii oraz 

oprogramowania IT. Najlepiej świadczą o tym kariery rezerwistów Jednostki 8200 po 

zakończeniu obowiązkowej służby wojskowej. Ich sukcesy mówią bardzo wiele, by nie 

powiedzieć wszystko, o tym dlaczego ramię cybernetyczne Sił Obronnych Izraela osiąga takie 

sukcesy, jak chociażby w przypadku zakłócenia pracy wirówek w irańskim centrum badań 

(zbrojeń) nuklearnych. Dodajmy do tego sprawę Pegasusa. Niezależnie od kontrowersji, jakie 

to oprogramowanie wzbudza zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie, można tylko 

domyślać się, jakie korzyści przyniósł on służbom specjalnym Państwa Izrael. Te i inne 

sukcesy bardziej szczegółowo opisywano powyżej. Do tego pasma sukcesów mniej lub bardziej 

znanych należy z całą pewnością dodać sukcesy, które nie są – i być może nigdy nie będą – 

ujawnione. Przy czym nie chodzi tu tylko o akcje mające zaczepny charakter. Jest rzeczą 

bezsporną, że monitoring Internetu oraz Darknetu prowadzony w trybie ciągłym z całą 

pewnością przyczynił się do udaremnienia wielu przedsięwzięć o terrorystycznym charakterze 

ze strony islamskich ekstremistów. Co do tego nie może być wątpliwości. Dalej – ze względu 

na fakt, że Jednostka 8200 śledzi internetową pocztę dyplomatyczną, można przypuszczać, że 

rząd Izraela otrzymuje bezcenne informacje umożliwiające z wyprzedzeniem reagować na 

zagrożenia militarne, polityczne czy ekonomiczne dla Państwa Żydowskiego. Archiwizacja 

wielu dysków osobowych ze świata polityki, ekonomii, techniki oraz szeroko rozumianej 

kultury stanowi bezcenne źródła informacji, mogące w każdej chwili zostać wykorzystane na 

rzecz interesów Izraela. Osiągnięcia byłych żołnierzy z Jednostki 8200 są nie tylko ich 

biznesowymi sukcesami. To także sukcesy, które przyczyniają się do wymiernego podniesienia 
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poziomu cyberbezpieczeństwa Państwa Izrael w wymiarze militarnym, 

politycznym i ekonomicznym. Firmy izraelskie związane z szeroko rozumianym cybersecurity 

zyskują coraz silniejszą pozycję na rynku IT. Ma to oczywiście przełożenie na bardzo wymierne 

korzyści finansowe dla Izraela, ale nie tylko to. Można się tylko domyślać jakie inne profity 

Izrael osiąga z rosnącej pozycji przedsiębiorstw w tej branży. Nie ulega wątpliwości, że 

cyberwojna i właściwe dla niej narzędzia stanowią istotny komponent w strukturze 

bezpieczeństwa narodowego Państwa Izrael. To nie tylko „uszy i oczy” izraelskiego wywiadu, 

ale także – by sięgnąć po terminologię biblijną ‒ coraz potężniejszy, cyfrowy „miecz Gedeona”. 

Nie ma wątpliwości, że będzie on stale ulepszany i doskonalony, stanowiąc – bez przesady – 

jedno z bardziej skutecznych narzędzi w realizacji podstawowych interesów 

państwowych i narodowych współczesnego Izraela. 

Analiza badanego materiału pozwoliła na przyjęcie wniosku końcowego, 

spójnego z tezą postawioną we wstępie cyberbezpieczeństwo jest jednym z czołowych 

elementów doktryny obronnej państwa Izrael. Pozwala utrzymywać na bardzo wysokim 

poziomie świadomość sytuacyjną zarówno rządu izraelskiego jak i izraelskiego sztabu 

generalnego. Dzięki szeroko rozwiniętemu systemowi cybernetycznego parasola rozpiętego 

nad państwem Izrael, jego władze mogą z dużym wyprzedzeniem reagować na zagrożenia 

zarówno militarnej jak i politycznej natury. Jest absolutnym fenomenem w skali światowej 

fakt, że Siły Obronne Izraela potrafiły w czasie rzeczywistym dokonać uderzenia na osoby 

prowadzące atak w sieci przeciw Państwu Żydowskiemu. Ten oraz inne przykłady 

przytoczone w niniejszej rozprawie pozwalają stwierdzić, że z dużą dozą 

prawdopodobieństwa, że Jednostka 8200 tworzy dzisiaj absolutną światową czołówkę w 

dziedzinie cyberbezpieczeństwa (zarówno w defensywnym jak i ofensywnym wymiarze) 

dystansując konkurencję nawet takich potęg jak USA czy ChRL. Kolejnym potwierdzeniem tej 

dominacji są sukcesy jakie na rynku usług związanych z cyberbezpieczeństwem osiągają 

żołnierze tej formacji po zakończeniu służby czynnej. Nie bez znaczenia jest oczywiście fakt, 

że kombatanci, którzy przewinęli się przez szeregi 8200 wnoszą (często we własnych firmach) 

istotny wkład w rozwój izraelskiej ekonomiki. Oczywiście autorowi towarzyszy poczucie, że 

niektóre aspekty tematyczne poruszane w niniejszej rozprawie zostały wspomniane 

jedynie w zdawkowy sposób. Wynika to ze specyfiki podjętego tematu. Wiele spraw 

związanych z tą tematyką objętych jest – ze zrozumiałych względów – klauzulą 

tajności. w kontekście prowadzonych badań dotyczy to przede wszystkim jednostki 81, ale 

także – do pewnego stopnia – jednostki 8200. Duża dozą tajemnicy objęte są także działania 

Korei Północnej. Wszelkie informacje dotyczące państwa dynastii Kim są 
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niepewne, a zwłaszcza te, które dotyczą działalności slużb północnokoreańskich 

w cyberprzestrzeni. Jednak te trudności nie przeszkodziły autorowi w obronie przyjętej tezy. 

Jest on również przeświadczony, że sukcesywne ukazywanie się nowych źródeł z badanej przez 

niego tematyki będzie stanowić inspirację do dalszych badań w tym obszarze. 
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