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Uwagi ogólne 

Pojęcie cyberprzestrzeń pojawiło się na początku lat osiemdziesiątych w twórczości pisa-

rzy science fiction, chociaż jeśli uwzględnić twórczość Stanisława Lema, to należy przesunąć 

ten horyzont czasowy wstecz o dwadzieścia lat. Jednak możemy stwierdzić bez wątpliwości, 

że na początku lat dziewięćdziesiątych pojęcie to weszło do powszechnego użytku. Choć czę-

sto spotykamy się z określeniem rzeczywistość wirtualna, to cyberprzestrzeń jest domeną jak 

najbardziej fizyczną i dzisiaj obok środowisk: lądowego, morskiego, powietrznego oraz ko-

smicznego stanowi kolejne środowisko w którym można prowadzić działania, w tym także 

militarne, różni się jednak w sposób zasadniczy od wymienionych wcześniej. Jest przede 

wszystkim dziełem człowieka, a jej powstanie było możliwe dzięki stworzeniu systemów in-

formacyjnych i sieci umożliwiających komunikację drogą elektroniczną, która staje się dzisiaj 

podstawowym kanałem wymiany informacji. Ponadto uczestnicy tego „pola walki” mają peł-

ną kontrolę nad właściwościami tego środowiska, zniszczenie, uszkodzenie lub zniekształce-

nie jego cyfrowych składników powoduje zmianę „topografii” terenu operacji. W działaniach 

w cyberprzestrzeni całkowicie traci znaczenie geografia i geopolityka, co oznacza, że ataku 

można dokonać z dowolnego punktu na kuli ziemskiej. 

Zagrożenia w cyberprzestrzeni (cyberataki, cyberprzestępczość) wskazują na konieczność 

traktowania tej sfery jako strategicznie ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, co 

wynika z trzech głównych przyczyn. Pierwsza wynika z faktu, że technologie informatyczne 

(TI) są kluczowym komponentem infrastruktury krytycznej państwa (zarządzanie sieciami 

energetycznymi, telekomunikacyjnymi, transportowymi, bankowymi, służby zdrowia, etc.), 

co powoduje, że cyberatak na nie zagraża bezpieczeństwu całego kraju. Druga wynika ze zna-

czenia jakie zyskują TI w dowolnej sytuacji konfliktowej, stają się wówczas głównym ele-
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mentem zarządzania czy dowodzenia, nie tylko zasobami strategicznymi, ale również siłami 

zbrojnymi. Trzecia jest związana z powszechnością używania TI zarówno w sektorze cywil-

nym jak i militarnym. Warto również zauważyć, że chociaż cyberzagrożenia mają transgra-

niczny charakter i trudno im przeciwdziałać na poziomie pojedynczego państwa, to kompe-

tencje w zakresie cyberbezpieczeństwa nadal pozostają na poziomie państwa narodowego, 

chociaż w przypadku Polski na ich kształt znaczący wpływ mają dyrektywy Unii Europejskiej 

oraz ustalenia NATO. 

Do zapewnienia odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa (cyberobrony) państwo 

angażuje różnorodne podmioty (fizyczne i prawne), tworzy odpowiednie struktury (cywilne    

i wojskowe) w oparciu o modele, które muszą uwzględniać środowisko bezpieczeństwa mię-

dzynarodowego oraz jego wielowymiarowość, a także prognozy możliwego rozwoju sytuacji 

w tym również rozwój TI. Aby sprostać temu wyzwaniu niezbędne jest przyjmowanie okre-

sowej strategii cyberbezpieczeństwa państwa, by jednak była ona adekwatna do istniejących   

i prognozowanych zagrożeń jej kształt musi wynikać z przyjętej przez państwo polityki cy-

berbezpieczeństwa. 

Próba analizy i poszukiwanie rozwiązań w odniesieniu do wyszczególnionych zagadnień 

stała się bodźcem do podjęcia badań oraz przedstawienia ich w formie rozprawy doktorskiej 

zatytułowanej: Polityka cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przez Panią mgr inż. 

Jolantę Cichosz. Temat rozprawy jest ważny, zarówno z naukowego, jak i utylitarnego punktu 

widzenia, należy również podkreślić jego trafność i aktualność w świetle rosnącego zagroże-

nia (incydentów) bezpieczeństwa teleinformatycznego polskich instytucji oraz osób prywat-

nych w epoce wojen asymetrycznych i hybrydowych. Wartość podjętego problemu badaw-

czego jest szczególnie istotna z uwagi na jego aktualność, jak i rosnące znaczenie w działa-

niach poniżej progu wojny. Zatem z poznawczego, jak i pragmatycznego punktu widzenia 

wybór tematu rozprawy doktorskiej zasługuje na uznanie i akceptację. 

Na uwagę zasługuje również praktyczne przygotowanie Doktorantki do podjęcia badań, 

która zawodowo ma bezpośredni kontakt z systemami przeciwdziałania cyberzagrożeniom, 

monitorowaniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz przygotowywaniem odpowiedniego 

oprzyrządowania w tym zakresie. 

 

2. Ocena rozprawy 

2.1. Ocena metodyczna 

Rozprawa doktorska ma charakter problemowy, zaś proces badawczy jest wielowar-

stwowy i interdyscyplinarny, co ściśle wiąże się z materią badań. Doktorantka poświęciła 
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kwestiom metodologicznym rozdział 1, liczący 29 stron, przyjmując klasyczny cykl czynno-

ści badawczych dla rozwiązania poszczególnych problemów szczegółowych. Na podkreślenie 

zasługuje klarowność przedstawienia problematyki badawczej, co świadczy o dobrym opa-

nowaniu przez Autorkę warsztatu badawczego. Niezwykle obszernie i poprawnie została 

określona sytuacja problemowa, przedmiot oraz cel badań, co z kolei pozwoliło sformułować 

główny problem badawczy i problemy szczegółowe, wśród tych ostatnich zidentyfikowano 

cztery obszary poszukiwań, które znalazły swoje odzwierciedlenie w kolejnych rozdziałach 

pracy (II do V). 

Kolejnym etapem było przyjęcie hipotezy roboczej (s. 27), która została sformułowana 

poprawnie, ujmując jednocześnie wszystkie elementy, które miały zostać poddane weryfika-

cji. Przedstawione zadania badawcze (s. 28-29) są zwięzłe, logiczne i zredagowane wzorowo. 

Również przyjęte w pracy założenia i ograniczenia badawcze (s. 29-30) są poprawne i biorąc 

pod uwagę temat dysertacji, w pełni uzasadnione. 

Doktorantka zastosowała trójetapową procedurę badawczą (badania wstępne, zasadni-

cze i końcowe), przy czym na uwagę zasługują badania właściwe, w których oprócz tradycyj-

nych metod badawczych, zastosowano również badania empiryczne w postaci sondażu dia-

gnostycznego, przeprowadzonego techniką wywiadu eksperckiego. Badaniami objęto 13 eks-

pertów (teoretycy i praktycy), którzy reprezentowali cywilne i wojskowe instytucje, a także 

instytucje specjalizujące się w cyberintelligence oraz cyber security services. Należy podkre-

ślić, że Doktorantka dokonała właściwego doboru respondentów, według wiedzy recenzenta 

należą oni do znanych ekspertów w zakresie cyberbezpieczeństwa (polityki cyberbezpieczeń-

stwa) oraz niezwykle starannie przygotowała kwestionariusz wywiadu składający się z dzie-

więciu pytań, co dawało możliwość porównania opinii respondentów  w poszczególnych ob-

szarach badawczych i rozwiązanie głównego problemu badawczego, a tym samym osiągnię-

cie celu badań. Pełna dokumentacja tej części procesu badawczego została przedstawiona     

w załącznikach 10 - 23 (s. 540 – 618). 

W toku prac nad tematem dysertacji Doktorantka wykorzystała następujące metody 

badawcze: analizy, abstrahowania, analizy, analogii, dedukcji, indukcji, historyczno - opiso-

wej, normatywnej (instytucjonalno – prawnej), indukcji, porównania, progresywnej, segmen-

tacji, uogólnienia i syntezy. Wśród metod empirycznych został zastosowany sondaż diagno-

styczny (wywiad ekspercki) oraz udział w konferencjach, sympozjach i seminariach nauko-

wych, a także konsultacje w zakresie zagadnień związanych z tematem pracy badawczej. 

Oceniam, że metody i techniki badawcze zostały wybrane przez Doktorantkę niezwykle traf-

nie, biorąc pod uwagę interdyscyplinarność i wielowarstwowość procesu badawczego, co       
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z kolei pozwoliło na sformułowanie podsumowań i wniosków cząstkowych (po każdym         

z rozdziałów merytorycznych) oraz syntetycznego zakończenia. 

Kwerenda literatury została przeprowadzona w sposób kompetentny i systemowy, co 

wskazuje na dużą łatwość poruszania się Doktorantki w badanej problematyce i jej głęboką 

znajomość (zamieszczona bibliografia jest imponująca, zawiera 1089 pozycji na 81 stronach). 

Doktorantka „uporządkowała” ją na poszczególne działy (akty normatywne – międzynarodo-

we i polskie, strategie, programy, ekspertyzy, monografie i rozdziały w monografiach, artyku-

ły naukowe oraz netografia). Choć może to wyglądać na złośliwość przy objętości bibliogra-

fii, to biorąc pod uwagę obszar badań zabrakło mi w niej ważnych dla badań prognostycznych 

pozycji: Stanisława Lema, Summa technologiae (1964 – pierwsze wydanie, 2010 – ostatnie), 

istotne byłyby tu rozdział II oraz posłowie do ostatniego wydania; Zygmunta Baumana, Płyn-

na inwigilacja. Rozmowy (2013) czy Yuval’a Noah’a Harari, 21 lekcji na XXI wiek (2018) czy 

wcześniejszy Homo deus (2015). Pewien niedosyt budzi również ocena literatury przedsta-

wiona w załączniku 1 (s. 512 – 516), jakkolwiek Autorka zaznacza, że są to najbardziej war-

tościowe pozycje (10), to moim zadaniem ograniczyła się wyłącznie do ich omówienia, bez 

krytycznej ich oceny. Zabrakło również odniesienia, choćby bardzo ogólnego, do dotychcza-

sowej polskiej legislacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, czy zabezpiecza ona w praktyce 

istniejące potrzeby w tym obszarze. Przedstawione uwagi nie wpływają na merytoryczną war-

tość rozprawy, jednak bardziej by zaakcentowały niezbędne w najbliższej przyszłości obszary 

badań. 

Należy stwierdzić, że właściwie ujęto badany problem pod kątem „zasięgu i głęboko-

ści” badań, natomiast materiał badawczy poprawnie zebrano i opracowano. Każdy z rozdzia-

łów pracy został zaplanowany w sposób właściwy i kończy się syntetyzującymi uogólnie-

niem, wnioskowanie jest poprawne, a ujęcie literatury właściwe i uzasadnione tematem roz-

prawy. Oceniam, że układ pracy jest logiczny i w sposób przejrzysty przedstawia prowadzone 

badania, a dysertację cechuje pragmatyzm naukowy. Praca została napisana poprawnym         

i komunikatywnym językiem. Tym samym, prowadzone przez Doktorantkę rozważania są 

czytelne i dobrze osadzone w naukach o bezpieczeństwie. 

Stwierdzam, że z metodycznego punktu widzenia rozprawa zasługuje na pozytywną 

ocenę, natomiast Doktorantka wykazała się umiejętnością stosowania różnych metod badaw-

czych oraz samodzielnego prowadzenia badań w celu rozwiązania problemu naukowego. 
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2.2 Ocena merytoryczna 

Recenzowana rozprawa doktorska obejmuje 620 stron standardowego maszynopisu     

i składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, bibliografii, spisu tabel, spisu rysun-

ków, 23 załączników oraz wykazu skrótów, przy czym jej główne treści merytoryczne zostały 

przedstawione na 424 stronach. 

Wstęp (5 stron) zawiera uzasadnienie wyboru tematu pracy oraz krótką charakterysty-

kę jej poszczególnych rozdziałów oraz załączników, Doktorantka umieściła w nim również 

krótkie podziękowania dla osób, które przyczyniły się do powstania pracy. Treści zawarte     

w poszczególnych rozdziałach pracy oraz w załącznikach zostały przedstawione w sposób 

syntetyczny i czytelny, również uzasadnienie wyboru tematu rozprawy oraz przedstawiony 

ogólnie obszar i zakres badań oceniam pozytywnie. 

Rozdział pierwszy, został w całości poświecony zagadnieniom metodycznym i meto-

dologicznym prowadzonych przez Doktoranta badań. Jego całościową ocenę przedstawiono 

w podpunkcie 2.1 niniejszej recenzji, zatem nie będzie poddawany dodatkowej ocenie mery-

torycznej. 

Rozdział drugi (s. 39 – 172) zatytułowany: Istota bezpieczeństwa międzynarodowego 

w polityce bezpieczeństwa narodowego RP został opracowany w oparciu o analizę polskiej     

i zagranicznej literatury i dotyczy wpływu bezpieczeństwa międzynarodowego na politykę 

bezpieczeństwa naszego kraju. Doktorantka przyjęła w nim dość szerokie ramy czasowe od 

końca lat 90. XX w. do końca trzeciej dekady XXI wieku opisując szczegółowo zmiany jakie 

zachodziły w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego oraz ich wpływ na wybór okre-

ślonych koncepcji bezpieczeństwa narodowego RP. Omawiany rozdział świadczy o wysokich 

kompetencjach oraz erudycji Autorki w badanym przedmiocie, zawiera poprawne wnioski      

i spostrzeżenia jest jednak moim zdaniem zbyt szczegółowy i obszerny, szczególnie w odnie-

sieniu do problemów ogólnie znanych. Można było moim zdaniem przedstawić jego treść 

bardziej syntetycznie ze szczególnym uwzględnieniem czynników, które są lub mogą być 

istotne dla cyberbezpieczeństwa RP, tym bardziej, że stanowi on ogólne tło dla dalszych roz-

ważań. Również tytuł rozdziału wydaje mi się niezbyt fortunnie zredagowany. W odniesieniu 

do bezpieczeństwa narodowego RP nie znalazłem odpowiedzi na pytania: jakie scenariusze 

rozwoju sytuacji są według Doktorantki najbardziej prawdopodobne i jakie zagrożenia są naj-

bardziej groźne w odniesieniu do możliwych skutków. 

W rozdziale trzecim (s. 173 – 256): Cyberbezpieczeństwo, Autorka omawia niezwykle 

szeroko jego zakres pojęciowy poczynając od definicji, kończąc zaś na omówieniu pojęć wy-

stępujących w dokumentach doktrynalnych Polski oraz innych państw, następnie jego uwa-
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runkowania polityczno – prawne, technologiczne, militarne, ekonomiczne, naturalne, spo-

łeczno – kulturowe i instytucjonalne, by następnie przejść do analizy zagrożeń i wyzwań dla 

cyberbezpieczeństwa. Omawiany rozdział został opracowany bardzo starannie i z dużą zna-

jomością przedmiotu badań. Oceny i wnioski są wnikliwe oraz dobrze uzasadnione przez 

Doktorantkę w oparciu o literaturę przedmiotu, przede wszystkim zagraniczną, a także zda-

rzenia, które w zasadniczy sposób zmieniły podejście do zagadnień cyberbezpieczeństwa, 

przede wszystkim w jego strategicznym wymiarze. Na uwagę zasługują zamieszczone w roz-

dziale rysunki i tabele, które stanowią niewątpliwy dorobek Autorki w dyscyplinie nauki        

o polityce i administracji. Rozdział został opracowany na wysokim poziomie pod względem 

zawartości merytorycznej, a umieszczone w jego zakończeniu wnioski są jasne, logiczne i po-

zwalają płynnie przejść do rozważań zawartych w kolejnym rozdziale. 

W rozdziale czwartym (s. 257 – 325), Cyberbezpieczeństwo w systemie bezpieczeń-

stwa narodowego RP, Doktorantka dokonała analizy i oceny materiałów źródłowych i litera-

tury przedmiotu oraz polskich dokumentów strategicznych w celu przedstawienia roli cyber-

bezpieczeństwa w kształtowaniu strategii bezpieczeństwa narodowego RP. Autorka omawia 

w nim ewolucję polityki cyberbezpieczeństwa w Polsce, jego znaczenie w systemie bezpie-

czeństwa narodowego, a także cele strategiczne RP w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Oma-

wiany rozdział został napisany niezwykle błyskotliwie i z ogromną znajomością przedmiotu 

badań, na uwagę zasługuje wnikliwa analiza obowiązujących aktów prawnych RP odnoszą-

cych się do zagadnień cyberbezpieczeństwa oraz ogólny wniosek o jego niespójności i frag-

mentaryczności (brak jednolitej ustawy regulującej kwestie cyberbezpieczeństwa), co w kon-

sekwencji generuje trudności i problemy tak organizacyjne, jak i kompetencyjne, w tym za-

kres inwigilacji obywateli. Autorka słusznie konkluduje, że „polityka cyberbezpieczeństwa w 

Polsce osiągnęła pierwszy etap swego rozwoju” (s. 323), jednocześnie trudno nie uznać faktu, 

że cyberbezpieczeństwo będzie wywierało coraz większy wpływ na treść kolejnych opraco-

wań Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. 

Rozdział piąty (s. 326 – 428), Prognozowane kierunki rozwoju cyberbezpieczeństwa 

RP do roku 2030, jest w mojej ocenie kluczowy dla całej rozprawy. Autorka podjęła w nim 

próbę przedstawienia polityki cyberbezpieczeństwa RP do końca trzeciej dekady bieżącego 

stulecia. W tym celu dokonała ogólnej diagnozy możliwych zagrożeń, jak i prognozowanych 

wyzwań dla środowiska cyberbezpieczeństwa jakie mogą wystąpić w omawianym przedziale 

czasowym. Na tej podstawie wskazała prawdopodobne następstwa tych zmian na kształt poli-

tyki cyberbezpieczeństwa RP. Jako ważne oceniam spostrzeżenia i propozycje Doktorantki   

w zakresie kierunków zmian w badaniach nad cyberbezpieczeństwem i co chyba jeszcze 
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ważniejsze, w edukacji społeczeństwa w omawianym obszarze. Równie istotne są propono-

wane w dysertacji rozwiązania instytucjonalne (uzyskanie zdolności ofensywnych), a także 

współpraca polskiego sektora publicznego i prywatnego w zakresie polityki bezpieczeństwa 

w cyberprzestrzeni. Autorka podkreśla także konieczność współpracy międzynarodowej        

w obszarze cyberbezpieczeństwa, szczególnie w ramach Unii Europejskiej. Interesujące są 

przedstawione w rozdziale dwa scenariusze kierunków ewolucji cyberbezpieczeństwa w Pol-

sce, pierwszy – pojawienie się poważnych cyberzagrożeń (cyberterroryzm, cyberataki, cybe-

rwojna), drugi – wzmocnienie (doskonalenie) bezpieczeństwa narodowego (państwa, gospo-

darki, obywateli – rozwój e-państwa). Przewiduje, że sektor cyberbezpieczeństwa może być 

siłą napędową wzrostu gospodarczego naszego państwa, a także widzi możliwość uzyskania 

przez Polskę pozycji regionalnego lidera w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W mojej ocenie 

wszystkie spostrzeżenia, wnioski i sugestie Doktorantki zostały w omawianym rozdziale bar-

dzo dobrze udokumentowane (teoretycznie i empirycznie), są spójne i logiczne oraz wskazują 

na wysoki profesjonalizm Autorki w odniesieniu do badanych zagadnień. 

Merytoryczną część pracy zamyka zakończenie (9 stron), w którym Doktorantka pre-

zentuje podsumowanie procesu badawczego oraz jego wyników. Treść zakończenia nie budzi 

zastrzeżeń pod względem merytorycznym, szczególnie gdy chodzi o zawarte w nim uwagi      

i wnioski, analiza jego treści wskazuje jednoznacznie, że Doktorantka zrealizowała przyjęte 

zadania badawcze i osiągnęła założony cel badań. Badania potwierdziły również przyjętą hi-

potezę roboczą, co znajduje swój komentarz w omawianym zakończeniu. Ponieważ charakter 

prowadzonych w poszczególnych rozdziałach dysertacji badań można zakwalifikować jako: 

podstawowe, stosowane i rozwojowe, to należy oczekiwać, że recenzowana praca wniesie 

swój zauważalny wkład w prognozowanie zmian w polityce cyberbezpieczeństwa RP. 

Elementem uzupełniającym, który znacząco ułatwia percepcję zawartych w dysertacji 

treści lub też stanowi ich dokumentację są załączniki w liczbie 23 (s. 512 – 618). Zostały one 

opracowane niezwykle starannie i odnoszą się: 1 do 9 (włącznie) do analiz zawartych w roz-

działach od I do IV, natomiast 10 do 23 stanowią materiał badawczy (empiryczny) wykorzy-

stany w rozdziale V rozprawy. Ponadto na stronach 619 – 620 Autorka zamieściła wykaz 

skrótów, który oceniam jako niezbędny biorąc pod uwagę temat dysertacji. 

Miałbym natomiast sugestię techniczną na przyszłość, ponieważ praca zawiera 1636 

przypisów warto może rozważyć ich numerację oddzielnie dla każdego z rozdziałów, co jak 

sądzę ułatwia ich śledzenie podczas czytania tekstu. 

Chciałbym wyrazić się z uznaniem o głębokiej znajomości przez Doktorantkę badanej 

problematyki, zarówno w obszarze polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, strategii 
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bezpieczeństwa narodowego, cyberzagrożen i cyberbezpieczeństwa, jak i organizacyjnym, 

edukacyjnym oraz formalno – prawnym, podkreślić śmiałość wyrażanych sądów i opinii, 

umiejętność korzystania zarówno z dorobku teoretycznego w badanej dziedzinie, jak i samo-

dzielnego prowadzenia badań empirycznych i interpretowania ich wyników. 

Mimo wskazanych uwag i dyskusyjnych kwestii, rozprawę pod względem meryto-

rycznym oceniam jednoznacznie pozytywnie. 

 

3. Wniosek końcowy 

Stwierdzam, że recenzowana rozprawa doktorska Pani mgr inż. Jolanty Cichosz jest 

oryginalnym opracowaniem autorskim o dużym znaczeniu dla badań w obszarze polityki bez-

pieczeństwa narodowego, szczególnie w odniesieniu do obecnej i przyszłej polityki cyberbez-

pieczeństwa RP w kontekście aktualnych i prognozowanych zagrożeń i wyzwań w omawia-

nym obszarze. Rozprawa Polityka cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej jest pracą   

o wysokim poziomie poznawczym i merytorycznym, a jej treść świadczy o dobrym przygo-

towaniu Autorki do prowadzenia pracy naukowo – badawczej, wykazując jednocześnie na jej 

dociekliwość badawczą oraz wysoką erudycję. Praca stanowi indywidualny dorobek naukowo 

– badawczy Doktorantki, który według mojej wiedzy, nie był przedmiotem tak przyjętego ob-

szaru badań naukowych. Ponadto wnosi określone wartości do teorii i praktyki nauk społecz-

nych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. 

Przedstawione do recenzji opracowanie mgr inż. Jolanty Cichosz, tak z metodologicz-

nego jak i merytorycznego punktu widzenia, spełnia również wymagania stawiane pracom 

kwalifikacyjnym z dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administra-

cji, zasługuje na pozytywną ocenę i w pełni spełnia wymagania określone w Ustawie z dnia 

14 marca 2003 r. (z późniejszymi zmianami) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o dopuszczenie Pani mgr. inż Jolanty Cichosz do 

publicznej obrony przedłożonej rozprawy doktorskiej. 


