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W ostatnich latach cyberbezpieczeństwo stało się ważnym obszarem badań, dyskusji              

i debat. Spowodowane jest to faktem, że rozwój państw w coraz większym stopniu zależny 

jest od szybkiego dostępu do informacji oraz bezpiecznego jej przetwarzania. Internet stał się 

z kolei narzędziem do wpływania na zachowania grup społecznych oraz oddziaływania               

w sferze polityczno-społecznej. Każde natomiast zakłócenie funkcjonowania cyberprzestrzeni 

ma wpływ na sprawność funkcjonowania instytucji sektora publicznego, przebieg procesów 

produkcyjnych i usługowych, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, poczucie 

bezpieczeństwa obywateli, a w rezultacie na ogólne pojmowanie bezpieczeństwo, w tym 

także bezpieczeństwo międzynarodowe i narodowe. Co więcej, transgraniczny charakter 

cyberzagrożeń sprawia, że trudno im przeciwdziałać. Polska na równi z innymi państwami 

definiuje własną strategię bezpieczeństwa cybernetycznego zgodnie z priorytetami 

narodowymi, uwzględniając również unijne regulacje prawne.  

Celem badań jest przedstawienie ewaluacji polityki cyberbezpieczeństwa oraz jej 

wpływu na bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej do końca trzeciej dekady 

XXI wieku. 

W niniejszej dysertacji przedmiotem badań jest polityka cyberbezpieczeństwa 

Rzeczypospolitej Polskiej od początku lat 90-tych XX wieku do końca trzeciej dekady 

XXI wieku w kontekście prognozowanych zmian i kierunków ewolucji środowiska 

cyberbezpieczeństwa. 

Rozprawa ma charakter pracy interdyscyplinarnej i stanowi uzupełnienie stanu 

badawczego dotyczącego cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Analizy 

zaprezentowane w rozprawie doktorskiej obejmują lata 1990-2030. Za początek rozważań 

został przyjęty rok 1990, bowiem dotyczy on zapoczątkowanych zmian politycznych, 

społecznych i gospodarczych w Polsce. W okresie tym państwo polskie podjęło starania                 

o włączenie w strukturę sieci komputerowych Europy Zachodniej. Cezurę czasową niniejszej 

pracy zamyka 2030 rok, do którego odnoszą się długoterminowe strategie w Polsce. 



W niniejszej rozprawie wykorzystano zróżnicowane metody badawcze, ze względu na 

interdyscyplinarny charakter opracowania. Do zweryfikowania hipotezy i realizacji 

wyznaczonego celu przyjęto holizm metodologiczny, łącząc metody z różnych dyscyplin 

naukowych, m.in.: bezpieczeństwa, polityce i administracji, prawa, informatyki, historii oraz 

socjologii. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: analizy, abstrahowania, 

analogii, dedukcji, indukcji, historyczno-opisowe, normatywne (instytucjonalno-prawne), 

porównania, progresywne, segmentacji, uogólnienia i syntezy. Wśród metod empirycznych 

został zastosowany sondaż diagnostyczny (wywiad ekspercki) oraz udział w konferencjach, 

sympozjach i seminariach naukowych, a także konsultacje w zakresie zagadnień związanych 

z tematem pracy badawczej. 

Badania wykazały, że istnieje potrzeba szeroko zakrojonych działań, gdyż ataki 

hackerskie na polskie i unijne podmioty osiągnęły poziom od kilku do kilkunastu tysięcy 

incydentów w każdym roku. Zatem zmiany w uwarunkowaniach technologicznych powodują 

inne postrzeganie zagrożeń w cyberprzestrzeni i funkcjonowaniu służb istotnych dla 

sprawnego działania państwa. Państwo rozwija instytucjonalizację w ramach polityki 

cyberbezpieczeństwa, toteż zachodzi konieczność zwiększenia poziomu specjalizacji 

pracowników (m.in. organów ścigania i sądownictwa) zajmujących się sprawami związanymi 

z cyberprzestępczością, w tym optymalnego wykorzystywania możliwości w zakresie szkoleń 

prowadzonych przez organy UE zgodnie z ich mandatami, w tym: EC3/Europol, ECTEG, 

Eurojust, OLAF i CEPOL.  

Niniejsza rozprawa dowiodła przede wszystkim, że stale doskonalona polityka 

cyberbezpieczeństwa będzie istotnie wpływać na stabilność bezpieczeństwa narodowego 

Rzeczypospolitej Polskiej, stopień demokratyzacji życia publicznego, a także na stabilność 

państwa w wymiarze lokalnym i globalnym. Podstawową kwestią zmian w polityce 

cyberbezpieczeństwa, mającą wpływ na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej do końca 

trzeciej dekady XXI w., jest dostosowywanie celów strategicznych, zadań, środków, procedur 

i mechanizmów adekwatnie do tempa rozwoju nowych technologii i tworzenia jednolitego 

rynku cyfrowego. Pozwolą one na zwiększenie potencjału cyberbezpieczeństwa państwa, 

wspieranie systemowej edukacji, badań i wdrożeń oraz współpracy między sektorem 

publicznym a prywatnym – instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami 

telekomunikacyjnymi, dostawcami usług internetowych, organizacjami pozarządowymi, 

stowarzyszeniami naukowymi, biznesowymi, zawodowymi itp., gdyż ich wiedza ma znaczącą 

wartość dodaną dla skuteczności działań na rzecz reagowania na incydenty cybernetyczne czy 

też prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących cyberprzestępczości. 



Najbardziej zaawansowane formy współpracy z sektorem prywatnym powinny być 

instytucjonalizowane poprzez powołanie odpowiednich organów państwa czy też grup 

roboczych. Badania potwierdziły także, że utworzenie wojsk cybernetycznych (jednostek, 

których zadaniem jest ciągłe monitorowanie polskiej, i nie tylko polskiej cyberprzestrzeni 

oraz reagowanie na zjawiska negatywne zachodzące w polskiej cyberprzestrzeni bądź jej 

dotyczące) jest konieczne.  

Ewaluacja polityki cyberbezpieczeństwa RP zmierza zatem do zmiany w obszar, 

pozwalający na zapewnienie bezpieczeństwa narodowego w perspektywie trzeciej dekady 

XXI w. 
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