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Drodzy Czytelnicy!
W imieniu wszystkich członków Zespołu Redakcyjnego Koła Naukowego Bezpieczeń‑
stwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszam do zapoznania się z pierw‑
szym numerem czasopisma o charakterze popularno‑naukowym „Defensywa”.
Celem jak najpełniejszego dostosowania się do zainteresowań studentów różnych
kierunków na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Ja‑
giellońskiego, postanowiliśmy stworzyć trzy oddzielne sekcje tematyczne: „Siły zbrojne
we współczesnym świeci”, „Bezpieczeństwo regionalne – Bliski Wschód”, a także „Cy‑
berbezpieczeństwo”. Zdajemy sobie sprawę, iż nie jest to podział wyczerpujący wszyst‑
kie możliwe kwestie związane z bardzo szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Nie‑
mniej jednak, zawarte w każdej z sekcji artykuły pozwalają zapoznać się i zrozumieć
wąskie, acz jak często istotne aspekty przedstawianego zagadnienia. Dlatego też Czy‑
telnicy niniejszego numeru będą mogli zapoznać się m.in. z rolą i znaczeniem sił zbroj‑
nych we współczesnym świecie (deskrypcji historii i działalności brytyjskiego SAS‑u,
znaczeniu wojska w państwach afrykańskich, a także z kwestią modernizacji Marynarki
Wojennej Rzeczpospolitej), poprzez kwestię organizacji terrorystycznych na Bliskim
Wschodzie (Hamasem oraz tzw. Państwem Islamskim), kończąc na aspektach cyber‑
bezpieczeństwa (w sensie praktycznym i wręcz indywidualnym polegającym na kra‑
dzieży tożsamości w Internecie oraz strategicznym, polegającym na podatności sektora
energetycznego na ataki cybernetyczne).
Pierwszy numer czasopisma z pewnością zawiera w sobie pewne niedoskonałości,
które w kolejnych wydaniach zostaną zniwelowane. Co więcej, istnieje zapewne wiele
aspektów, które można poprawić, a co będzie uwzględnione także w następnych nu‑
merach. Niemniej jednak, czasopismo to tworzą sami Czytelnicy i Autorzy zawartych
w nim artykułów, dlatego też to ich opinia jest dla nas, jako Zespołu Redakcyjnego, naj‑
ważniejsza. Dlatego też serdecznie zapraszamy do nadsyłania wszystkich opinii i uwag
na adres Redakcji: redakcja.knbnuj@gmail.com.
Na zakończenie, chciałbym bardzo podziękować wszystkim Autorom za nadesła‑
ne teksty, bez których nie byłoby możliwe wydanie pierwszego numeru „Defensywy”.
Również podziękowania swe kieruję do recenzentów, którzy swoimi uwagami i po‑
prawkami istotnie podnieśli poziom merytoryczny nadesłanych tekstów. Szczególne
podziękowania kieruję do pułkownika Marcina Szymańskiego, Szefa Sztabu Dowódz‑
twa Komponentu Wojsk Specjalnych, który istotnie przyczynił się do pomocy przy re‑
cenzji nadesłanych przez Autorów artykułów. Podziękowania należą się także całemu
Zespołowi Redakcyjnemu oraz Zarządowi KNBN UJ, gdyż dzięki wspólnemu wy‑
siłkowi udało nam się stworzyć pierwszy numer „Defensywy”. Nie byłoby to również
możliwe bez wsparcia merytorycznego i technicznego opiekuna KNBN UJ dr hab. Ad‑
riana Tyszkiewicza, któremu jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc.
W imieniu własnym i całego KNBN UJ życzę przyjemnej lektury!
Dawid Niewdana
Redaktor Naczelny „Defensywy”

Od Redakcji
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Kto się odważy, ten wygrywa –
brytyjski SAS
Kto się odważy, ten wygrywa (oryg. Who dares, wins) – tak brzmi motto jednej z najbar‑
dziej elitarnych jednostek specjalnych świata. Mowa o Special Air Service (SAS)1, jedno‑
stce specjalnego przeznaczenia Armii Brytyjskiej (ang. British Army), która jest częścią
Sił Specjalnych Wielkiej Brytanii (ang. United Kingdom Special Forces)2.
Idea utworzenia SAS sięga czasów II Wojny Światowej. Obecnie w jej strukturach
działają: 22. Pułk SAS (ang. 22nd Professional Regiment of the Special Air Service) – za‑
wodowa, uderzeniowa jednostka wojskowa oraz Pułki: 21. (ang. 21st SAS Regiment)
i 23. SAS (ang. 23rd SAS Regiment), które są formacjami rezerwy Armii Terytorialnej3.
Międzynarodowa opinia publiczna usłyszała o istnieniu tej jednostki 5 maja 1980 r.
dzięki transmisji operacji SAS na żywo. Wtedy to grupa 24 komandosów przeprowa‑
dziła szturm na opanowaną przez arabskich terrorystów ambasadę irańską w Londy‑
nie. Miliony ludzi na całym świecie mogły śledzić, jak ludzie w czarnych kombinezo‑
nach, maskach i kamizelkach kuloodpornych, uzbrojeni w pistolety maszynowe MP5,
pistolety Browning HP i granaty hukowe opanowują budynek ambasady, by uwolnić
zakładników4.
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Historia powstania Pułku
Historia Pułku SAS sięga roku 1941, kiedy to David Stirling utworzył Oddział L SAS,
odpowiedzialny za przeprowadzanie ataków dywersyjnych za liniami wroga w trakcie
działań w Afryce Północnej5. Początkowo pomysł ten nie cieszył się aprobatą wśród
starszych oficerów, lecz Stirling, pomimo krytyki, zaczął wybierać oficerów i żołnierzy,
których chciał widzieć w swojej jednostce. Pierwszą grupę rozpoznawczą SAS tworzyli
głównie koledzy Stirlinga z „Layforce” i Gwardii Szkockiej. Jednostka Stirlinga musiała
przejść długie szkolenie, by utrzymać się przy życiu w bardzo wymagającym środowisku
Pustyni Zachodniej. Członkowie jednostki musieli mierzyć się z wahaniami tempera‑
tury, plagami much i niebezpiecznymi gatunkami egzotycznych zwierząt6.
Filarem programu szkoleniowego stał się kapitan Jock Lewes, który dał sobie za
cel przetestowanie własnych zdolności przetrwania, a potem dopiero członków SAS.
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Wyruszał więc nocą i szedł niosąc pełen bagaż, a gdy docierał do czegoś, co uważał za
wiarygodne oznaczenie połowy drogi, wracał z powrotem. Stopniowo Lewes zwiększał
wagę bagażu i dystans do granicy wyczerpania, stąd też wzięły się słynne marsze Od‑
działu L7.
Lewes ustalił w Kabrit bardzo rygorystyczny program szkolenia, na który składały
się trening fizyczny oraz spadochronowy, a także znajomość broni i strzelanie. Rekruci
uczyli się również jak cicho i skutecznie podchodzić nocą pod straże wroga8.
17 listopada 1941 r. Oddział L przeprowadził swoją pierwszą operację. Zakładała
ona zrzut żołnierzy nocą w pobliżu lądowisk wroga na terenie Tmimi i Gazala, przecze‑
kanie w ciągu dnia i atak następnej nocy. Jednakże poprzez burzę piaskową nie udało
się jej pomyślnie przeprowadzić. Ocalało tylko 22 ludzi, a liczba ta w przyszłości na‑
brała szczególnego znaczenia określając dzisiejszy 22. Pułk SAS, trzon brytyjskich sił
specjalnych9.
Przez większą część II wojny światowej, jednostki Stirlinga działały Afryce Północ‑
nej i na wyspach greckich, choć walczyły także na Sycylii i we Włoszech, a później w Eu‑
ropie Zachodniej10. Po jej zakończeniu w 1945 r., rząd brytyjski zdecydował się roz‑
wiązać SAS z powodu braku dalszej potrzeby ich używania. Nastąpiło to oficjalnie 30
listopada 1946r., aczkolwiek rząd szybko zmienił zdanie i 1 maja 1947 r. reaktywował
SAS w postaci 21. Batalionu Army Air Corps SAS, który podczas działań na Malajach
w latach 1950‑1955 został przemianowany na Malayan Scouts11.
W 1952 r. doszło do kolejnego przekształcenia SAS: otóż z Malayan Scouts utwo‑
rzono 22. Pułk SAS, jak również nowy pułk – 21. Natomiast rok 1959 przyniósł naro‑
dziny kolejnego pułku, oznaczonego numerem 2312.

Organizacja SAS

6

22. Pułk SAS podzielony jest na cztery szwadrony: A, B, D i G, a każdy z nich zawiera
cztery wyspecjalizowane plutony i dowództwo. Na szczycie każdego szwadronu, który
liczy około 60 żołnierzy, stoi dowódca w stopniu majora, zaś poszczególne plutony bo‑
jowe dowodzone są przez kapitanów. Plutony różnią się między sobą obszarem i meto‑
dami działań, dlatego wśród nich możemy wyróżnić cztery grupy: pluton powietrzny
(ang. Air Troop), pluton specjalizujący się w działaniach na wodach (ang. Boat Troop),
pluton działający na terenach górskich (ang. Mountain Troop), a także pluton odpo‑
wiedzialny za obsługę pojazdów i broni podczas insercji na teren wroga (ang. Mobility
Troop)13.
Pluton powietrzny to oddział składający się ze wyspecjalizowanych spadochronia‑
rzy, których głównym zadaniem jest dostanie się na tyły wroga i utorowanie drogi dla
działań pozostałych oddziałów. Współczesny żołnierz SAS może korzystać z różnych
metod skoków ze spadochronu, m.in. z HALO i HAHO. Technika skoku HALO
(ang. High Altitude Low Opening – duża wysokość niskie otwarcie) polega na tym, iż
żołnierz szybko przelatuje przez strefę zagrożenia i dopiero na niskich wysokościach
otwiera spadochron. Natomiast HAHO (ang. High Altitude High Opening – duża wy‑
sokość wysokie otwarcie) różni się tym, iż żołnierz otwiera spadochron na znacznej
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wysokości i steruje swoim lotem, podczas którego może również wykonywać zadania
bojowe14.
Działania plutonu ziemno‑wodnego, zwanego popularnie „Oddziałem Łodzi”
obejmują desant z wody. Pluton ten równocześnie współpracuje i rywalizuje ze Special
Boat Service (SBS)15.
Oddział górski skupia specjalistów wspinaczki górskiej, którzy nie tylko potrafią
przetrwać w ekstremalnych warunkach, ale także jeszcze w nich walczyć. Muszą być
gotowi na działania w dowolnym miejscu: od zamarzniętych szczytów norweskich po
skaliste góry w Afganistanie. Żołnierze trenują w europejskich szkołach wspinaczko‑
wych, m.in. w niemieckiej Mountain Warfare School w Mittenwald. Każdy żołnierz
otrzymuje dodatkowe szkolenie w wspinaczce, wspinaczce po lodzie, przetrwaniu
w zimnych warunkach pogodowych oraz jeździe na nartach16.
Podczas zimnej wojny, umiejętności żołnierzy pułku górskiego zostały wykorzysta‑
ne w Norwegii, by strzec północnej flanki NATO przed oczekiwanym zagrożeniem
płynącym z terenów radzieckich. Ich zdolności zostały wystawione na próbę w czasie
konfliktu o Falklandy 1982, a ostatnio, w pasmach górskich Afganistanu, gdzie ich
szkolenia w dyscyplinie wojny na wysokościach opłaciły się17.
Operowanie pojazdami Pułku oraz całym transportem lądowym jest domeną puł‑
ków mobilnych, znanych także jako Oddziały Landroverów18. Pluton ten wykorzy‑
stywał pojazdy podczas operacji już od momentu powstania SAS w Afryce Północnej
w czasie II Wojny Światowej. Wtedy pierwsi żołnierze SAS mocowali karabiny maszy‑
nowe na jeepy i ostrzeliwali niemieckie lotniska, pojazdy, magazyny broni, a następnie
wycofywali się na pustynię. Współcześni żołnierze mimo, iż mają dostęp do nowocze‑
snej technologii i mogą korzystać pomocy nawigacyjnych, takich jak GPS (ang. Glo‑
bal Positioning System), muszą posiadać umiejętności czytania map i nawigacji przez
gwiazdy19.

Siły zbrojne we współczesnym świecie

Defensywa nr 1 (2017)

Selekcja do jednostki
Zasady selekcji żołnierzy SAS ustanowione przez Stirlinga i Lewesa na obszarze Pustyni
Zachodniej w czasie II Wojny Światowej mają zastosowanie do dziś20. Na selekcję do
SAS mogą zgłosić się chętni żołnierze i oficerowie z różnych rodzajów wojsk. Żołnierz
służący w Armii Brytyjskiej, Królewskich Siłach Powietrznych, czy Marynarce Królew‑
skiej może starać się o przyjęcie dopóty, dopóki ma jeszcze przed sobą przynajmniej trzy
lata służby. Członkowie Armii Terytorialnej 21. czy 23. Pułku SAS mogą także starać
się o przyłączenie do Pułku 2221.
Proces selekcji przeprowadzany jest przez Skrzydło Szkoleniowe Pułku i obejmuje
trzy etapy. Spośród około 125 kandydatów chcących wstąpić w szeregi 22. Pułku, udaje
się to dziesięciorgu22.
Pierwszy etap rozpoczyna się standardowym testem sprawności fizycznej do służby
w armii. Zazwyczaj kandydaci nie mają problemów ze zdaniem tego testu, gdyż słu‑
żąc w innych jednostkach są przyzwyczajeni do wysiłku. Po zaliczeniu testu sprawno‑
ściowego, następuje trzytygodniowy etap Wzgórza. Polega on na marszach w Górach
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Czarnych i Brecon Beacons w Południowej Walii23. W tym okresie sprawdzana jest
kondycja fizyczna, umiejętności nawigacji w terenie, a także czytanie map. Na począt‑
ku kandydaci wędrują w grupach z obciążeniem 11 kg, jednakże stopniowo jest ono
zwiększane, podobnie jak dystans marszów. Po kilku takich treningach grupowych re‑
kruci wędrują w parach, a w końcu sami24. Etap pierwszy kończy się finałowym 65 km
marszem zwanym „długim wleczeniem się”. Dystans ten ma być pokonany w ciągu 24
godzin, po jego pokonaniu rekrut może przejść do kolejnego etapu25.
Drugi etap odbywa się w sercu dżungli w Belize. Kandydaci poznają podstawy prze‑
trwania i patrolowania w trudnych warunkach. Działają oni w czteroosobowych patro‑
lach poznając metody poruszania się po terenie wroga, odparcia ataku, obserwacji. Pod‑
czas tej fazy testowana jest odporność zarówno fizyczna, jak i psychiczna, gdyż rekruci
muszą zmierzyć się z ciągłym działaniem pod presją bez możliwości powrotu do bazy26.
Ostatni etap, do którego docierają najsilniejsi, obejmuje ucieczkę, unikanie i tak‑
tyczne przesłuchanie (ang. Escape, Evasion and Tactical Questioning). Kurs ten polega
na tym, iż kandydaci ubrani w mundury z okresu II Wojny Światowej wypuszczani są
na niezamieszkałe tereny na których muszą się ukrywać, by nie zostać schwytanym. Ta
część trwa przez trzy dni i kończy się przesłuchaniem. Z racji tego, że żołnierze SAS
muszą mieć zdolności opierania się w czasie przesłuchań w razie dostania się w ręce
wroga, tak by nie wyjawić tajnych informacji, kandydaci również sprawdzani są pod
tym kątem. Podczas przesłuchania mogą wyjawić informacje z tak zwanej „wielkiej
czwórki”, tzn. imię i nazwisko, stopień, numer ewidencyjny i datę urodzenia. Wyjawie‑
nie innych informacji powoduje brak ukończenia selekcji. Przesłuchujący wykorzystują
różne metody, by złamać kandydatów, m.in. biały szum, nacisk psychiczny, groźby27.
Po zakończeniu tych etapów garstka żołnierzy otrzymuje piaskowe berety z charakte‑
rystycznym „Skrzydlatym Sztyletem”, wzdłuż którego napisane jest motto tej jednostki
specjalnej28. Na tym nie kończy się szkolenie: nowy członek uczy się sztuki walki SAS,
specjalnych metod przetrwania w ekstremalnych warunkach, a także indywidualnych
umiejętności: medycznych, komunikacyjnych, sztuki niszczenia czy nauki języka29.
Przed nowicjuszem stoi dalszy ciąg treningów, zależnych od rodzaju pułku, do którego
zostanie przyjęty. Dla żołnierzy przyjętych do Air Troop organizowany jest sześciotygo‑
dniowy kurs spadochronowy, obejmujący skoki metodami HALO i HAHO30. Człon‑
kowie oddziałów lądowo‑wodnych poznają szczegóły techniczne i uczą się korzystania
z zamkniętych aparatów do nurkowania oraz szkolą umiejętności potrzebne do prowa‑
dzenia Rigid Raiders (szybkich statków lądujących jak amfibie) i kanoe Klippera31. Dla
tych, którzy przyłączą się do plutonu górskiego przygotowane są szkolenia z technik
wspinania z użyciem podstawowego sprzętu, a także nauka na temat przewidywania wa‑
runków pogodowych i postępowania w przypadku hipotermii i odmrożenia32.

Operacja „Nimrod” i ujawnienie istnienia jednostki
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„Nimrod” – kryptonim najbardziej znanej operacji sił specjalnych na świecie, polega‑
jącej na odbiciu zakładników z irańskiej ambasady mieszczącej się w centrum Londynu
przez oddziały SAS. Jak zostało wspomniane, operacji tej przyglądały się miliony osób,
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gdyż była transmitowana na żywo w telewizji i to właśnie dzięki temu świat dowiedział
się o istnieniu SAS, jak dotąd utrzymywanej w sekrecie jednostce.
W środę 30 kwietnia 1980 r. Ambasada Iranu przy Prince’s Gate 16 w Londynie
została opanowana przez sześciu uzbrojonych terrorystów, działających jakoby w imie‑
niu Demokratycznego Rewolucyjnego Frontu Wyzwolenia Arabistanu. W pierwszych
chwilach ataku części personelu ambasady udało się uciec, lecz w budynku wciąż pozo‑
stawało 21 zakładników33.
Policja natychmiast zorganizowała centrum negocjacyjne w sąsiednim budynku
oraz ustawiła kordony wokół ambasady. Dodatkowo, odizolowała terrorystów od świa‑
ta zewnętrznego odcinając druty telefoniczne i kable telewizyjne34. Chcąc dokładnie
ustalić miejsca przebywania terrorystów i zakładników policja postanowiła zamonto‑
wać aparaturę podsłuchową. Ludzie SAS wraz z ekspertami z MI5 rozpoczęli wiercenie
ścian łączących się z ambasadą35. W celu ukrycia odgłosów wiertarki porozumiano się
z zarządem British Gas, by na sąsiedniej ulicy rozpoczęli pracę z użyciem młotów pneu‑
matycznych, a gdy to nie pomogło zwrócono się także do kontroli lotów, by samoloty
przelatywały nad ambasadą na niższej wysokości36.
W zamian za przekazanie przez media informacji o żądaniach terrorystów zostały
uwolnione dwie osoby37. Jedną z nich był dziennikarz BBC Chris Cramer, który do‑
starczył policji informacje na temat liczby terrorystów i uzbrojenia grupy Oana, przy‑
wódcy terrorystów38.
Przez cały weekend rząd brytyjski nie zdołał uzyskać pomocy ze strony ambasa‑
dorów państw arabskich, a terroryści byli coraz bardziej niecierpliwi. W poniedziałek
około godziny 13:30 w holu głównym budynku został zastrzelony sekretarz prasowy
ambasady Abbas Lavasani, aczkolwiek jego zwłoki zostały wyrzucone przez drzwi fron‑
towe dopiero około godziny 17:00. Wtedy też policja przekazała formalnie zarządzanie
operacją wojsku39.
W nocy z 30 kwietnia na 1 maja przybyły na akcję pierwsze oddziały Pułku SAS,
które po odprawie wyruszyły ze swojej głównej bazy w Hareford. Oddziały te ukryły się
w barakach przy Ragent’s Park, gdzie stolarze przy użyciu planów ambasady w pośpie‑
chu budowali makietę budynku, by kierujący z SAS jak najlepiej rozplanowali przebieg
operacji40.
Żołnierze SAS zostali podzieleni na dwa oddziały: Czerwony i Niebieski. Członko‑
wie tych oddziałów byli utrzymywani na zmianę w obwodzie i gotowości do natychmia‑
stowego działania, na wypadek nagłej potrzeby ich użycia. Czuwali z naładowaną bro‑
nią rozlokowani na dachu i w środku budynku Royal College of General Practitioners,
który sąsiadował bezpośrednio z ambasadą. Podczas jednej z nocnych wart żołnierzom
SAS udało się otworzyć okno na dachu ambasady, które pozostało niezabezpieczone41.
W trakcie trwania operacji terroryści zmienili żądania: zamiast uwolnienia więź‑
niów w Iranie zażądali autobusu, którym chcieli wraz z zakładnikami dostać się na teren
lotniska i stamtąd udać się na Środkowy Wschód42.
Po wspomnianym zamordowaniu sekretarza prasowego ambasady Abbasa Lava‑
saniego brytyjski sekretarz stanu Wiliam Whitelaw, spotkał się z wyższymi urzędni‑
kami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i powiedział, że premier Margaret Thatcher
jest zdecydowana zafundować terrorystom „wstrząs na skalę światową”43. Jeszcze tego

Siły zbrojne we współczesnym świecie

Defensywa nr 1 (2017)

9

Siły zbrojne we współczesnym świecie
10

Klaudia Chruszcz

Defensywa nr 1 (2017)

samego dnia, około godziny 19, oddziały SAS wkroczyły do akcji. Oddział Czerwony,
zjeżdżając na linach z dachu, a także używając otwartego okna opanował dwa najwyższe
piętra. W tym samym czasie Oddział Niebieski był odpowiedzialny za przejęcie piwni‑
cy, parteru i pierwszego piętra44. Dodatkowo budynek otaczały zespoły wsparcia SAS
uzbrojone w pistolety oraz snajperzy gotowi zapewnić osłonę ogniową45.
Wewnątrz budynku, pomimo szoku wywołanego eksplozjami i skutkami użycia
granatów ogłuszających i gazu łzawiącego, jeden z terrorystów zdołał zabić zakładnika.
W ciągu 11 minut oddziały SAS zastrzeliły pięciu z sześciu terrorystów, a 19 zakładni‑
ków zostało uwolnionych bez żadnego uszczerbku na zdrowiu46.
Po zabezpieczeniu wszystkich pokojów, żołnierze utworzyli żywy łańcuch i, poda‑
jąc sobie ludzi z rąk do rąk, wynieśli z budynku zakładników i jednego terrorystę, któ‑
remu podczas szturmu udało się ukryć między zakładnikami. Po wyprowadzeniu na
zewnątrz, wszystkim ewakuowanym kazano położyć się na ziemi, po czym skuto ich
kajdankami na czas dokonywania identyfikacji. Dzięki temu został uchwycony ukry‑
wający się terrorysta, który został aresztowany47. Oznaczało to zakończenie operacji
„Nimrod”.	

Przykłady innych operacji SAS
Oblężenie irańskiej ambasady udowodniło, że ten typ działalności terrorystycznej oka‑
zał się nieskuteczny w zetknięciu się z profesjonalizmem oddziału SAS. Nie była to
jedyna skuteczna akcja przeprowadzona przez tę elitarną jednostkę. 22. SAS brał udział
także w operacjach w Irlandii Północnej, wykonując zadania rozpoznawcze i ofensyw‑
ne przeciwko terrorystom IRA. Komandosi wspomagali również niemiecką GSG‑9
w operacji kontrterrorystycznej w Somalii, brali udział w wojnie falklandzkiej, a także
w operacji „Pustynna Burza”. Znaczącą rolę odegrali również podczas wojen bałkań‑
skich w latach 9048.
W ostatnich latach, w związku z wojną z terroryzmem, operatorzy SAS byli głównie
zaangażowani w działania w Afganistanie i Iraku wykonując szereg zadań związanych
z rozpoznawaniem i niszczeniem ugrupowań rebelianckich terrorystycznych49.
Niemniej jednak, komandosi SAS odegrali także istotną rolę w czasie I wojny w Za‑
toce Perskiej z 1990 r. Początkowo celem działalności operatorów jednostki było przede
wszystkim niszczenie centrów łączności używanych przez irackie wojsko oraz dywersja
na jego tyłach50.
Priorytetowe zadania SAS w Iraku uległy jednak zmianie w momencie, w którym
wojsko Saddama Hussajna wystrzeliła po raz pierwszy pocisk dalekiego zasięgu ziemia
‑ziemia Scud w kierunku Arabii Saudyjskiej i Izraela. Pułk SAS otrzymał nową misję
odnalezienia i zniszczenia wyrzutni tych rakiet. Komandosi zaplanowali wypełnienie
tej operacji trzema równoległe prowadzonymi sposobami. Pierwsza metoda polegała na
zainstalowaniu w Iraku patroli czuwających przy drogach, które meldowały o zauważo‑
nych konwojach wyrzutni rakiet, a następnie nakierowywały na nie amerykańskie sa‑
moloty F‑15 Strike Eagle. Drugim sposobem było wysłanie w rejon zachodniego Iraku
grup specjalnych SAS, które przecinały irackie linie łączności w celu uniemożliwienia
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przekazania rozkazu obsługom wyrzutni. Po trzecie, w rejon ten wysyłano kolumny
bojowe komandosów, którzy przeszukując teren szukali wyrzutni51. Żołnierzom SAS
przydzielono obszar nazywany „Scud Alley” rozciągający się wokół terenu lotniska H‑2
na południe od autostrady nr 10 do granicy z Arabią Saudyjską52.
Należy także podkreślić, że w operacji poszukiwania wyrzutni rakiet Scud koman‑
dosi SAS współpracowali z amerykańskimi oddziałami Delta Force. Obszar działań
Amerykanów znany jako „Scud Boulevard” obejmował kilka tysięcy kilometrów kwa‑
dratowych, na których znajdowało się m.in. miasto Al Qaim, będące miejscem ukrycia
kilku mobilnych wyrzutni należących do sił irackich53.
Wśród istotniejszych misji przeprowadzonych przez SAS należy także wymienić:
• Operacja „Trent” – przeprowadzona w październiku 2001 r. w Afganistanie
w celu zniszczenia fabryki opium (będącej jednocześnie miejscem szkolenia
bojowników Al.‑Kaidy i Talibów) oraz zdobycia istotnych danych wywiadow‑
czych54. Pomimo czterech rannych w wyniku operacji operatorów SAS, misja
zakończyła się powodzeniem55.
• Operacja „Jubilee” – przeprowadzona w maju 2012 r., kiedy to, w ponow‑
nie w Afganistanie, porwano cztery osoby (w tym brytyjską sanitariuszkę)56.
W związku z koniecznością odbicia zakładników, operatorzy SAS wraz z żołnie‑
rzami amerykańskich sił specjalnych przeprowadzili udaną operację zakończoną
pełnym sukcesem57.
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Jednostka SAS bez zwątpienia należy do elity służb specjalnych. Stanowi również źró‑
dło inspiracji dla innych jednostek specjalnych, m.in. dla polskiego GROM‑u. Brytyj‑
scy komandosi charakteryzują się solidnością, odwagą i profesjonalizmem, cechami,
które pomagają im pomyślnie przeprowadzać liczne operacje. Dzięki surowej selekcji
i wymagającym szkoleniom żołnierze SAS są w nieustannej gotowości do działania na‑
wet najtrudniejszych operacjach.
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Rola sił zbrojnych w Afryce –
determinanty unikatowej pozycji
Siły zbrojne od początku istnienia instytucji państwa są jego kluczowym, nierzadko
uważanym wręcz za najważniejszy, elementem. Jednak z upływem czasu, rola armii zdaje
się maleć, co może być powiązane z dążeniem do utrzymania pokoju przez współczesne
państwa (tendencje pacyfistyczne), a także rosnącym znaczeniem innych czynników,
które z powodzeniem zastępują metody militarne. Niemniej jednak, profesjonalne woj‑
ska wciąż są jednym z najbardziej istotnych elementów prowadzenia polityki.
Powszechnie uznaje się Stany Zjednoczone, wraz z Rosją i Chinami, za najwięk‑
sze potęgi militarne na świecie. Poprzeć tę opinię można licznymi statystykami przed‑
stawiającymi liczebność sił zbrojnych danych państw oraz ich jakość. Według danych
Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (ang. Stockholm
International Peace Research Institute, SIPRI) w wielkości wydatków na zbrojenia za
rok 2015 przewodzą Stany Zjednoczone, przed Chinami i Arabią Saudyjską, a także
Rosją, znajdującą się na czwartym miejscu1. Inne dane zostały zaprezentowane w ra‑
porcie „The Military Balance 2017”, przygotowanym przez Międzynarodowy Instytut
Studiów Strategicznych (ang. International Institute for Strategic Studies, IISS). W do‑
kumencie tym, również podliczającym wydatki na zbrojenia, prowadzą Stany Zjedno‑
czone przed Chinami, Arabią Saudyjską, Wielką Brytanią, Indiami, Japonią, Francją
i Rosją2.
Obok państw przeznaczających znaczne sumy pieniędzy na siły zbrojne, nowocze‑
sny sprzęt i doskonale wyszkolonych żołnierzy, znajdują się państwa afrykańskie. Choć
są one dalece biedniejsze, to jednak polegają w większym stopniu na armii niż ich so‑
jusznicy z czołowych miejsc prezentowanych raportów SIPRI oraz IISS. Celem tej pra‑
cy nie jest bynajmniej udowodnienie, że państwa afrykańskie mają lepsze pod jakim‑
kolwiek względem siły zbrojne od militarnych potęg na skalę światową. Artykuł ten
jest próbą pokazania, iż rola wojska w codziennym życiu, jak i polityce państwowej, jest
najbardziej znacząca właśnie w państwach Czarnego Lądu. Wpływ armii nie objawia
się jednakże w liczbie żołnierzy lub ilości pieniędzy wydanych na zbrojenia. Najwy‑
żej położona w rankingu dotyczącym wydatków na zbrojenia „The Military Balance”
spośród państw afrykańskich jest Algieria, lecz jej 10 milionów USD wydanych za rok
2016 daje jedynie 19. miejsce na świecie. Natomiast wszystkie państwa kontynentu
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afrykańskiego wydały łącznie zaledwie około 36 milionów USD, wyprzedzając jedy‑
nie Australię i Oceanię3. Należy jednak podkreślić, że ilość nakładów pieniężnych lub
obiektywnie oceniana siła armii nie musi iść w parze z jej rolą i znaczeniem w pań‑
stwie. Tak właśnie jest w Afryce, gdzie pomimo relatywnie niewielkiej ilości żołnierzy
i pieniędzy przeznaczanych na armię, to członkowie wojska mają nierzadko największy
wpływ na decyzje polityczne.

Obecna sytuacja w państwach afrykańskich
Na początek warto zwrócić uwagę na fakty ukazujące teraźniejszą sytuację w państwach
afrykańskich, szczególnie na poziomie władzy centralnej. Wbrew powszechnie panują‑
cej opinii, władzy w państwach Czarnego Lądu nie sprawują głównie żołnierze będący
w służbie czynnej lub po jej zakończeniu albo dyktatorzy mający za sobą doświadcze‑
nia na polu bitwy. Spośród 54 uznawanych powszechnie państw afrykańskich, liderzy
ponad połowy z nich nigdy nie brali udziału w walkach, nie będąc również członkami
armii czy paramilitarnych bojówek. Co więcej, przywódcy niektórych państw, takich
jak Botswana lub Zambia, mają za sobą jedynie krótkie szkolenia wojskowe4, docho‑
dząc do zajmowania najwyższych stanowisk politycznych w państwie innymi ścieżka‑
mi. Tendencja ta szczególnie widoczna jest z kolei w Nigrze oraz Republice Środkowo‑
afrykańskiej, gdzie oficerowie zajmujący stanowiska na wysokim szczeblu w państwie
zostali w ostatnich dwóch latach zastąpieni cywilnymi przedstawicielami administracji.
Głównym tego powodem były długotrwałe konflikty toczące te kraje5. Podobnie sytu‑
acja przedstawia się z wydatkami na armię, gdzie w większości państw Afryki w przecią‑
gu ostatnich trzech lat ilość pieniędzy przeznaczanych na rozwój sił zbrojnych maleje6.
W niektórych państwach Czarnego Lądu sytuacja zdaje się poprawiać – liczba
militarystów u władzy maleje, a kierunek obrany przez państwowe władze prowadzi
do demokratyzacji. Niemniej jednak, w Afryce wciąż pozostaje liczna grupa państw
zdominowanych przez wojskowych, które nie dążą do zmniejszenia roli sił zbrojnych
w procesie rządzenia krajem: Sudan Południowy, Somalia lub Libia to najbardziej wy‑
raziste przypadki, gdzie pojawiają się trudności w ustanowieniu jakiejkolwiek prawo‑
witej władzy bez udziału przedstawicieli wojska. Niemniej jednak, grupa pozostałych
państw takich jak Togo, Czad albo Sudan wciąż pozostaje w posiadaniu ludzi związa‑
nych z armią, którzy objęli najwyższe stanowiska w kraju i nic nie zapowiada zmian
w tej kwestii. Paradoksalnie, roszady na najwyższych pozycjach bardziej prawdopodob‑
ne są w państwach, w których armia nie ma już tak szerokich uprawnień, jakie miała
niegdyś.
Najprostszym dla wojska i jednocześnie popularnym w Afryce zjawiskiem są zama‑
chy stanu lub próby ich przeprowadzenia dokonywane właśnie przez siły zbrojne dane‑
go państwa. W ostatnich pięciu latach (2012‑2016) doszło do przewrotów (w więk‑
szości nieudanych) w 14 państwach kontynentu, w tym w niektórych kilkukrotnie
(na przykład w Burkina Faso7). Za każdym razem najważniejszą rolę i inspirację do
przewrotów stanowiły ugrupowania wojskowe. Takie sytuacje wskazują na niemalże
stałe zagrożenie ze strony przynajmniej części sił zbrojnych, z którym muszą się liczyć
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Jednym ze sprzyjających czynników wzmacniających pozycję sił zbrojnych jest kolo‑
nialna przeszłość większości państw afrykańskich. Na terenie kolonii znajdowali się
żołnierze krajów okupanckich, których głównym zadaniem było utrzymywanie bezpie‑
czeństwa i ładu na kontrolowanych terenach. Na licznych obszarach najwyższą władzę
sprawował dowódca wojsk okupanckich stacjonujących w okolicy. O ile na niektórych
terenach było to skuteczne rozwiązanie, o tyle w wielu innych zaowocowało krwawymi
powstaniami i starciami. W ten sposób mieszkańcy Afryki przyzwyczajali się do obec‑
ności armii oraz jej kluczowej roli w pełnieniu władzy, co sprawiło, że teraźniejsze nad‑
użycia popełniane przez siły zbrojne nie spotykają się z tak wielkim oporem pośród lo‑
kalnej ludności. Skutkiem tego jest fakt, że gdy państwa te odzyskiwały niepodległość,
nawet bez konfliktu zbrojnego z okupantem, to głównymi architektami nowego rządu
zostawali często lokalni dowódcy wojskowi. Polityczny niebyt rzadko zatem stawał się
udziałem generałów9. Za przykład może posłużyć sytuacja w Republice Południowej
Afryki, gdzie przez lata wszystkie rodzaje sił zbrojnych brały udział w polityce na różne
sposoby, pozostając ważnym podmiotem nawet po zniesieniu apartheidu, w czym ak‑
tywnie partycypowały10.
Kolejnym czynnikiem związanym z obecnością armii w życiu codziennym miesz‑
kańców Afryki są międzynarodowe siły zbrojne na misjach pokojowych i stabilizują‑
cych. Z 16 misji pokojowych prowadzonych pod egidą Organizacji Narodów Zjedno‑
czonych (ONZ), w 2016 r. dziewięć z nich odbywało się na kontynencie afrykańskim11.
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decydenci państw afrykańskich prowadzący politykę. Ten sposób rządzenia, najczęściej
autorytarny, sam w sobie jest ważnym czynnikiem, który potęguje wpływy sił zbrojnych
państw afrykańskich. Jak mówi Robin Luckham, doktor nauk politycznych, współza‑
łożyciel i pracownik „African Security Sector Network”: Prowadzona polityka strachu
sprawiła, że rządzący muszą bardzo polegać na armii i policji, ale jednocześnie zdemora‑
lizowała te ostatnie, co znacząco utrudnia osiąganie efektów swej władzy nad osłabionym
państwem. Ostateczną konsekwencją polegania wyłącznie na sile militarnych jest powsta‑
nie licznych armii watażków, którzy odłączają się od państwa, czego przykładem pozostaje
Renamo w Mozambiku 8.
Opieranie się głównie na sile wojskowej prowadzi do eskalacji konfliktów i projekcji
siły, co w dalszej perspektywie sprawia, że jedynym zwycięzcą takiej polityki jest ar‑
mia, która poszukuje coraz to nowszych przeciwników do walki i uzależnia coraz bar‑
dziej od siebie władze cywilne. W ten sposób można zauważyć niewątpliwą siłę wojska
w Afryce, gdyż jedynie silna, dobrze dowodzona armia z pewną autonomią może prze‑
prowadzić próbę zamachu stanu. Z kolei częstotliwość występowania puczów na tym
kontynencie ukazuje w jak wielu państwach wojsko zajmuje na tyle silną pozycję, że
próbuje przejąć władzę. Taki stan rzeczy podyktowany jest pewnymi czynnikami, które
wraz z autorytarnymi rządami opartymi na sile wojskowej, wpływają na istotne znacze‑
nie armii w krajach afrykańskich.
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W niewielu państwach w Afryce doszło bowiem do sytuacji, w której po odzyskaniu
niepodległości wojska, pozostające wcześniej na ulicach miast, powróciły do koszar.
W związku z licznymi wojnami domowymi, do Afryki zostały wysłane tysiące żołnie‑
rzy sił międzynarodowych, mających za zadanie utrzymanie porządku. Tak naprawdę
zatem, Afrykańczycy nigdy nie mieli możliwości odzwyczajenia się od widoku armii
i obycia się z posłuszeństwem wobec władzy cywilnej bardziej niźli wojskowej. Armia
w utrwalaniu swej dominującej pozycji korzystała na tym głównie przez kooperację
z wojskami działającymi w ramach ONZ, których dowódcy chętniej popierali współ‑
pracujących z nimi oficerów, umacniając tym samym ich pozycję. Taka sytuacja miała
miejsce w Sudanie Południowym, gdzie, dzięki poparciu sił międzynarodowych, pre‑
zydent tego państwa Salva Kiir nadal utrzymuje się przy władzy. Dzieje się tak nawet
pomimo niedawnych informacji jego dotyczących, które mówią zarówno o podsycaniu
przez prezydenta Kiira konfliktu, jak i zarabianiu bardzo dużych sum pieniędzy na pro‑
wadzonej wojnie12.
Nieodłącznym elementem, który ma związek z historią tego kontynentu i jedno‑
cześnie jest kluczowym do wyjaśnienia przyczyn tak istotnej roli sił zbrojnych w struk‑
turach państwowych, jest przede wszystkim wspomniana już duża liczba wojen i kon‑
fliktów zbrojnych w Afryce13. Liczne wojny domowe, najczęściej o podłożu etnicznym,
a także insurekcje o charakterze niepodległościowym, utrudniają wytworzenie cywil‑
nych i wykształconych elit politycznych, które byłyby gotowe do pracy w strukturach
władzy państwowej. Zamiast tego, do najwyższych stanowisk w państwie dochodzą
zwycięscy wodzowie, zasłużeni dla kraju wygraną wojną lub wywalczeniem nawet nie‑
stabilnego zawieszenia broni (przykład Paula Kagame z Rwandy14). Niemniej jednak,
zwycięscy generałowie w życiu cywilnym nie mają kompetencji do sprawowania władzy
w państwie. Najczęściej skutkuje to wieloletnimi rządami, które z czasem i wraz z na‑
rastaniem nowych problemów zmieniają się w rządy autorytarne. Nawet jeśli jednak
dochodzi do rozejmu i zawieszenia broni, są to kompromisy bardzo kruche, gdzie kon‑
flikty gotowe są w każdej chwili wybuchnąć z powrotem ze zdwojoną mocą.
Najbardziej znamienity przykład niestabilnego rozejmu, który szybko przerodził
się w kolejny konflikt, stanowi wojna i późniejsze ludobójstwo w Rwandzie w latach
1990‑1994. Katalizatorem do rozpoczęcia masowych morderstw okazał się traktat
o zakończeniu wojny15. Podobnie, w momencie zakończenia mordów w Rwandzie
i uzgodnieniu warunków pokoju, konflikt etniczny wcale nie wygasł, a jedynie prze‑
niósł się na teren sąsiedniego Burundi, aby tam trwać przez kolejne lata w równie
krwawej odsłonie. Etniczne konflikty to znaczący problem Afryki, który jest skutecz‑
nie podsycany przez wszelkie grupy bojowników, również tych należących do pań‑
stwowych wojsk.
Kolejną kwestią, która sprzyja przedstawicielom sił zbrojnych w zajmowaniu czoło‑
wych stanowisk rządowych i decydowaniu o kierunkach polityki jest problem związany
z terroryzmem w Afryce. Organizacje takie jak Boko Haram, Al‑Shabaab, czy Al‑Kaida
Islamskiego Maghrebu, (ang. Al‑Qaeda in the Islamic Maghreb, AQIM) to tylko przy‑
kłady grup terrorystycznych działających na tym kontynencie. Według „Global Terro‑
rism Index”, w 2015 r. na terenie Afryki Subsaharyjskiej zginęło w atakach terrorystycz‑
nych około 8 tysięcy ludzi, a w regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki liczba
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ta oscyluje w granicach 13 tysięcy ofiar, co stawia obydwa regiony w ścisłej czołówce
rankingu16. Podobnie w pierwszej dziesiątce państw o największym nasileniu zjawisk
terrorystycznych znalazły się cztery kraje z Afryki17.
Aspektem, którego ranking „Global Terrorism Index” nie uwzględnia, a który wy‑
stępuje bardzo często jako rodzaj ataku terrorystycznego w Afryce są porwania, z któ‑
rych najbardziej medialnym jest sprawa dziewczynek z nigeryjskiego miasteczka Chi‑
bok18. Kwestia terroryzmu jest tutaj o tyle kluczowa, iż grupy pokroju Al‑Shabaab są
bardzo dobrze uzbrojone i zorganizowane co sprawia, że jedynym podmiotem zdolnym
nawiązać jakąkolwiek walkę z bojówkami jest armia lub specjalne oddziały policyjne.
Różnica polega na tym, że w przypadku porażek na froncie z terrorystami to władze
cywilne są za to obarczane odpowiedzialnością, podczas gdy sukcesy najczęściej przy‑
pisuje się dowódcom sił zbrojnych, co polepsza ich wizerunek pośród społeczeństwa.
Dodatkowo, jak wynika z informacji poświęconych militarnym aspektom państw afry‑
kańskich przedstawionych w „The Military Balance”, większość państw afrykańskich
musiała zmienić swoje priorytety w strategiach militarnych, uznając grupy terrorystów
za poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, obrazując w ten sposób siłę terrorystów,
którzy stali się istotnym przeciwnikiem dla sił zbrojnych19.

Prognozy i nadzieje na przyszłość
Istotnym jest podkreślenie, że pozycja sił zbrojnych nie jest jednakowa we wszystkich
państwach afrykańskich. Za przykład mogą posłużyć kraje, które radzą sobie z kontrolą
nad armią i mogą stanowić przykład dla pozostałych państw regionu jak należycie zba‑
lansować władzę cywilną i militarną z korzyścią dla społeczeństwa.
Najlepszym przykładem odpowiedniej równowagi między pozycją sił zbrojnych,
a władzami cywilnymi, pozostaje Etiopia, która posiada jedną z najlepszych armii na
kontynencie, zaprawioną w bojach i stale współpracującą z ONZ przy misjach poko‑
jowych w regionie20. Pomimo tego faktu, ostatnia próba zamachu stanu w tym kra‑
ju miała miejsce w 1989 r.21 Jest to o tyle znaczące, że Etiopia sąsiaduje z niestabilny‑
mi wewnętrznie państwami takimi jak Erytrea, Somalia, Sudan i od niedawna Sudan
Południowy. Jednak wbrew niesprzyjającemu otoczeniu oraz pomimo tego, że rola sił
zbrojnych w Etiopii jest wysoka, nie przekształca się niebezpiecznie w swoiste państwo
w państwie, co można zaobserwować wśród pozostałych graczy na politycznej arenie.
Prognozy dotyczące przyszłości Afryki pozostają trudne do sformułowania, szcze‑
gólnie w kwestii sił zbrojnych. Z jednej strony, obiecująco wyglądają wyniki ostatnich
wyborów, gdzie armia i jej zwolennicy ponieśli kilka porażek, a pewne państwa jak
Gambia22 oraz Republika Środkowoafrykańska23 zdają się stać obecnie przed pokojo‑
wymi perspektywami na przyszłość. Z drugiej strony, sytuacja jest bardzo dynamiczna,
a jeden udany zamach stanu może całkowicie zachwiać równowagą kolejnego państwa
w regionie, zagrażając jednocześnie jego sąsiadom. Militaryści bowiem z pewnością nie
zechcą oddać łatwo swych wpływów, a przykład Sudanu Południowego wskazuje, iż to
mieszkańcy Afryki muszą rozwiązywać takie problemy samodzielnie, nie zawsze pole‑
gając przy tym na siłach międzynarodowych.
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Podsumowując, siły zbrojne pełnią w państwach afrykańskich szczególną rolę. Nie
są to ani najsilniejsze, ani najlepiej wyposażone armie na świecie. Jednakże, ich wyjąt‑
kowość nie leży w ilości wyrzutni rakietowych, ani nawet w zakulisowych wpływach.
Wojska państw afrykańskich są o tyle istotne, że w wielu przypadkach to one faktycznie
sprawują najwyższą władzę w państwie, czego nie można powiedzieć o niemal żadnej
z największych armii świata, a z pewnością nie w takim stopniu. To wojsko w tych kra‑
jach obsadza najważniejsze urzędy oraz jest jedynym gwarantem przetrwania państwa.
Jak długo jeszcze taki stan rzeczy się utrzyma oraz czy jest to dobrym i humanitarnym
rozwiązaniem, jest osobną kwestią. Obecny stan rzeczy wskazuje na niezwykłą i zde‑
cydowanie najszerszą rolę armii w sprawowaniu władzy na kontynencie afrykańskim
w skali światowej.
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Modernizacja Marynarki Wojennej RP
Marynarka Wojenna Rzeczpospolitej Polskiej (RP) od 1994 r. nie otrzymała żadnego
nowego okrętu. Większość jednostek kupionych jeszcze w czasach Polskiej Rzeczpo‑
spolitej Ludowej (PRL) lub w późniejszym czasie, lecz używanych, jest przestarzałych.
Wiele z nich jest utrzymywanych tylko za względu na przydatność szkoleniową1. Wo‑
bec części sprzętu poradzieckiego, który mógłby stanowić pewien potencjał bojowy, nie
podjęto koniecznych prac modernizacyjnych. Mowa tu przede wszystkim o czterech
korwetach rakietowych, Tarantulach. Ponadto, w 2000 r. rozformowano 1 Pułk Lot‑
nictwa Myśliwego, pozbawiając Marynarkę Wojenną lotnictwa bojowego. Po zabraniu
samolotów odrzutowych (np. MiG‑21bis) pozostała eskadra operująca na śmigłow‑
cach (np. Mi‑14PŁ) i turbośmigłowych górnopłatach (np. M28 BRYZA)2. Tym i wie‑
lu innym zmianom powodującym regres Marynarki Wojennej RP ma zaradzić program
operacyjny „Zwalczanie zagrożeń na morzu”, jak i rodząca się w bólach strategia bezpie‑
czeństwa morskiego, której zapowiedzią jest Koncepcja z 2017 r.
Celem niniejszego artykułu jest opisanie planu modernizacji Marynarki Wojennej
RP, skupiając się na kilku wybranych zadaniach, które zostaną szerzej przedstawione
oraz zestawienie tych planów z nowym dokumentem, który wnosi wiele nowego do
dyskusji dotyczącej unowocześniania tegoż rodzaju wojsk.
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Zwalczanie zagrożeń na morzu
Rok 2013 stanowił przełom w procesie modernizacji Sił Zbrojnych RP. 17 września
2013 r. uchwałą Rady Ministrów nr 164 ustanowiono program na lata 2013‑2022 pt.
„Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol‑
skiej w ramach programów operacyjnych”3. Zakłada on czternaście wieloletnich pro‑
gramów operacyjnych oraz wynikających z nich programów uzbrojenia, które znów
są rezultatem aktualnego potencjału Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Uchwała
ta wpisuje się w ciągły proces wymiany przestarzałego uzbrojenia i sprzętu wojskowe‑
go, stanowiąc skondensowane zestawienie najpotrzebniejszych (wg rządu koalicji PO
‑PSL) zadań, które powinny zostać zrealizowane w celu podniesienia zdolności opera‑
cyjnej polskich sił zbrojnych.
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Jednym z nich jest program operacyjny dotyczący modernizacji Marynarki Wojen‑
nej RP pt. „Zwalczanie zagrożeń na morzu”, obejmujący dwadzieścia zadań mających
pozwolić na utrzymanie potencjału bojowego podsystemów rażenia okrętów nawodnych
i podwodnych oraz podsystemu obrony przeciwminowej4. Koszt realizacji wszystkich za‑
łożeń na przestrzeni lat 2014‑2022 oszacowano na 13 755,5 mln PLN, zaś w dokumen‑
cie5 zmieniającym uchwałę nr 164 te koszta zmniejszono do kwoty 13 280,2 mln PLN6.
Na szczególną uwagę zasługuje program „Orka”, zakładający pozyskanie trzech
okrętów podwodnych o napędzie klasycznym (spalinowo‑elektrycznym), jak również
wyposażonych w alternatywną technologię napędu, którego działanie jest niezależne
od powietrza7 (ang. Air‑Independent Propulsion, AIP). Okręty mają być wyposażone
w torpedy, miny oraz system zarządzania walką. Rozważana jest również opcja wypo‑
sażenia ich w pociski manewrujące, jako narzędzie odstraszania strategicznego8. Ak‑
tualnie trwająca faza analityczno‑koncepcyjna zatrzymała się na etapie dokładnego
rozstrzygnięcia możliwości pozyskania technologii przy współpracy z zagranicznym
kontrahentem, ciągle utrzymując założenie, iż okręty mają być budowane przez rodzi‑
my przemysł. Ministerstwo planuje podpisanie kontraktu w bieżącym roku, co umożli‑
wiłoby pozyskanie pierwszych jednostek9 w latach 2024‑202610.
Innym ważnym celem Programu jest pozyskanie trzech okrętów obrony wybrzeża
o wyporności ok. 2000 ton pod kryptonimem „Miecznik”, które jako jednostki wie‑
lozadaniowe będą przeznaczone do zwalczania zagrożeń na wodach przybrzeżnych,
a także będą wykorzystywane do realizacji zadań na wodach otwartych w ramach so‑
juszniczych zespołów zadaniowych11. Okręty mają zostać wyposażone w rakietowe sys‑
temy przeciwlotnicze średniego i bliskiego zasięgu, wyrzutnie pocisków woda‑woda,
uzbrojenie artyleryjskie o kalibrze 76 mm, torpedy zwalczające okręty podwodne oraz
w odpowiedni system zarządzania walką12.
Powiązane z powyższym programem jest zadanie pod kryptonimem „Czapla”, które
również zakłada pozyskanie trzech okrętów o wyporności do 2000 ton, z tą różnicą,
że patrolowych. Aby zoptymalizować koszty budowy i późniejszego utrzymania okrę‑
tów założono oparcie obu projektów na tym samym rodzaju kadłuba, przy czym okręty
typu Czapla będą mniejsze od Miecznika. Oba typy okrętów będą posiadały lądowisko
dla śmigłowca pokładowego. Ponadto, Czapla ma posiadać zdolność zwalczania min
dzięki wyposażeniu w pojazdy podwodne zdolne do ich niszczenia oraz być wyposażo‑
na w artylerię o kalibrze do 76 mm, jak również systemy rakietowe bliskiego zasięgu.
Oprócz podstawowego modułu zwalczania min, będzie mogła przenosić także inne ro‑
dzaje modułów, m.in. hydrograficzne, socjalne, czy rozpoznawcze13.
Jednakże już wiadomo, że oba programy nie zostaną wykonane w założonym ter‑
minie (Miecznik – 2021, Czapla – 2020‑2023). Podczas Forum Bezpieczeństwa Mor‑
skiego Państwa odbywającego się w styczniu 2017 r. w Warszawie, Szef Inspektoratu
Uzbrojenia płk Dariusz Pluta poinformował o opóźnieniach w realizacji programów
Miecznik i Czapla. Mają one zostać wykonane odpowiednio w latach 2020‑2022 oraz
2022‑202414.
Ciekawym elementem Programu, lecz jedynie z uwagi na historię15 (wstydliwą dla
władz polskich) jest program Ślązak zakładający ukończenie do końca 2016 r. okrętu pa‑
trolowego o wyporności 2150 ton. Jednak jak już obecnie wiadomo realizacja programu

Modernizacja Marynarki Wojennej RP

jest opóźniona o ok. 20 miesięcy16, a ukończenie okrętu w nowej dacie (2018 r.) ozna‑
czałoby, iż okręt powstawał przez 17 lat. Uzbrojenie ma obejmować działa o kalibrze 76
i 30 mm, karabiny maszynowe 12,7 mm, jak i zestawy przeciwlotnicze krótkiego zasięgu
GROM. Jednakże wg Bohdana Paca, jak na tak dużą wyporność okręt ten będzie niedoz‑
brojony. Ma to się jednak zmieniać, zdaniem MON‑u, wraz z poprawą sytuacji finansowej
– okręt ma zostać w przyszłości dozbrojony w pociski rakietowe oraz torpedy17.
Jednostką zupełnie innej kategorii będzie okręt wsparcia działań połączonych –
Marlin. Będzie to, ze względu na swoją wyporność (15 000 ton), największa jednost‑
ka w dyspozycji Marynarki Wojennej RP. Okręt ma służyć do transportu kontyngen‑
tu wojsk lądowych lub sił specjalnych w rejon konfliktu lub misji stabilizacyjnej, co
wpisuje się w ramy NATO Sea‑Basing Concept18. Wyporność pozwoli mu również na
przewożenie barek desantowych i śmigłowców, 200 żołnierzy, do 1000 ton wody oraz
3‑5 tysięcy ton paliwa. Ma pełnić także rolę okrętu dowodzenia, czy szpitalnego (sale
operacyjne do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych). Oprócz militarnego zasto‑
sowania, Marlin ma być wykorzystywany również do ewakuacji obywateli RP z zagro‑
żonych rejonów globu oraz do niesienia pomocy humanitarnej na świecie. Planowane
oddanie do eksploatacji ma nastąpić w 2026 r.19
Na wyróżnienie, ze względu na terminową realizację, zasługuje program „Kormo‑
ran II”, na bazie którego Marynarka Wojenna RP ma pozyskać trzy niszczyciele min
o wyporności ok. 800 ton, z kadłubem wykonanym ze stali amagnetycznej. Pierwszy
okręt wyszedł w morze na próby już w lipcu 2016 r. Podstawowe uzbrojenie ma stano‑
wić 23 mm armata Wróbel II. Wraz z pozostałymi dwoma jednostkami, które do służby
mają być gotowe w 2022 r., będzie przeznaczony do poszukiwania i zwalczania min
morskich na akwenach polskiej strefy ekonomicznej oraz w ramach grup taktycznych
na Morzu Bałtyckim i Północnym. W tym celu podstawowym wyposażeniem zadanio‑
wym będą pojazdy podwodne do poszukiwania i niszczenia min. Okręty typu Kormo‑
ran mają również mieć możliwość stawiania20 zagród minowych i pojedynczych min21.
W ramach odrębnego programu operacyjnego „Śmigłowce wsparcia bojowego, za‑
bezpieczenia i VIP”, Marynarka Wojenna ma otrzymać sześć śmigłowców bojowego
poszukiwania i ratownictwa CSAR (ang. Combat Search and Rescue), które będą zdol‑
ne do operowania na obszarze objętym ogniem nieprzyjaciela oraz sześć śmigłowców
zwalczania okrętów podwodnych. Poza Programem, do 2019 r. planowane jest również
dostarczenie Marynarce Wojennej dwóch nowych samolotów patrolowych22.
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Tabela 1. Zadania podjęte w ramach modernizacji Marynarki Wojennej RP
pogrupowane według czterech zdolności
Zdolność do
rażenia
przeciwnika

Zdolność do
rozpoznania

Zdolność do
przetrwania
i ochrony

Zdolność do
zabezpieczenia
logistycznego działań

Pozyskanie okrętów
ochrony wybrze‑
ża o kryptonimie
Miecznik

Pozyskanie okrętów
rozpoznawczych
Delfin

Pozyskanie Kormo‑
rana II

Pozyskanie okrętów
wsparcia i działań
połączonych Merlin
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Zdolność do
rażenia
przeciwnika

Zdolność do
rozpoznania

Zdolność do
przetrwania
i ochrony

Zdolność do
zabezpieczenia
logistycznego działań

Pozyskanie okrętów
podwodnych typu
Orka

Pozyskanie okrętu
hydrograficznego
Hydrograf

Pozyskanie bezza‑
łogowych systemów
zwalczania min
Kijanka

Pozyskanie okrętów
wsparcia logistyczne‑
go Bałtyk

Pozyskanie okrętu
patrolowego w wer‑
sji podstawowej
o kryptonim Ślązak

Pozyskanie okrę‑
towego systemu
optoelektroniczne‑
go Bielik

Pozyskanie okrę‑
tów ratowniczych
Ratownik

Pozyskanie pływają‑
cej stacji demagnety‑
zacyjnej Magneto

Pozyskanie okrę‑
tów patrolowych
z funkcją zwalczania
min o kryptonimie
Czapla

Pozyskanie mo‑
bilnego systemu
radionawigacyjnego
średniego zasięgu

Pozyskanie zinte‑
growanego systemu
ochrony sił mor‑
skich w portach, na
redach i na kotwico‑
wiskach pod kryp‑
tonimem Ostryga

Pozyskanie ba‑
zowego środka
pływającego – barki
ekologicznej

Utworzenie dru‑
giego nadbrzeż‑
nego dywizjonu
rakietowego

Pozyskanie zbiorni‑
kowca paliwowego –
okrętu zaopatrzenia
Supply

Pozyskanie niezbęd‑
nego sprzętu w ra‑
mach Morskiej Jed‑
nostki Rakietowej

Pozyskanie motoró‑
wek transportowych,
cumowniczych,
kutrów transporto‑
wych, motorówek
sztabowych oraz ło‑
dzi transportowych
Pozyskanie jedno‑
stek holowniczych
Holownik

Źró d ł o: Wykonanie własne na podstawie: http://dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,1,9226,aktualnosci‑z‑polski,stan‑obecny‑modernizacji‑marynarki‑wojennej‑rp.

Modernizacja Marynarki Wojennej RP w kontekście
Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP
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Pomimo przyjęcia w 2013 r. przez Radę Ministrów programu wieloletniego i ujęcia
w nim potrzeb modernizacji Marynarki Wojennej, kwestia bezpieczeństwa morskiego
nie ukazała się w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego opublikowanej w 2014 r. Na
dokument opisujący miejsce i rolę Marynarki Wojennej w systemie bezpieczeństwa RP
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musieliśmy czekać do 10 lutego23 2017 r., kiedy to Biuro Bezpieczeństwa Narodowe‑
go zaprezentowało w Gdyni „Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego RP”
(SKBM RP)24. Dokument powstał we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej
oraz Radą Budowy Okrętów.
Koncepcja podzielona jest na cztery rozdziały: środowisko morskie, siły morskie
RP, kierunki zdolności sił morskich RP oraz rekomendacja na rzecz rozwoju sił mor‑
skich RP. Uzupełniają ją dwa załączniki, z których pierwszy odnosi się do porządku
prawnego mórz i oceanów, zaś drugi do Morza Bałtyckiego, jego charakterystyki, statu‑
su prawnego oraz sytuacji geopolitycznej25.
Nadrzędnym zadaniem Marynarki Wojennej RP jest udział w obronie terytorium
Polski i obronie kolektywnej państw NATO, jak również wzmacnianie sojusznicze‑
go systemu odstraszania. W Koncepcji uwzględniono dziesięć celów strategicznych
w obszarze bezpieczeństwa morskiego RP, a są to m.in.: zapewnienie nienaruszalności
morskiej granic państwa, utrzymanie adekwatnego do potrzeb potencjału obronnego,
ochronnego, społecznego i gospodarczego, czy też utrzymanie skutecznej koordynacji
podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo morskie26.
Według autorów dokumentu posiadane obecnie, jak i budowane w przyszłości zdol‑
ności sił morskich RP powinny dawać możliwość wypełniania misji militarnych takich
jak odstraszanie, rozpoznanie, czy rażenie, jak i niemilitarnych: użycie w sytuacjach
kryzysowych, w wypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, dla ochrony infrastruktury
krytycznej lub w działaniach humanitarnych. Uwzględniono również potrzebę dosto‑
sowania do działań w warunkach wojny hybrydowej i działań asymetrycznych27.	
W kwestii kreowania rozwoju sił morskich, SKBM RP krytycznie odnosi się do
programu operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu”. Zarzuca się mu brak oparcia
o konkretną wizję Marynarki Wojennej RP i konieczności zapewnienia realnych zdol‑
ności. Program ten jest, zdaniem autorów SKBM RP, jedynie wymianą wycofywanych
jednostek, odziedziczonych po Układzie Warszawskim, na nowe w ramach poszcze‑
gólnych klas okrętów28. Za przykład podane są okręty typu Miecznik i Czapla, które
mają imitować wymagane zdolności, gdyż mają posiadać jedynie system przeznaczony
do samoobrony, a brak im jakiegokolwiek potencjału zwalczania środków napadu po‑
wietrznego. Taki system posiadają obecnie jedynie fregaty Olivier Hazard Perry uzbro‑
jone w system SM‑1 (ang. Standard Missile) o zasięgu do 40 km29. Za zasadne uznano
za to tworzenie sił odstraszania opartych o okręty podwodne o napędzie klasycznym,
potencjalnie wyposażone w pociski manewrujące30.
Ponadto, autorzy SKBM RP uznali, że potencjał, którym obecnie dysponuje Mary‑
narka Wojenna RP nie przystaje do współczesnych zagrożeń i szans związanych z bez‑
pieczeństwem morskim RP, do akwenów na jakich sprzęt ma być wykorzystywany oraz
do zadań jakie są stawiane przed siłami morskimi RP. Dlatego też w Koncepcji znalazł
się postulat wdrożenia zmodyfikowanego programu rozwoju i modernizacji Marynarki
Wojennej. Autorzy zalecają budowę marynarki średniej wielkości, zdolnej do projekcji
siły, która posiada ograniczone, ale wiarygodne ku temu zdolności i w sposób konse‑
kwentny demonstruje swoją determinację w jej wykorzystaniu z dala od wód teryto‑
rialnych, we współpracy z większymi flotami. Ma to być w końcu marynarka pono‑
woczesna, czyli posiadająca i mogąca pozyskiwać zdolności bojowe wpisane w układ
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sił połączonych i sojuszniczych. Jednocześnie powinna następować redukcja jednostek
pozbawionych kluczowych zdolności31.
Aby uzyskać marynarkę tego poziomu zalecane jest pozyskanie fregat wielozada‑
niowych zdolnych nie tylko do zapewnienia obrony powietrznej obszaru, ale również
zmiana struktury sił okrętowych i aktywizacja floty w operacje sojusznicze. Dzięki tym
zmianom, Marynarka Wojenna RP ma uzyskać odpowiednie zdolności, a także inte‑
roperacyjność, co przełoży się dodatnie na działalność innych rodzajów sił zbrojnych32.
Wpisuje się to również w potrzebę jak najwyższego poziomu interoperacyjności z siła‑
mi innych państw NATO i UE, co ma przełożyć się znowu na gotowość ich natychmia‑
stowego użycia. Wynika to z faktu, iż w Koncepcji za filary bezpieczeństwa, oprócz wła‑
snego potencjału, uznano członkostwo w NATO i w UE oraz partnerstwa strategiczne,
w tym głównie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. W związku z tym, za
cel obrano uzyskanie zdolności do działania w ramach sił międzynarodowych: Combi‑
ned Maritime Forces33, Surface Action Groups, Carrier Strike Groups oraz pozyskanie 1‑2
okrętów bojowych gotowych do misji na dowolnym akwenie34.
Prócz fregat wielozadaniowych, w Koncepcji postulowana jest także moderniza‑
cja lub pozyskanie okrętów dowodzenia i wsparcia działań połączonych (specjalnych),
okrętów podwodnych (m.in. zdolnych do projekcji siły z morza na ląd poprzez wypo‑
sażenie w pociski taktyczne mogące atakować cele naziemne), samolotów rozpoznaw‑
czych i patrolowych zdolnych do prowadzenia kompleksowego rozpoznania morskiego
(elektronicznego, obrazowego i radiolokacyjnego), śmigłowców zwalczania okrętów
podwodnych, współdziałania z grupami Wojsk Specjalnych oraz prowadzenia akcji
ratowniczych, sił przeciwminowych (zarówno niszczycieli min i okrętów dowodzenia
siłami przeciwminowymi) oraz systemów bezzałogowych (powietrznych, nawodnych
i podwodnych)35.
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Rozważając kwestię planów modernizacji Marynarki Wojennej RP wydaje się zasad‑
nym spojrzeć na nią jako na część całości sił zbrojnych, które w razie potrzeby będą
zdolne do działania w ramach operacji połączonej. Niemniej jednak, niezwykle istotne
są trzy kwestie.
Po pierwsze, podstawowym zadaniem sił zbrojnych jest obrona granic, integralności
państwa i jego suwerenności36, zaś działania ekspedycyjne odgrywają tutaj drugorzędną
rolę. Szczególnie ważne jest to spostrzeżenie w chwili, gdy budżet na modernizację jest
ograniczony. Kucharczyk37 zwraca uwagę, iż wiele kosztownych projektów ma być prze‑
prowadzonych w tym samym czasie, powodując nałożenie się kosztów w latach 2020
‑202538. Jego zdaniem sytuacja ta jest niezwykle niekorzystna ze względu na wydatki
socjalne promowane przez nową władzę, jak również w kontekście końca bogatego fi‑
nansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor krytyce poddaje okręty
Czapla, dublujące okręty Kormoran II, które są mniejsze i tańsze, a pełnią podobną rolę.
Za zbędne uznaje również budowanie ekspedycyjnego okrętu Bałtyk, gdyż wiele ważniej‑
szych rzeczy jest do zrobienia w kwestii obrony wybrzeża i szlaków komunikacyjnych39.
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W kontekście powyższych spostrzeżeń warto najpierw opracować konkretne zało‑
żenia strategiczne, na podstawie których będą proponowane merytoryczne i odpowie‑
dzialne rozwiązania w zakresie budowy okrętów. Wspominane i akcentowane w SKBM
RP zobowiązania sojusznicze mogą być wypełniane tylko i wyłącznie przez Siły Po‑
wietrzne RP lub Wojska Specjalne40. Wiąże się to jednak z poniesieniem dodatkowych
kosztów i potrzebą założenia bazy oraz spełnieniem wielu wymogów przewidzianych
w prawie międzynarodowym. Działalność ekspedycyjna znajduje również swoje ogra‑
niczenie we wspomnianym już uzależnieniu od opuszczenia Bałtyku od podmiotów
politycznych sprawujących pieczę nad Cieśninami Duńskimi. Istotne jest więc rozwa‑
żenie wszystkich plusów i minusów proponowanych rozwiązań, a następnie opowie‑
dzenie się za koncepcją optymalną. W SKBM RP brak konkretnych założeń strate‑
gicznych, dlatego też do proponowanych rozwiązań w zakresie budowy okrętów należy
podchodzić z dystansem i przypatrywać się dalszej argumentacji owego podejścia.
Po drugie, Polska z perspektywy geografii wojskowej jest krajem lądowym i wszyst‑
kie wojny z jej udziałem, lub na jej terytorium rozstrzygały się w zmaganiach zbrojnych na
lądzie, a nie poprzez blokadę morską, desant lub inne zastosowanie sił morskich41.
Po trzecie, uwarunkowania geograficzne Bałtyku niosą za sobą konkretne konse‑
kwencje dla operacji wojskowych. Bartosiak i Szatkowski zwracają w swoim raporcie
uwagę na fakt, iż wypływające z tego implikacje nakłaniają do oparcia morskich sił Ma‑
rynarki Wojennej RP o nowoczesne okręty podwodne z napędem klasycznym, z wy‑
korzystaniem technologii AIP (w zależności od misji i wyposażenia tych jednostek).
Powinny one we współpracy z lotnictwem wielozadaniowym (postulowanie przywró‑
cenia lotnictwa bojowego w ramach Marynarki Wojennej RP) oraz dywizjonami na‑
brzeżnymi i mobilnymi dywizjonami nadbrzeżnymi tworzyć strefy śmierci dla silniej‑
szego liczebnie agresora42.
Autor w podsumowaniu nie przedstawia oraz nie opowiada się za konkretnymi roz‑
wiązaniami. Zwraca jedynie uwagę na złożoność problemu, który wymaga komplek‑
sowego podejścia. Modernizacja Marynarki Wojennej nie powinna być przedmiotem
sporu pomiędzy zmieniającymi się na szczeblu władzy partiami oraz zależeć od ich su‑
biektywnej, partykularnej wizji. Projekty przebudowy, unowocześniania wojsk są dłu‑
goterminowe i nie ma pewności, że zostaną zapoczątkowane i ukończone za kadencji
tego samego ugrupowania. Wymaga się więc, aby decyzje były podejmowane z udzia‑
łem opozycji. Należy również powściągnąć ambicje i przeliczyć siły na zamiary, a plany
oprzeć o racjonalne i chłodne kalkulacje.
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J. Bartosiak, T. Szatkowski, Geografia wojskowa na Bałtyku. Wnioski dla kierunków modernizacji
Sił Zbrojnych RP, Warszawa 2013, s. 24.
B. Pac, Jakie priorytety…
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charczyk, Modernizacja Sił… O efektywności wojny minowej w kontekście działań na Bałtyku mó‑
wią również w swoim raporcie Bartosiak i Szatkowski. Zob.: J. Bartosiak, T. Szatkowski, Geogra‑
fia wojskowa…, s. 26.
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nym (w ograniczonym zakresie). Jest to m.in. Kanada, Dania, Holandia, Australia, Norwegia. Za mier‑
niki zostały użyte: siła militarna GFP 2016, PKB 2016 (miejsce w rankingu), ludność oraz personel
marynarki wojennej. Brak jednak uwzględnienia i refleksji, iż Polska w porównaniu do pozostałych
państw nie ma bezpośredniego dostępu do wód światowych – jej operowanie poza Bałtykiem będzie
w chwili konfliktu w pełni zależne od woli państw kontrolujących Cieśniny Duńskie. Teoretycznie
prawo wolności żeglugi przez te cieśniny nie powinno ulec zmianie. Dania, Niemcy, Szwecja i Nor‑
wegia muszą jednak pozostać neutralne wobec konfliktu, w którym uczestniczyłaby Rzeczpospolita.
Wolność żeglugi przez cieśniny duńskie, regulowana jest m.in. traktatem kopenhaskim z 1857 roku.
Zob.: D. R. Bugajski, Przejście okrętów przez morze terytorialne państwa obcego w prawie i praktyce
państw bałtyckich oraz NATO, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2006, nr 1 (164),
s. 5‑32.
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szych szlaków handlowych. Do głównych zadań tych sił należy: zwalczanie terroryzmu, zapobieganie
piractwu, zachęcanie do współpracy regionalnej oraz promowanie bezpieczeństwa środowiska mor‑
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ritimeforces.com/about/, 25 II 2017.
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okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r., [online] http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/plan_
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Analiza porównawcza polityki Baracka Obamy
i założeń polityki Donalda Trumpa
wobec tzw. Państwa Islamskiego
Wstęp
Od czasu zakończenia II wojny w Zatoce Perskiej do końca 2011 r., Stany Zjednoczone
prowadziły operację wojskową mającą na celu stłumienie działań partyzanckich w Ira‑
ku [tzw. doktryna przeciwpartyzancka (ang. counterinsurgency policy, COIN)]. Mimo
tego, w 2011 r. co najmniej sześć zbrojnych ugrupowań partyzanckich funkcjonowa‑
ło na terytorium państwa irackiego. Wycofanie wojsk amerykańskich z Iraku w tymże
roku ułatwiło wzmocnienie się założonej w 2004 r. organizacji terrorystycznej, pier‑
wotnie nazwanej Al‑Kaidą w Iraku1.
Tzw. Państwo Islamskie jest organizacją, która znacząco wpłynęła na kształt sto‑
sunków międzynarodowych na Bliskich Wschodzie. Jej przywódcy wykorzystali
sprzyjającą im sytuację w regionie wynikającą m.in. z: Arabskiej Wiosny, wojny do‑
mowej w Syrii czy destabilizacji Iraku i nie ograniczyli swojej działalności do prze‑
prowadzania zamachów terrorystycznych. Zamiast tego Al‑Kaida w Iraku rozpo‑
częła operację wojskową – początkowo w Syrii, a później w samym Iraku. Zdobycze
terytorialne przyczyniły się do wzmocnienia pozycji tej organizacji terrorystycznej
na świecie. W 2014 r. jej przywódca Abu Bakr Al‑Baghdadi ogłosił globalny dżihad
i ustanowienie tzw. Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii (ang. Islamic State of Iraq and
Syria, ISIS lub Daesh), które z założenia miało być kalifatem, a siebie samego miano‑
wał kalifem2.
Istotnym faktem jest to, że w trakcie przeprowadzania operacji zbrojnych, Daesh
podbiło bogate w ropę naftową tereny Iraku i Syrii. Przełomowym momentem dla
działań Stanów Zjednoczonych była ofensywa Daesh na Mosul w 2014 roku. Miasto
to uprzednio znajdowało się pod kontrolą Kurdów irackich, którzy są jednym z waż‑
niejszych partnerów USA na Bliskim Wschodzie. Mosul był istotny ze strategicznego
punktu widzenia ze względu na znajdujące się w nim złoża ropy naftowej. Ponadto,
miasto to było istotnym ośrodkiem przemysłowo‑handlowym, a znajdująca się tam
tama stanowiła niezwykle ważny element infrastruktury wodnej Iraku.
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W odpowiedzi na działania tzw. Państwa Islamskiego na Bliskim Wschodzie, Sta‑
ny Zjednoczone rozpoczęły ataki z powietrza na terytoria zajmowane przez to quasi
‑państwo. W następstwie tych wydarzeń została rozpoczęta operacja „Nieodzowne
Rozwiązanie” (ang. Operation Inherent Resolve, OIR) w której oficjalnie uczestniczy
ponad 60 państw pod przewodnictwem USA. Głównym celem operacji było udzie‑
lenie wsparcia formacjom wojskowym walczącym przeciwko ISIS, a w szczególności
wsparcie lokalnych sił zbrojnych w prowadzonych na lądzie działaniach defensywnych
i ofensywnych zmierzających do całkowitego zniszczenia tzw. Państwa Islamskiego3.
Ofensywa Daesh na Mosul oraz przejęcie przez tę organizację innych miast w Iraku
skłoniło administrację prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy do wypra‑
cowania strategii mającej na celu osłabienie i całkowite zniszczenie tej organizacji4.
Od tego czasu, ISIS jest postrzegane nie tylko jako zagrożenie dla stabilności Iraku,
ale także dla Stanów Zjednoczonych oraz całej społeczności międzynarodowej. Dzia‑
łania tzw. Państwa Islamskiego doprowadziły do rozpoczęcia kolejnej operacji zbrojnej
Stanów Zjednoczonych przeciwko globalnemu terroryzmowi oraz w znaczny sposób
wpłynęły na kształt amerykańskiej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2015 r. Po‑
niższa praca ma na celu przedstawienie działań podjętych przez administrację Obamy
oraz zestawienie ich z polityką wobec Daesh deklarowaną przez nowego prezydenta
USA Donalda Trumpa. Praca stanowi analizę porównawczą polityk obu prezydentów.
Ponadto, autorka podjęła próbę oceny wyzwań stojących przed administracją nowego
prezydenta.
W związku z zamierzeniem osiągnięcia wyżej wymienionych celów, kluczowymi
metodami badawczymi wybranymi przez autorkę są: analiza polityki zagranicznej (ang.
Foreign Policy Analysis, FPA) oraz analiza porównawcza. W obu tych przypadkach au‑
torka zastosowała analizę dokumentów i przemówień prezydenckich, pozwalającą na
wyszczególnienie celów polityki zagranicznej państwa oraz deskrypcję umożliwiającą
opisanie najważniejszych wydarzeń kształtujących politykę zagraniczną USA. Zastoso‑
wanie analizy porównawczej pozwoliło na wskazanie głównych różnic i podobieństw
pomiędzy celami i działaniami planowanymi przez administrację Trumpa oraz tymi
z okresu rządów Obamy.
Dokonanie analizy w znaczny sposób umożliwiły kluczowe z punktu widzenia mo‑
nografie takie jak: Tradycyjne metody analizy polityki zagranicznej Błażeja Sajduka, Per‑
spectives on International Relations: Power, Institutions and Ideas Henry’ego Nau’a oraz
oficjalne dokumenty wydane przez administracje prezydencką np. amerykańska Strate‑
gia Bezpieczeństwa Narodowego 2015, a także raporty Congressional Research Service
znajdujące się na witrynach internetowych Federation of American Scientists5.
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Miesiąc po atakach ISIS na tereny kurdyjskie w Iraku, 10 września 2014 r., prezydent
Obama wygłosił przemówienie, w którym przedstawił nową strategię zwalczania global‑
nego terroryzmu, w głównej mierze odnoszącą się do Daesh. W swoim przemówieniu
prezydent podkreślił, że tzw. Państwo Islamskie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa
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międzynarodowego, wobec czego Stany Zjednoczone muszą podjąć działania prowa‑
dzące do całkowitego zniszczenia tej organizacji terrorystycznej6.
Daesh nie było postrzegane jedynie jako zagrożenie dla bezpieczeństwa regionalne‑
go. Organizację tę uważano za źródło zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych oraz całej
społeczności międzynarodowej. Wynikało to z kilku czynników. Po pierwsze, Daesh
nie funkcjonowało jak większość organizacji terrorystycznych. Było pierwszym z ugru‑
powań terrorystycznych dążących do pozyskania własnego terytorium przy zastosowa‑
niu działań zbrojnych. Szacuje się, że w 2016 r. armia Daesh składała się z od kilku
do kilkudziesięciu tysięcy członków. Co ważne, ci żołnierze nie pochodzili wyłącznie
z krajów arabskich, ale także z państw europejskich i ze Stanów Zjednoczonych. Po‑
nadto, organizacja ta była postrzegana jako najlepiej finansowana grupa terrorystyczna
na świecie. Swoje dochody czerpała ona ze sprzedaży ropy naftowej, działalności prze‑
stępczej oraz bezpośrednich darowizn od bogatych obywateli m.in. Arabii Saudyjskiej,
Kuwejtu i Kataru. Środki te Daesh przeznaczała przede wszystkim na przeprowadzanie
szkoleń wojskowych, pensje dla żołnierzy i ich wyposażenie, rozbudowę infrastruktury
oraz finansowanie działań propagandowych. Co więcej, wiele organizacji działających
w krajach arabskich przysięgło wierności kalifowi. Daesh było doskonale przygotowane
zarówno do walki na terenach pustynnych, jak i w miastach oraz na terenach wiejskich7.
Tzw. Państwo Islamskie bywa określane jako quasi‑państwo ze względu na wysoko
rozwinięte struktury państwowe. Organizacja uformowała swój własny rząd z minister‑
stwami odpowiedzialnymi za różne materie, na przykład finanse, transport, bezpieczeń‑
stwo itd. Ponadto, na terytorium okupowanym przez Daesh funkcjonowały różnego
rodzaju instytucje np. specjalne instytucje prawa szariatu monitorujące przestrzeganie
prawa przez „obywateli” tzw. Państwa Islamskiego8.
W związku z tym, strategia Obamy odnosząca się do zwalczenia tego zagrożenia
musiała być wielowymiarowa. Zakładała ona podjęcie czterech głównych działań:
1.	 przeprowadzanie regularnych nalotów na terytoria zajmowane przez Daesh.
Ataki z powietrza miały stanowić wsparcie dla kurdyjskich i irackich operacji
zbrojnych przeprowadzanych na lądzie;
2.	 rozlokowanie personelu wojskowego, który miał pełnić funkcje: doradczą,
wspierającą i szkoleniową dla lokalnych sił zbrojnych walczących z Daesh;
3.	 podjęcie „innych środków” mających na celu zniszczenie organizacji terrory‑
stycznych, w tym na przykład zastosowanie środków dyplomatycznych, rozwija‑
nie współpracy międzynarodowej, odcinanie źródeł finansowania tzw. Państwa
Islamskiego czy wspieranie rozbudowy zdolności obronnych sojuszników USA;
4.	 udzielanie wsparcia dla organizacji humanitarnych działających na terenach ob‑
jętych konfliktem9.
Podobne założenia zostały zawarte w ogłoszonej przez prezydenta Obamę w 2015 r.
amerykańskiej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Ważnym jej elementem jest za‑
łożenie odejścia od polityki unilateralnej na rzecz wzmacniania współpracy z innymi
państwami oraz przewodnictwa międzynarodowej koalicji10. Administracja Obamy
określiła zniszczenie Daesh jako priorytet w prowadzonej przez USA polityce za‑
granicznej. Rozwój potencjału wojskowego Stanów Zjednoczonych uznano za nie‑
zbędny czynnik umożliwiający osiągnięcie zamierzonego celu. To założenie zostało
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potwierdzone w przemowie Obamy z 25 lutego 2016 r., kiedy to prezydent oficjalnie
ogłosił, że nie dopuszcza możliwości zawarcia zawieszenia broni w walce z tą organiza‑
cją terrorystyczną11.
Podjęte przez administrację Obamy działania zostały podsumowane przez prezy‑
denta 6 grudnia 2016 r. podczas jego przemówienia w bazie sił powietrznych MacDill
w Tampie (Stany Zjednoczone). Podkreślił on, że w trakcie dwuletniej kampanii ode‑
brano 50% terytorium zajętego przez Daesh. Ponadto, zabito wielu istotnych członków
tej organizacji terrorystycznej. Prezydent zaznaczył, że działania koalicji przyczyniły się
do wzbudzenia niechęci ludzi żyjących na terytorium okupowanym przez Daesh do
tej organizacji. Kolejnym osiągnięciem międzynarodowej koalicji było zlikwidowanie
wielu ze źródeł finansowania tzw. Państwa Islamskiego. Co ciekawe, prezydent Obama
podkreślił, że budżet przeznaczony na OIR wynosił 10 mld USD, czyli tyle, ile admini‑
stracja jego poprzednika, George’a W. Busha, przeznaczała na miesiąc trwania operacji
w Iraku12.

Założenia polityki prezydenta Donalda Trumpa wobec Daesh
Wojna z terroryzmem była jednym z kluczowych elementów kampanii prezydenckiej
Trumpa obejmujących politykę zagraniczną USA. Podkreślał on, iż od zawsze był prze‑
ciwny amerykańskiej inwazji na Irak. Ponadto zaznaczył, że jednym z priorytetów jego
polityki zagranicznej będzie jak najszybsze zgładzenie Daesh.
To samo prezydent Trump podkreślił w swoim przemówieniu do Kongresu, któ‑
re wygłosił 28 lutego 2017 r. zaznaczając, że jednym z głównych celów amerykańskiej
administracji jest całkowite zniszczenie tzw. Państwa Islamskiego13. Wstępna wersja
strategii walki z terroryzmem na Bliskim Wschodzie Trumpa została opracowana prze
Departament Obrony USA (ang. Department of Defense, DoD) i zaprezentowana pre‑
zydentowi przez sekretarza obrony Jamesa Mattisa. Podkreślono w niej wagę globalnej
walki z terroryzmem. Co ważne, nowa strategia ma opierać się nie tylko na zaleceniach
DoD, ale ma być także współtworzona przez inne departamenty USA.
Plan zakładał zwalczanie Daesh nie tylko w Iraku i Syrii, ale także w innych pań‑
stwach, na przykład w Afganistanie, Jemenie i Libii. Strategia zakładała ulokowanie
wojsk lądowych w Syrii, aczkolwiek trudno oszacować jaką ich liczbę sekretarz obrony
miał na myśli. Dokument przygotowany przez gen. Mattisa zakłada użycie wszelkich
środków mogących wesprzeć międzynarodowe starania dążące do zniszczenia Daesh.
Ponadto, plan ten zakłada ściślejszą współpracę na polu walki Stanów Zjednoczonych
ze zbrojnymi ugrupowaniami wspieranymi przez USA. Aczkolwiek prezydent deklaru‑
je, że amerykańscy żołnierze w dalszym ciągu nie zostaną zaangażowani w bezpośrednie
działania wojskowe na lądzie prowadzone na masową skalę14.
Zniszczenie Daesh i innych organizacji terrorystycznych zostało określone przez
administrację Trumpa jako priorytet amerykańskiej polityki zagranicznej. Aby osią‑
gnąć ten cel, Stany Zjednoczone zamierzają prowadzić agresywną operację militarną,
polegającą zarówno na współpracy międzypaństwowej, jak i tej opartej na współpracy
między poszczególnymi rodzajami amerykańskich sił zbrojnych. Ponadto, głównymi
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celami współpracy międzynarodowej USA z partnerami na świecie mają być: odcięcie
źródeł finansowania ugrupowań terrorystycznych, wzmocnienie współpracy wywia‑
dowczej oraz zwiększenie zaangażowania USA w wojnę w cyberprzestrzeni. Ostatni
podpunkt ma doprowadzić do zlikwidowania działań propagandowych ugrupowań
terrorystycznych oraz uniemożliwienia przeprowadzania procesu rekrutacyjnego przy
użyciu internetu15. Zwiększenie potencjału wojskowego USA stanowi kolejny istotny
punkt polityki Trumpa. Uzupełnieniem potęgi wojskowej ma być dobrze rozwinięta
dyplomacja16.
Strategia Trumpa skupiająca działania wojsk USA na zwalczaniu terroryzmu znala‑
zła odzwierciedlenie w zaproponowanym przez prezydenta budżecie, w którym zakła‑
da on zwiększenie wydatków obronnych o 54 mld USD. Prezydent stwierdził, że Stany
Zjednoczone powinny wzmacniać swoją potęgę militarną oraz powinny unikać prowa‑
dzenia interwencji międzynarodowych, które nie są konieczne z punktu widzenia inte‑
resu USA. W zamian za to, celem amerykańskich sił zbrojnych powinno być skupienie
swoich działań na zwalczaniu ugrupowań terrorystycznych zagrażających globalnemu
bezpieczeństwu i bezpieczeństwu obywateli amerykańskich17.
Kolejnym założeniem polityki zagranicznej Trumpa dotyczącym Syrii jest utwo‑
rzenie tzw. stref bezpieczeństwa (ang. safe zones) na terytorium Syrii i Iraku dla osób
opuszczających tereny okupowane przez Daesh. Jest to z kilku względów problema‑
tyczne. Wynika to z tego z faktu, że w sytuacji, w której podstawę zaangażowania woj‑
skowego USA na Bliskim Wschodzie stanowią siły powietrzne, zapewnienie strefy bez‑
pieczeństwa wyłącznie przez Stany Zjednoczone jest niemożliwe. Potrzebne są do tego
prawidłowo funkcjonujące wojska lądowe. W sytuacji, w której administracja prezy‑
dencka nie chce ulokować dużej liczby żołnierzy wojsk lądowych w Syrii i Iraku, za‑
pewnienie bezpieczeństwa w tzw. strefach bezpieczeństwa leżałoby w kwestii lokalnych
wojsk, które nie są do tego odpowiednio wyszkolone.
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Założenia polityki Trumpa wobec Daesh
a polityka prowadzona przez Obamę
Analizując ewolucję amerykańskiej polityki zagranicznej wobec Daesh warto zwrócić
uwagę na fakt, iż niemożliwym jest, z punktu widzenia prezydenta USA, nagłe odejście
czy zignorowanie polityki prowadzonej przez jego poprzednika. Redefinicja polityki
zagranicznej zależy od wielu czynników takich jak na przykład poglądy decydenta po‑
litycznego, sytuacja wewnętrzna w kraju, opinia publiczna, sytuacja na arenie między‑
narodowej czy skuteczność polityki prowadzonej przez jego poprzednika. W związku
z tym, nie zadziwia fakt, że obecna propozycja działań administracji Trumpa jest nie‑
malże zbieżna z polityką Obamy wobec Daesh.
Obaj prezydenci popierają użycie sił specjalnych w walce z tzw. Państwem Islam‑
skim, które mają za zadanie nie tylko przeprowadzanie szkoleń dla irackich żołnierzy
i doradztwo wojskowe, ale także bezpośrednie wsparcie lokalnych wojsk na polu wal‑
ki. Ponadto, administracja Trumpa zamierza kontynuować ataki z powietrza w ramach
międzynarodowej koalicji przeciwko Daesh, które również służą udzieleniu wsparcia
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kurdyjskim i irackim wojskom prowadzącym ofensywę przeciwko tej organizacji ter‑
rorystycznej. Prezydent Obama zakładał, że ustabilizowanie sytuacji w kraju i póź‑
niejsze utrzymanie tejże stabilizacji jest zadaniem władz lokalnych oraz ich sił zbroj‑
nych, wobec tego nie chciał on aby Stany Zjednoczone stanowiły główną siłę w walce
z ISIS. W założeniu Obamy miało to ustrzec USA przed powtórzeniem błędów jego
poprzednika.
Burzliwa kampania prezydencka w 2016 r. doprowadziła do sytuacji, w której nowy
prezydent jest postrzegany jako osoba bardziej zdeterminowana do podejmowania ry‑
zykownych działań niż jego poprzednik. Zarówno w trakcie kampanii prezydenckiej,
jak i po ogłoszeniu wyników wyborów, Trump zakładał szybkie zniszczenie Daesh. Jed‑
nakże, nie chcąc doprowadzić do katastrofy humanitarnej, bez wątpienia musiałoby to
wiązać się z ulokowaniem dużej ilości amerykańskich wojsk lądowych w Iraku i Syrii
oraz utworzeniem własnych baz wojskowych na terytorium obu krajów. Pomijając kwe‑
stie związane z legalnością takich działań oraz uzyskaniem ewentualnego pozwolenia
na nie przez oficjalne władze Syrii i Iraku, taki obrót spraw mógłby w konsekwencji
doprowadzić do kolejnej okupacji Bliskiego Wschodu przez USA.
Rozbieżność w założeniach polityki Trumpa jest również widoczna w jego podejściu
wobec Kurdów syryjskich. Prezydent zadeklarował, że nie chce on udzielać im wsparcia
z tego względu, iż udzielona im pomoc wojskowa (tj. szkolenia, zaopatrzenie i doradz‑
two wojskowe) może być wykorzystana do walki z reżimem Baszara Al‑Asada (na któ‑
rej syryjscy Kurdowie są skupieni), a nie do zwalczania Daesh. Z drugiej strony, biorąc
pod uwagę niepowodzenia Obamy, takie podejście nowego prezydenta nie wzbudza
zdziwienia. Jednym z najmniej efektywnych działań administracji Obamy było wspie‑
ranie małych grup zbrojnych walczących z Daesh. Te militarne organizacje cechowa‑
ły się dość niską efektywnością bojową (w szczególności w porównaniu do żołnierzy
Kurdystanu irackiego). Co więcej, wielu z wyszkolonych przez Amerykanów żołnierzy,
po odbyciu szkolenia, przechodziło na stronę Daesh. Wobec tego, jednym z głównych
wyzwań stojących przed nowym prezydentem jest znalezienie odpowiednich wojsk lą‑
dowych, którym warto będzie udzielać wsparcia w walce z tzw. Państwem Islamskim18.

Podsumowanie
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Obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie jest postrzegana przez amerykańską admini‑
strację jako zagrożenie dla stabilności międzynarodowej oraz jako zagrożenie dla oby‑
wateli nie tylko regionu, ale także USA. Wobec tego, od czasu zintensyfikowania dzia‑
łalności tzw. Państwa Islamskiego, Stany Zjednoczone dążą do całkowitego zniszczenia
organizacji. W związku z tym, walka z terroryzmem stanowi jeden z głównych punk‑
tów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2015 r., która pomimo tego, że została
stworzona za prezydentury Obamy jest w dalszym ciągu aktualna.
Zarys przyszłej strategii nowego prezydenta wydaje się być częściową kontynuacją
działań podjętych przez jego poprzednika. Aczkolwiek Trump za cel polityki zagra‑
nicznej USA wyznaczył jak najszybsze całkowite zgładzenie organizacji. Jednakże,
wdrażając nową politykę powinien wziąć pod uwagę wagę naprawiania błędów swojego
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poprzednika. Po pierwsze, amerykańska administracja powinna rozwiązać sprawę bra‑
ków w zaopatrzeniu wojskowym dla irackich i kurdyjskich sił zbrojnych oraz utrud‑
nień związanych z przesyłaniem broni za pośrednictwem Bagdadu. Ponadto, lokalne
siły zbrojne w dalszym ciągu są niedostatecznie przeszkolone i nie są w stanie samotnie
prowadzić zaawansowanych operacji wojskowych. Co więcej, sceptyczna postawa pre‑
zydenta wobec Kurdów syryjskich, niechęć do wzmacniania pozycji Kurdów irackich
oraz relatywnie niewielka skuteczność Sił Zbrojnych Iraku, zmusza nowego prezydenta
do wybrania sprzymierzonych sił zbrojnych, które okażą się skuteczne w walce z Daesh
bez pomocy amerykańskich wojsk lądowych.
Ponadto, Trump musi liczyć się z tym, że zniszczenie integralności terytorialnej tzw.
Państwa Islamskiego nie wiąże się z całkowitym zniszczeniem organizacji. Prawdopo‑
dobnie wyparcie ich z zajmowanego terytorium doprowadzi do osłabienia organizacji
i odejścia Daesh od ekspansji terytorialnej na rzecz prowadzenia działań terrorystycz‑
nych i partyzanckich. Militarne zwycięstwo nad ISIS nie jest największym wyzwaniem
jakie stoi przed administracją nowego prezydenta. Trudniejsze jest niedopuszczenie do
ponownego odrodzenia się organizacji po jej zniszczeniu.
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to udzielenie im zbyt dużego wsparcia wojskowego jest sprzeczne z polityką USA. Wynika to z faktu,
że amerykańscy decydenci polityczni nie chcą za bardzo wzmocnić armii kurdyjskiej, gdyż mogłoby to
doprowadzić do zwiększenia ich dążeń niepodległościowych i w konsekwencji do trwałego podziału
Iraku. Natomiast jednym z głównych celów USA na Bliskim Wschodzie jest zapewnienie stabilizacji
w regionie.
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Historia powstania, struktura
organizacyjna i cele działania Hamasu
Odwiecznym zamiarem Żydów rozproszonych po całym świecie był powrót do Świętej
Ziemi, ale dopiero pod koniec XIX w. powstała idea, która głosiła utworzenie niepod‑
ległego państwa żydowskiego na terenie Palestyny. Ideologia ta, zwana syjonistyczną,
przez lata zdobywała coraz większe uznanie w żydowskim środowisku. Dodatkowym
impulsem w kierunku zebrania wszystkich Żydów w odrębnym państwie, był rosnący
nacjonalizm w Europie1. Narastające odczucia antysemickie oraz brak asymilacji Ży‑
dów w społeczeństwach europejskich przyspieszyły stworzenie ujednoliconej koncepcji
syjonistycznej. Ostatecznie jednak to wydarzenia II wojny światowej umożliwiły zisz‑
czenie się tej idei 14 maja 1948 r., kiedy ogłoszono powstanie nowego państwa: Izra‑
ela2. Niemniej jednak, radość żyjącej w diasporze społeczności żydowskiej nie trwała
długo, ponieważ tuż po proklamacji nowego państwa wybuchła wojna pomiędzy Ara‑
bami i Żydami. Bezpośrednią przyczyną wybuchu tego konfliktu był podział Palesty‑
ny, dokonany przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), na dwa państwa:
żydowskie i arabskie. W odpowiedzi na te wydarzenia, 15 maja 1948 r. wojska egip‑
skie, irackie, syryjskie, transjordańskie oraz libańskie wkroczyły na terytorium państwa
żydowskiego w Palestynie. Choć wojna zakończyła się rok później, to sam konflikt nie
wygasł aż do dzisiaj3.
W związku z utworzeniem Izraela, Arabowie postanowili przeciwstawić się jego
istnieniu używając m.in. środków terrorystycznych (samobójcze ataki terrorystyczne,
zamachy bombowe). Jedną z organizacji, która stosuje takie metody jest palestyński
Hamas. Celem tego artykułu jest przedstawienie historii stworzenia samej organiza‑
cji, sposobu jej działania, a także zaprezentowanie pozamilitarnego wymiaru Hamasu
i jego powiązań z podmiotami znajdującymi się na Bliskim Wschodzie. Choć obecnie
częściej poruszanym tematem jest działalność tzw. Państwa Islamskiego, to nie można
ignorować działań Hamasu, ponieważ pomimo upływu lat, organizacja ta nadal działa
i wciąż stanowi zagrożenie.
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Powstanie Hamasu i cele organizacji
Od samego początku powstania Izraela powołano do życia wiele arabskich organizacji
sprzeciwiających się utworzeniu tego państwa. Jedną z nich był Harakat al‑Mukawama
al‑Islamijja (Hamas), co oznacza „Islamski Ruch Oporu”.
Hamas powstał w 1987 r. jako odgałęzienie działającego w Egipcie Bractwa Mu‑
zułmanów (utworzonego w 1928 r.)4. Warto wspomnieć także o tym, że rok utworze‑
nia Hamasu zbiega się z wybuchem powstania Palestyńczyków przeciwko izraelskiej
okupacji Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy (tzw. pierwsza intifada)5. Można zatem
podejrzewać, że oba te wydarzenia mogą być ze sobą ściśle powiązane. Na dowód tego
stwierdzenia przemawia fakt, że Hamas brał czynny udział w tym powstaniu (w 2000 r.
miała miejsce kolejna intifada w której również uczestniczyło to ugrupowanie)6. Jednak
jak już zostało wcześniej wspomniane, organizacja ta nie była całkowicie autonomicz‑
na i była swoistym przedłużeniem Bractwa Muzułmanów. Organizacja ta miała duży
wpływ na poglądy członków Hamasu i można wręcz stwierdzić, że ich ukształtowa‑
ła i zradykalizowała. Hamas bowiem jest zwolennikiem tzw. salafizmu (podobnie jak
i Bractwo), który jest ruchem polityczno‑religijnym głoszącym, że należy powrócić do
pierwotnych założeń islamu. Jedną z dróg do osiągnięcia tego celu jest prowadzenie dżi‑
hadu, czyli świętej wojny przeciwko „niewiernym”. Należy jednak zauważyć, że dżihad7
w pierwotnym znaczeniu był definiowany jedynie jako wysiłek podejmowany w celu
usunięcia przeszkód, jakie stoją pomiędzy ludzkością a Bogiem8.
Głównym celem do którego dąży Hamas jest stworzenie na terenie obecnego Izraela
islamskiego państwa palestyńskiego9. Założenia te zostały przedstawione w „Konwencji
Islamskiego Ruchu Oporu” (dalej: Konwencja), uchwalonej 18 sierpnia 1988 r. przez Ha‑
mas10. Manifest ten składa się z 36 oddzielnych artykułów określających cele i sposoby
działania organizacji11. Choć Konwencja ta ma charakter antyizraelski (artykuły 27 i 28
jednoznacznie wskazują Żydów jako wrogów islamu), to należy wspomnieć, że Izrael nie
jest traktowany jako państwo terrorystyczne, a „jedynie” jako nieprawomocny podmiot.
Ponadto, Konwencja ta wyklucza możliwość zarządzania Ziemią Świętą przez niewier‑
nych, co jest wyraźnie wskazane w artykule 15: W dniu, kiedy wróg przywłaszczy sobie
choćby kawałek ziemi muzułmańskiej, Dżihad stanie się indywidualnym obowiązkiem każ‑
dego muzułmanina. W przypadku uzurpacji żydowskiej obowiązkiem jest wznieść wojenny
sztandar Dżihadu12. Znaczenie przywiązania arabów do ziemi izraelskiej jest dodatkowo
podkreślane tym, że muzułmanie podczas modlitwy zwracają się w stronę Jerozolimy.
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Od samego początku swego istnienia Hamas prowadził działania skierowane przeciw‑
ko Izraelowi. W pierwszych latach celem tych operacji byli jedynie proizraelscy ko‑
laboranci w społeczności palestyńskiej. W 1987 r. powołano więc Madżd (Grupa do
spraw Świętej Wojny i Działalności Misyjnej), którą miała wspierać jednostka o na‑
zwie al‑Mudżahidun al‑Filistinun (odpowiadającej za dostarczanie broni). W 1991 r.
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obie grupy zostały wcielone do zbrojnego skrzydła Hamasu o nazwie Brygady Izz ad
‑Din al‑Kassama i ta data jest uważana za powstanie militarnego skrzydła organizacji13.
W grudniu 1991 r. przeprowadzono również zamach, w wyniku którego zginął pierw‑
szy izraelski cywil14. Atak ten okazał się punktem zwrotnym, ponieważ od tego momen‑
tu Hamas wszedł na drogę organizowania masowych samobójczych zamachów bom‑
bowych. Jednak od kilku lat, pod względem przeprowadzania zamachów, organizacja
stała się stosunkowo bierna, głównie za sprawą zmiany metod działania (obecne ataki są
głównie organizowane przez pojedyncze osoby) oraz przeniesienia ciężaru działalności
na aspekt polityczny15. Obecna bierność organizacji może być również spowodowana
rozpoczęciem „wojny z terroryzmem” i zwiększoną atencją międzynarodowej społecz‑
ności skierowanej na zwalczanie aktów terroryzmu i samych organizacji terrorystycz‑
nych. Warto także nadmienić, że wcześniejsze zamachy również bardzo często były
przeprowadzane bez planu (za przykład może posłużyć zamach w izraelskiej miejsco‑
wości Kfar Darom z dnia 9 sierpnia 1995 r., śmierć poniosło osiem osób, w tym jeden
obywatel Stanów Zjednoczonych16) i choć ich celem było sterroryzowanie ludności
Izraela, to często ofiarami padali również mieszkańcy Zachodu (Francji, Włoch, Nie‑
miec)17. Było to wynikiem obierania sobie za cel masowo odwiedzanych miejsc przez
cywilów: przystanków, dyskotek czy autobusów18.
Działalność bojówek Hamasu polega przede wszystkim na prowadzeniu działań
zbrojnych przeciwko Izraelowi. Oprócz samobójczych zamachów, Hamas stosuje rów‑
nież rakiety własnej konstrukcji, których celem są najczęściej żydowskie osiedla. Chociaż
mają one zasięg od 5 do 8 km i są bronią mocno nieprecyzyjną, to możliwość samodziel‑
nej produkcji oraz łatwość użytkowania powodują, że jest to broń w zupełności wystar‑
czająca do terroryzowania ludności Izraela19. Nie wiadomo dokładnie jaka jest całkowita
siła militarna Hamasu, ale uważa się na ten moment, że została ona przywrócona do
stanu sprzed 2014 r. (w tym czasie rozpoczął się kolejny konflikt izraelsko‑palestyński)20.
Wielkość arsenału Hamasu tuż przed wybuchem wojny wynosiła około 6000 rakiet,
a w czasie operacji defensywnych organizacja ta wystawiła od 2500 do 3500 żołnierzy21.
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Pozostałe obszary działalności i system „dawa”
Poza skrzydłem militarnym, odpowiadającym za prowadzenie działań zbrojnych przeciw‑
ko Izraelowi, istnieją również dwa inne skrzydła w ramach których Hamas zwiększa efek‑
tywność swojej działalności. Są to tzw. skrzydło polityczne oraz skrzydło społeczne, które
wspomagają w mniejszym lub większym stopniu działalność terrorystyczną organizacji22.
Za koordynację aktywności politycznej odpowiedzialne jest skrzydło polityczne.
Choć w teorii skrzydła Hamasu działają od siebie niezależnie, to w rzeczywistości trudno
stwierdzić, gdzie przebiega granica, która oddziela na przykład działalność militarną od
politycznej. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, że często politycy Hamasu
popierają przeprowadzane ataki, a wręcz zachęcają do przeprowadzania kolejnych. W rze‑
czywistości są oni zaangażowani w działalność militarną ugrupowania i chociaż przywód‑
cy obu skrzydeł stronią od pojawiania się razem w miejscach publicznych, to stosunko‑
wo często politycy są obecni na pogrzebach „męczenników” ze skrzydła militarnego23.
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Również działalność Hamasu w ramach opieki społecznej nie jest wolna od wpływów mi‑
litarnych. Ugrupowanie chętnie wykorzystuje utrzymywane przez siebie meczety i szpita‑
le jako miejsc spotkań. Domy pracowników społecznych są używane jako azyle dla zbie‑
gów, a lokalne komitety charytatywne służą jako miejsca do prania pieniędzy24.
Dokonując analizy pozamilitarnej działalności Hamasu konieczne jest także wspo‑
mnienie o systemie dawa (dosłownie oznacza „powołanie”, „zbliżanie się do religii”)25.
W islamie każdy muzułmanin jest zobowiązany do poddania się woli Boga i ciąży na
nim obowiązek szerzenia prawdziwej wiary. Może to robić poprzez nawracanie innych
na islam lub dawanie jałmużny i prowadzenie działalności związanej z opieką społecz‑
ną. W tym celu fundacje religijne, które utrzymują meczety, kierują również instytu‑
cjami pomocy społecznej. Instytucje te odpowiadają za finansowanie systemu świad‑
czeń socjalnych oraz charytatywnych i dążą do zaspokojenia podstawowych potrzeb
społeczeństwa. Jednocześnie służą też przyciąganiu ludzi, by przywódcy religijni mogli
szerzyć swoją religię26. Taka definicja dawy utrzymuje się w islamskiej tradycji, ale nie
jest ona powszechna, czego przykładem może być działalność zwolenników salafizmu.
Salafizm zakłada, że działania w ramach dawy polegają na obronie ummy (gminy mu‑
zułmańskiej lub narodu) przed wrogami islamu (niewiernymi) i obecnie taką pracę
prowadzi Hamas. Choć z pozoru działalność socjalna jest niezależna od militarnej, to
w praktyce organizacje pomocy społecznej należące do Hamasu często wspierają dzia‑
łania skrzydła militarnego27.
Wsparcie skrzydła militarnego ma różny charakter, ale opiera się przede wszystkim
na współpracy finansowej. Co więcej, Hamas ma tendencję do wykorzystywania reali‑
zowanych programów socjalnych do poprawy swojego wizerunku. Ponadto, organiza‑
cje charytatywne i humanitarne często finansują inwestycje związane z opieką społecz‑
ną lub edukacją. Pomagają one również finansowo rodzinom „męczenników”, którzy
zginęli w samobójczych zamachach28. Sama idea „męczennika” ma duże znaczenie dla
Hamasu, którego członkowie uważają, że osoba określana takim mianem jest najlep‑
szym przykładem szlachetnej postawy obywatelskiej. Dlatego też jednym z podmiotów
islamskiej radykalizacji są dzieci, którym od najmłodszych lat wpaja się przekonanie
o bohaterskiej męczeńskiej śmierci. Najpierw jednak trzeba przejść przez długi proces
dydaktyczny, który ma odpowiednio zradykalizować daną osobę. W tym celu od naj‑
młodszych lat Palestyńczycy uczą się radykalnego języka islamu i wpaja się im, że religia
ta jest najwyższym dobrem.29. Głównymi miejscami, w których propagowane są takie
działania, są przede wszystkim meczety. Również kobiety są coraz częściej wykorzysty‑
wane do przeprowadzania ataków, ponieważ Izraelczycy stosunkowo rzadziej dokonują
dokładnych rewizji wśród kobiet30.
Należy również podkreślić, że działalność Hamasu oraz instytucji pomocy społecz‑
nej w stosunku do Palestyńczyków nie jest jednostronna. Osoby korzystające z pomo‑
cy Hamasu chętnie wspierają organizację w jej działalności (dostarczają pieniądze lub
broń, wykorzystują swoje domy jako kryjówki dla zbiegów, przewożą uciekinierów)31.
Nawet jeśli ktoś nie chce dobrowolnie wspomóc Hamasu, to i tak nie stawia oporu,
ponieważ zdaje sobie sprawę, że odmowa pociąga za sobą konsekwencje w postaci na
przykład egzekucji pod zarzutem kolaboracji z Izraelczykami32. Cała hamasowska sieć
dawa tworzy pewną „zamkniętą gospodarkę” dostępną tylko dla członków organizacji.
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Ostatecznym celem takiej działalności jest stworzenie nowej infrastruktury cywilnej,
która umożliwi zastąpienie świeckiego rządu Autonomii Palestyńskiej rządem islam‑
skim33. Społeczeństwo będzie nacechowane większą gorliwością religijną i stanie się
o wiele bardziej wrogie wobec Izraela. Dodatkowo, na korzyść Hamasu działa szereg
podejmowanych czynności przez Izrael, które mają zapobiegać terroryzmowi, na przy‑
kład godziny policyjne czy też blokady dróg. Działania te mogą utrudniać działalność
terrorystów, ale równocześnie wpływają negatywnie na życie Palestyńczyków, co może
powodować radykalizację ich poglądów34.

Pomoc z zewnątrz
Działania Hamasu na tak dużą skalę nie byłyby możliwe, gdyby nie duże środki finan‑
sowe jakimi dysponuje ta organizacja. Co istotne, zdecydowana większość pieniędzy
zbierana na rzecz ugrupowania napływa spoza terytorium Palestyny. Sponsorzy prze‑
ważnie pochodzą z takich państw jak: Jordania, Katar, Kuwejt, Stany Zjednoczone czy
też Arabia Saudyjska35. Pomimo tego, że pieniądze zbierane są głównie za pośrednic‑
twem instytucji charytatywnych, to równie dużą rolę odgrywa pomoc ofiarowana bez‑
pośrednio przez muzułmanów oraz prowadzone przez nich korporacje (przede wszyst‑
kim państwa Zatoki Perskiej, Turcję, Jordanię)36. Równolegle do pomocy udzielanej
przez instytucje charytatywne oraz osoby prywatne, Hamas jest również beneficjentem
znacznych środków finansowych udzielanych przez zagraniczne rządy.
Jednym z głównych sponsorów Hamasu jest Islamska Republika Iranu, która w jaw‑
ny sposób wspomaga działalność tej organizacji. Pomoc ta udzielana jest od lat i ma ona
charakter finansowy, ale rzeczą trudną do ustalenia jest suma pieniędzy jaka jest dokład‑
nie przekazywana37. Jednak w ostatnich latach „przyjaźń” pomiędzy tymi dwoma pod‑
miotami została wystawiona na próbę, a powodem tych trudności jest wojna domowa
w Syrii38. Hamas od początku jej trwania jest zwolennikiem syryjskich rebeliantów, co ko‑
liduje z oficjalnym stanowiskiem Iranu, który sympatyzuje z prezydentem Syrii Baszarem
al‑Asadem. Mimo wszystko spór ten nie zerwał więzi pomiędzy Iranem a Hamasem, a je‑
dynie je nadszarpnął, ponieważ wciąż najważniejszym spoiwem tego sojuszu jest wspólny
wróg, czyli Izrael. Iran chętnie wykorzystuje działalność Hamasu to zwalczania działal‑
ności Izraela i na ten moment istnieją raczej niewielkie szanse na zerwanie współpracy39.
Również Turcja nie jest obojętna wobec działalności palestyńskiego ugrupowania,
zwłaszcza od momentu rozpoczęcia Arabskiej Wiosny w 2011 r40. Chociaż dokładne
ustalenie prawdziwego celu takiego działania przez Turcję jest trudne, to strona turecka
utrzymuje stanowisko, że udzielana Hamasowi pomoc służy tylko utrzymaniu stabili‑
zacji w regionie. Jednak w przeciwieństwie do Iranu, Turcja nie udziela finansowego
wsparcia, a przynajmniej nie robi tego jawnie. W grudniu 2011 r. palestyńskie źródła
podały do wiadomości, że władze tureckie nakazały ministerstwu finansów przekazać
300 milionów USD rządowi Hamasu w Gazie41. Choć obie strony zaprzeczyły, że ta‑
kowe wydarzenie miało miejsce, to pewne wątpliwości pozostają. Takie zaprzeczenia
nie pojawiają się jednak w przypadku przekazywania pieniędzy na rzecz odbudowy re‑
gionu w Gazie (co miało miejsce na przykład w 2012 r. po wojnie z Izraelem). Turcja
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chętnie finansuje budowę szpitali, meczetów oraz szkół na tym terenie. Warto również
wspomnieć o działalności dużej liczby organizacji pozarządowych na terenie Turcji,
które najprawdopodobniej wspomagają Hamas, choć nie robią tego otwarcie42.
Oprócz Turcji i Iranu, istnieje jeszcze jedno państwo, które stara się zwiększyć swoją
rolę w regionie Gazy poprzez finansowanie Hamasu. Chodzi mianowicie o Katar, któ‑
ry od 2007 r. przekazał wiele milionów dolarów, by umocnić swoją pozycję w tamtym
regionie. Państwo to argumentuje swoją działalność jako konieczność, ponieważ tyl‑
ko poprzez udzielanie pomocy Hamasowi można polepszyć sytuację Palestyńczyków
i podnieść ich poziom życia. Zatem wiele pieniędzy jest przekazywanych na odbudowę
infrastruktury, czyli cel jest taki sam jak w przypadku pomocy tureckiej43. Niezależnie
od intencji, jakimi kieruje się Katar udzielając wsparcia, można stwierdzić, że najpraw‑
dopodobniej chodzi przede wszystkim o zmniejszenie wpływów Turcji i Iranu w regio‑
nie i zwiększeniu własnych.
Iran, Turcja i Katar nie są oczywiście jedynymi sponsorami Hamasu, ponieważ li‑
sta krajów sympatyzujących z tą organizacją jest dłuższa (m.in. Jemen, Liban, Sudan).
Również przez pewien czas istniało prawdopodobieństwo zwiększenia roli Arabii Sau‑
dyjskiej w działalności Hamasu, jednak na ten moment jest to raczej mało prawdopo‑
dobne. Przyczyną tego jest przede wszystkim bierna postawa Arabii wobec Hamasu,
która woli wspierać Autonomię Palestyńską niż sam Hamas44.

Podsumowanie
Pomimo tego, że na arenie międzynarodowej Hamas jest przez wielu uważany za orga‑
nizację terrorystyczną, to wciąż istnieje spór co do tego, jak powinno się traktować to
ugrupowanie. W Stanach Zjednoczonych po zamachach terrorystycznych na World
Trade Center w 2001 r., Hamas jest wciąż uznawany za organizację terrorystyczną45.
Inaczej kwestia ta wygląda w przypadku Unii Europejskiej (UE), która nie wypracowała
jednolitego stanowiska. Sytuację tę obrazuje rekomendacja Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej z 2014 r., który zalecił usunięcie Hamasu z europejskiej listy organi‑
zacji terrorystycznych46. UE odwołała się od tego wyroku i ostatecznie nie wprowadzo‑
no w życie decyzji Trybunału, ale do tej pory organ ten apeluje o to, by usunąć Hamas
z tej listy47. Niemniej jednak, część państw w ogóle nie uznaje Hamasu za ugrupowanie
terrorystyczne. Wśród nich wymienić można: Iran, Norwegię, Rosję, Szwajcarię, Tur‑
cję, Chiny i Brazylię.
W stosunku do Stanów Zjednoczonych Hamas podejmował wiele prób, by do‑
prowadzić do skreślenia go z listy organizacji terrorystycznych Departamentu Stanu
USA48. Jednak od chwili rozpoczęcia prezydentury przez Donalda Trumpa (20 stycz‑
nia 2017 r.) stosunki między USA a Hamasem uległy zaostrzeniu. Według przedsta‑
wicieli Hamasu, podejście prezydenta Trumpa do palestyńskiego problemu może spo‑
wodować eskalację konfliktu w regionie49. Spór dotyczy przede wszystkim planów
przeniesienia amerykańskiej ambasady w Izraelu z Tel Awiw‑Jafa do Jerozolimy. Ruch
ten spowoduje uznanie przez Waszyngton roszczeń Izraela do wschodniej części Jero‑
zolimy, na co nie godzą się Palestyńczycy50.

Historia powstania, struktura organizacyjna…

Hamas stara się przekonać inne państwa, że jako ugrupowanie walczące o wolność Pa‑
lestyńczyków ma prawo do podejmowania „odpowiednich” działań. Ponadto, na arenie
międzynarodowej próbuje przedstawiać się jako ruchu oporu, który walczy z izraelskim
okupantem i stara się zdobyć przychylność innych państw (co się niekiedy udaje). Obecna
sytuacja pokazuje więc, że Hamas wciąż będzie prowadzić akcje skierowane przeciwko Izra‑
elowi, a niejasne określenie samej organizacji (Trybunał, UE, USA) sprzyja jej rozwojowi.
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Rozwój technologii oraz narodziny i ewolucja pojęcia wojny hybrydowej spowodo‑
wały, że wiele podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państw, w tym infra‑
struktury krytycznej, skierowało swoją uwagę na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni.
Zdarzenia odnotowane w Estonii i Gruzji kolejno w 2007 i 2008, których celem była
między innymi infrastruktura dostaw energii elektrycznej, wskazują na konieczność
nadania nowej wagi kwestiom cyberbezpieczeństwa i jego wpływu na sektor energe‑
tyczny. Wiele podmiotów zajmujących się analizą zabezpieczeń w swoich raportach
podkreśla podatność firm dostarczających energię na ataki w cyberprzestrzeni1. Wraz
ze wzrostem dostępności Internetu i rozwojem jego możliwości zaczęto wprowadzać
systemy zajmujące się kontrolą wydobycia i dystrybucji ropy naftowej oraz gazu. Z roku
na rok zwiększa się także automatyzacja sektora energetycznego, która implikuje co‑
raz większą efektywność produkcji. W przyszłości może stanowić także słaby punkt
w zabezpieczeniach2.
Początkowo ataki cybernetyczne inicjowane były przez działających na własną rękę
hakerów, poszukujących zysku lub możliwości sprawdzenia się. Dziś obserwujemy od‑
wrócenie sytuacji – to państwa lub organizacje terrorystyczne dążą do osiągnięcia swo‑
ich założeń z wykorzystaniem cyberagresji3. Z drugiej strony jednak, warto zaznaczyć,
iż katastrofalne rezultaty rywalizacji supermocarstw w obszarze cyberprzestrzeni nie są
nowym zjawiskiem. Celem artykułu jest ukazanie przykładów ataków i ich źródeł – sła‑
bości i podatności technologicznej oraz motywacji, jaka za nimi stoi.

Rosyjski rurociąg, rok 1982
Konflikt Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego w okresie zimnej wojny
przyniósł jeden z najbardziej spektakularnych ataków na infrastrukturę energetyczną,
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który ujawniony został oficjalnie dopiero w 2004 r. przez Thomasa Reed’a4. Wschod‑
nie mocarstwo, dążąc do umocnienia swojej potęgi, postawiło na rozwój i rozbudowę
transsyberyjskich rurociągów. Związek Radziecki mógłby w ten sposób transportować
wydobyte złoża na zachód, a tym samym uzależnić energetycznie część Europy. Jed‑
nak w związku z technologiczną słabością i nikłym rozwojem państwa w tej dziedzinie
(brak było oprogramowania, które zarządzałoby systemem przesyłu gazu), rosyjski wy‑
wiad starał się pozyskać je nielegalnie ze Stanów Zjednoczonych5.
Dzięki współpracy wywiadowczej, Amerykanie za pośrednictwem Francuzów do‑
wiedzieli się o planach kradzieży technologii służącej przesyłowi gazu przez Rosję.
USA za wszelką cenę chciały zablokować zwiększenie transportu rosyjskiego błękit‑
nego surowca do Europy (gospodarka rosyjska wzbogaciłaby się w ten sposób w zna‑
czący dopływ pieniędzy). Centralna Agencja Wywiadowcza (ang. Central Intelligence
Agency, CIA) zainicjowała więc podłożenie zainfekowanej technologii, co zaakcepto‑
wał ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan. Efektem pracy stało
się zaprojektowane specjalnie w tym celu oprogramowanie, które, w wyniku wysiłków
CIA, dostało się w rosyjskie ręce. Początkowo dobrze działający system stał się przyczy‑
ną wybuchu transsyberyjskiego rurociągu, który widziany był ponoć nawet z kosmosu.
Ponadnormowy wzrost ciśnienia przepływu gazu spowodowany przez błędny element
oprogramowania doprowadził do rozsadzenia rurociągu. Straty gospodarcze i ekono‑
miczne były monumentalne, aczkolwiek obyło się bez ofiar śmiertelnych6.

Elektrownia Davis Besse, rok 2003
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Elektrownia jądrowa Davis‑Besse leżąca w USA w stanie Ohio stała się celem ataku
robaka Slammer w 2003 r., który swoim zasięgiem objął cały świat7. Atak ten nie po‑
legał na celowym uzyskaniu dostępu do komputerów i spowodowaniu szkody, lecz na
automatycznym rozprzestrzenianiu się oprogramowania poprzez ukrycie się wewnątrz
systemu, gdzie poszukiwał kolejnych potencjalnych celów do zainfekowania. Wszystko
to miało miejsce przy wykorzystaniu luki w serwerowym oprogramowaniu Microsoft
SQL 2000, który wykorzystywany jest do zarządzania bazami danych8. Robak produ‑
kował tak wielki ruch w sieci, że doprowadzał tym samym do zawieszania się kolejnych
systemów.
Do wewnętrznego obiegu sieciowego elektrowni Slammer dostał się okrężną drogą.
W pierwszej fazie zainfekowana została sieć kontrahenta elektrowni, a następnie sieć
firmowa. Po przedostaniu się do oprogramowania bezpośrednio na terenie ośrodka,
robak ten spowodował wyłączenie systemów monitorujących bezpieczeństwo obiektu
(m.in. temperaturę w reaktorze czy wydzielane promieniowanie) na pięć godzin, pod‑
czas których pracownicy byli przekonani, że pracy elektrowni i jej infrastrukturze nic
nie grozi. Całe zdarzenie mogło być znacznie poważniejsze w skutkach – rok wcze‑
śniej odkryto pęknięcia w konstrukcji elektrowni, które w przypadku awarii na tere‑
nie ośrodka mogły doprowadzić do zniszczenia budynku, a tym samym do wydostania
się niebezpiecznego promieniowania. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności był fakt, iż
w momencie wystąpienia zagrożenia elektrownia nie znajdowała się w fazie produkcji

Sektor energetyczny w obliczu zagrożeń…

energii, lecz w fazie spoczynku, toteż konsekwencje tego zdarzenia nie przyniosły ka‑
tastrofy ekologicznej9. Do całej sytuacji nie doszłoby jednak, gdyby zostały pobrane
i wprowadzone specjalne aktualizacje, dostępne już pół roku wcześniej10. Winę za to
ponosi czynnik ludzki zarówno ze strony kontrahenta, jak i pracowników samej elek‑
trowni – oba te podmioty, pomimo dostępności łaty systemowej, nie podjęły się zaktu‑
alizowania systemu.

Atak na firmy energetyczne, rok 2014
Energetyczny Niedźwiedź (ang. Energetic Bear) to grupa odpowiedzialna za masowe
ataki cybernetyczne na firmy energetyczne, pochodząca najprawdopodobniej z Rosji
(wykryto fragmenty kodu zawierające cyrylicę, a ataki były przeprowadzane w godzi‑
nach dziennych dla czasu moskiewskiego – może to jednak być próba kamuflażu inne‑
go państwa). Do ataków hakerzy używali programu Dragonfly – można porównać go
do robaka Stuxnet, który zaprogramowali najprawdopodobniej amerykańscy i izrael‑
scy specjaliści w celu zniszczenia wirówek wzbogacających uran w elektrowni atomo‑
wej w Iranie11. Działania Energetycznego Niedźwiedzia polegały w tym przypadku na
dostaniu się do systemów firm dostarczających oprogramowanie służące podmiotom
przemysłowym. Następnie zainfekowano oprogramowanie przemysłowych systemów
sterowania (ang. Industrial Control Systems), które miało trafić do firm energetycznych
i ich wewnętrznych systemów. W efekcie niczego nie spodziewający się pracownicy in‑
stalowali aktualizacje zawierające złośliwe zmiany12.
Głównym celem Energetycznego Niedźwiedzia były podmioty amerykańskie, hisz‑
pańskie, niemieckie, francuskie oraz włoskie. Również polskie firmy energetyczne pa‑
dły ofiarą tych ataków13. Wielu specjalistów podaje przypuszczalne dane co do natę‑
żenia aktywności tej grupy hakerów – 18 miesięczna działalność miała doprowadzić
w ich rachunkach do zainfekowania w 84 krajach ponad 1000 systemów14. Trzeba
pamiętać, że dane te trudno oszacować, gdyż liczba poszkodowanych firm może być
znacznie większa.
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Braki w dostawie energii na Ukrainie, rok 2015
Miasto Iwano‑Frankiwsk (Ukraina) oraz jego okolice (gdzie populacja wynosi około
1,4 miliona mieszkańców) zostało odcięte od energii elektrycznej 23 grudnia 2016 r.15
w wyniku ataku na firmy dystrybuujące energię elektryczną. Stało się to przy użyciu
programu typu malware, nazwanego już wcześniej BlackEnergy. Posiada on wbudowa‑
ny komponent KillDisk, który wyrządza znaczne szkody – sprawia, że systemy kompu‑
terowe po jego aktywacji nie mogą być uruchomione. Dzieje się to za pomocą nadpisy‑
wania danych: wszystkie pliki zachowane na dysku twardym komputera są zastąpione
nowymi, losowo wygenerowanymi16.
Istnieje wiele dowodów bazujących na analizie ruchu sieciowego, że kilka innych
podmiotów zajmujących się dostawami energii w tym samym czasie również było celem
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ataku. Wcześniej w 2015 r. znaleziono w systemach niektórych spośród pozostałych
spółek oprogramowanie BlackEnergy, nie doszukano się jednak znamion ataku – naj‑
prawdopodobniej był to okres przygotowawczy dla hakerów17. Podejrzewa się, że zda‑
rzenia te mogą mieć swe korzenie w Rosji, ze względu na pochodzenie kodu źródłowe‑
go złośliwego programu – nie są to jednak potwierdzone informacje.

Źródła zagrożeń i motywacje stojące za atakami
Jakie są więc źródła tych zagrożeń i dlaczego to właśnie sektor energetyczny charaktery‑
zuje się największym ryzykiem?
Przede wszystkim winna jest słaba jakość wszechobecnych systemów SCADA (ang.
Supervisory Control And Data Acquisition), nadzorujących proces technologiczny18.
Zajmują się one zbieraniem danych oraz ich wizualizacją, na podstawie których sterują
procesem produkcyjnym oraz alarmują o nieprawidłowościach. Ze względu na tech‑
nologiczną słabość są bardzo podatne na ataki hakerskie, lecz przy stosunkowo niskiej
cenie wciąż pozostają one wykorzystywane jako narzędzia kontrolowania systemów do‑
starczania energii i surowców energetycznych takich jak gaz czy ropa.
Niekiedy firmy energetyczne głównie z powodu własnego niedbalstwa eksponują się
na zagrożenie. Dowodem tego może być zbyt oszczędne podejście do wewnętrznej in‑
frastruktury. Lata 90. XX w. to okres, gdy z uwagi na koszty zaprzestano projektowania
oprogramowania dedykowanego dla obsługi systemów produkcji i przesyłu energii. Za‑
częto wprowadzać systemy zarządzania przemysłowego, których bazę stanowił system
Microsoftu (Windows), zawierający do dziś sporo luk w zabezpieczeniach, co pozwala
hakerom na sprawne przeprowadzanie ataków19. Wcześniej korzystano ze specjalistycz‑
nych wersji oprogramowania, zaprojektowanych specjalnie dla sektorów przemysłowych.
Inną ważną przyczyną jest także korzystanie z usług wielu podwykonawców, którzy
nie zawsze posiadają odpowiednie zabezpieczenia. Ponadto, trudno je skontrolować
i poddać akceptacji jako usługobiorca. Co więcej, słabości i błędy ludzkie czy użytko‑
wanie własnego oprogramowania (nie zawsze spełniającego wymogów bezpieczeństwa
oraz niepoddawanego aktualizacji), odgrywa bardzo istotną rolę w osłabianiu bezpie‑
czeństwa infrastruktury informatycznej20.
Obecnie ataki mogą mieć swoje źródła w działaniu indywidualnych hakerów, czę‑
sto działających na rzecz danego państwa. W rozwijającym się dziś świecie możemy
napotkać przenoszenie się rywalizacji międzypaństwowej z płaszczyzny kinetycznej
(wojny) na płaszczyznę cybernetyczną, o czym świadczyć może przykład zniszczone‑
go rurociągu na Syberii. Ataki na podmioty przemysłowe, w tym te odpowiadające za
dostawy energii, w odróżnieniu od pozostałych cyberataków możemy więc poniekąd
określić jako quasi‑militarne21. Koszty związane z przeprowadzeniem takich działań
oraz niezbędne zaplecze technologiczne mogą jednoznacznie wskazywać na udział lub
współudział państw w ich przeprowadzeniu – zaplecze cyberinformatyczne państw jest
znacznie bardziej zaawansowane niż środki dostępne podmiotom niepaństwowym22.
Pojawiają się także organizacje terrorystyczne lub grupy nacisku, które mogą wy‑
korzystywać słabości techniczne sieci oraz słabości w wyedukowaniu i zdolnościach
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do reakcji pracowników poszczególnych podmiotów, dążąc do realizacji swoich celów.
Globalizacja wpływa również na wzrost zagrożeń ze strony indywidualnie działających
osób fizycznych – czasem jeden wirus, którego wypuszczenie do sieci ma całkiem inny
cel, może dotrzeć do istotnych dla państw obiektów i wyrządzić w nich szkody, tak jak
miało to miejsce w przypadku elektrowni David‑Besse.

Podsumowanie
Sektor energetyczny jest w istocie najbardziej podatny na ataki płynące z cyberprze‑
strzeni – zarówno duża automatyzacja procesów, jak i wykorzystywanie maszyn czy
urządzeń elektronicznych buduje duże zagrożenie. W związku z dużym znaczeniem
tego obszaru dla bezpieczeństwa państwa, wymaga on multidyscyplinarnego podej‑
ścia oraz szerokiej współpracy państwa i firm prywatnych. W sposób szczególny mu‑
szą one zachodzić na płaszczyźnie wzajemnej wymiany informacji, zarówno o poten‑
cjalnych jak i pojawiających się zagrożeniach, czy aktualnym poziomie zabezpieczeń
posiadanym przez firmy. Pozwoli to uwzględnić ewentualne katastrofy w planach za‑
rządzania kryzysowego, a tym samym w lepszy sposób reagować na występujące zda‑
rzenia. Konieczne jest również budowanie nowych przepisów prawnych, precyzyjniej
definiujących zagadnienia związane z cyberprzestrzenią. Ponadto, niezwykle istotne
są częste aktualizacje systemów, które na bieżąco dokonują naprawiania słabości syste‑
mu, zwiększając tym samym jego odporność na działania hakerskie. Działaniami uzu‑
pełniającymi powinny być także różnorakie akcje na rzecz zwiększenia bezpieczeń‑
stwa lub wspólne ćwiczenia w celu wypracowania metod reagowania na potencjalne
zagrożenia.
Poniższy artykuł, z uwagi na obszerność zagadnienia, stanowi wprowadzenie do te‑
matu i przedstawia jedynie wybrane ataki hakerskie. Udowadniają one istotność za‑
bezpieczeń sektora energetycznego w cyberprzestrzeni dla każdego i konieczności ich
stałej modyfikacji i aktualizacji.
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Kradzież tożsamości w Internecie
Wraz ze stworzeniem, a następnie rozwojem Internetu, dotychczasowe (tradycyjne)
pojęcie danych osobowych zmieniło swoje znaczenie. W związku z tym powstać mu‑
siały nowe sposoby ich ochrony, dostosowane do ich znaczenia w wirtualnym świecie.
Wraz z rozwojem sieci narastać zaczęło poważne zjawisko – kradzieży tożsamości.
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Kodeks karny a kradzież tożsamości
Od roku 2011 kradzież tożsamości jest w Polsce przestępstwem. Zgodnie z art. 190a §2
Kodeksu karnego (k.k.), osoba podszywająca się pod inną osobę poprzez wykorzysta‑
nie jej wizerunku lub danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub
osobistej podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności1. Wobec sprawców tych czynów
można zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego. Z uwa‑
gi na nieznaczną szkodliwość czynu, na podstawie art. 59 k.k. sąd może odstąpić od
wymierzania kary i poprzestać na orzeczeniu jedynie środka karnego, przepadku bądź
środka kompensacyjnego, które pozwolą w danej sytuacji na spełnienie celów kary. Je‑
żeli brakuje podstaw do zastosowania art. 59 k.k., sąd zastosować może art. 37a k.k.
i wymierzyć sprawcy karę ograniczenia wolności lub grzywny2. W stosunku do projektu
tej regulacji, uchwalony akt prawny zawęża zakres kryminalizacji. Projekt postulował
penalizację wykorzystania wizerunku lub danych, nie zakładał jednak podszywania się
jako niezbędnego warunku podlegania karze3.
Nowelizacja k.k. wprowadzająca ten rodzaj przestępstwa była reakcją na coraz po‑
wszechniejsze negatywne zjawisko społeczne, jakim jest stalking. Charakteryzuje się
on powtarzającymi się naruszeniami w sferze życia publicznego, jak i prywatnego, jed‑
nej lub wielu osób4. Dodanie tego przepisu miało zapewnić większą ochronę godności
człowieka, zmniejszyć poczucie strachu, wzmocnić ochronę prawa do prywatności5.
Zgodnie z brzmieniem art. 190a §2 k.k., sprawca działać musi z zamiarem bezpo‑
średnim, jego celem musi być wyrządzenie szkody majątkowej lub osobistej osobie, pod
którą się podszywa. W związku z tym, nie są karane z art. 190a §2 k.k. sytuacje, w któ‑
rych sprawca działa w celu ukrycia własnej tożsamości lub w celu wyrządzenia szkody
nie tej osobie, której danymi się posługuje. Takie działania mogą podlegać odpowie‑
dzialności karnej tylko na podstawie innych przepisów k.k.6
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Czyn zabroniony stypizowany w art. 190a §2 k.k. jest ścigany na wniosek
pokrzywdzonego7.
Sam art. 190a Kodeksu karnego zawęża ochronę osób pokrzywdzonych, przez przy‑
jętą w nim formułę dolus directus coloratus (zamiaru bezpośredniego kierunkowego).
Za sprawcę przestępstwa z tego przepisu może być uznana tylko osoba, która już w mo‑
mencie podszywania się działała w celu wyrządzenia szkody majątkowej lub osobistej.
Bardzo często sprawcom i tak przypisać można zachowania o takim właśnie celu, jed‑
nak brak zamiaru bezpośredniego kierunkowego uniemożliwia wymierzenie odpowie‑
dzialności karnej w myśl tego przepisu8.
Niezwykle ważne w odniesieniu do uznania czynu za kradzież tożsamości jest zdefi‑
niowanie pojęcia danych osobowych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych
osobowych, za dane osobowe uznawane są wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfi‑
kowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej9. Bardzo podobnie wygląda
definicja danych osobowych w prawie międzynarodowym, przyjęta w art. 2 Konwencji
Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych
osobowych. W świetle tego dokumentu dane osobowe oznaczają każdą informację do‑
tyczącą osoby fizycznej o określonej tożsamości lub dającej się zidentyfikować10. Warto
jednak mieć na uwadze art. 6 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych, który wyraź‑
nie zaznacza, że nie uważa się za informacje umożliwiające określenie tożsamości osoby
takich, które wymagają nadmiernych kosztów, czasu lub działań11.
Pojęcie wizerunku natomiast powinno być rozumiane zgodnie z jego znaczeniem
słownikowym i oznaczać portret, podobiznę, zdjęcie lub fotografię, na których widocz‑
na jest twarz osoby, której tej wizerunek dotyczy12.
Rozumienie szkody majątkowej i osobistej, ujęte w definicji kodeksowej tego prze‑
stępstwa, muszą być rozumiane a contrario do pojęcia korzyści majątkowej i korzyści
osobistej w nauce prawa i judykaturze. Przez korzyść majątkową rozumiane jest przy‑
sporzenie majątku lub uniknięcie strat lub obciążeń majątku, w których zawiera się za‑
równo zwiększenie aktywów, jak i zmniejszenie pasywów. Za korzyść majątkową uznaje
się zatem m.in. pieniądze, papiery wartościowe, ale również zwolnienie z długu. Przez
korzyść osobistą rozumiane jest zaspokojenie innych potrzeb niż te o charakterze ma‑
jątkowym lub takich, w których korzyść niematerialna ma dominujący charakter. Przy‑
kładem może tu być rekomendowanie kogoś na stanowisko czy awansowanie13.

Etapy kradzieży tożsamości
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Kradzież tożsamości składa się z dwóch etapów. Najpierw sprawca dopuszcza się kra‑
dzieży danych osobowych, następnie używa pozyskanych w ten sposób informacji do
podszycia się pod tę osobę i popełnienia oszustwa. W związku z tym, że jest to proceder
dwuetapowy, również ochrona przed nim przebiegać musi na dwóch płaszczyznach14.
Z etapem pierwszym procesu kradzieży tożsamości powiązany jest phising (password
harvesting fishing, czyli łowienie haseł). Pojęcie to oznacza ukierunkowaną kradzież da‑
nych (loginów, haseł, itp.), odnosi się głównie do bankowości on‑line. Przestępcy roz‑
syłają do ludzi e‑maile, przypominające do złudzenia korespondencję z ich banku. Do
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wiadomości dołączone jest nawet logo imitujące stylem to używane przez daną instytu‑
cję. Zwykle w e‑mailu zawarta jest w informacja, że w wyniku wprowadzonych zmian,
na przykład po pracach konserwacyjnych na serwerze, użytkownik musi zalogować się
na swoje konto, aby zweryfikować poprawność działania serwisu. Po kliknięciu w prze‑
słany link następuje przeniesienie do sfałszowanej strony, która wygląda niemal iden‑
tycznie jak prawdziwa strona instytucji. Po wpisaniu na fałszywej stronie loginu i hasła
oszuści wchodzą w posiadanie tych danych, które mogą wykorzystać między innymi do
wypłacenia wszystkich pieniędzy z konta użytkownika. Często nawet kliknięcie w link
przesłany w wiadomości, bez logowania się, stanowi zagrożenie. Po otworzeniu prze‑
słanego linku może bowiem zostać w komputerze zainstalowany tzw. „koń trojański” –
wirus pozwalający cyberprzestępcom na przejęcie kontroli nad systemem i zapamięta‑
nymi w przeglądarce hasłami15. Wraz z powstawaniem portali społecznościowych, tego
rodzaju ataki zaczęły również być na nich przeprowadzane16.
Formą phisingu jest pharming, zdecydowanie trudniejszy do wykrycia. Po zainfekowa‑
niu systemu przez „konia trojańskiego” (na przykład poprzez pobieranie plików z niespraw‑
dzonych źródeł, klikanie w nieodpowiednie linki) przestępcy zmieniają ustawienia syste‑
mu tak, aby przenosił on automatycznie do stworzonej przez siebie, fałszywej strony banku.
W tej sytuacji użytkownik jest nieświadomy, że pada ofiarą oszustwa, ponieważ wchodzi na
właściwą stronę banku, a zostaje przez zhakowany system przeniesiony na tę sfałszowaną17.
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Sposoby działania sprawców
Kradzież tożsamości staje się przestępstwem coraz bardziej powszechnym. W wielu
przypadkach stanowi ono pierwszy krok do popełnienia szeregu innych, poważniej‑
szych przestępstw.
Nowe sposoby identyfikacji, dostępne wraz z rozwojem społeczeństwa informacyj‑
nego, nie wymagają bezpośredniego kontaktu pomiędzy osobą podającą dane osobowe
a osobą je weryfikującą. Ze względu na to, weryfikowane nie jest tak naprawdę kim
dana osoba jest (co byłoby możliwe m.in. poprzez weryfikację linii papilarnych), ale to
jakie informacje (login, hasło) bądź dokumenty ona posiada18.
Przywłaszczenie tożsamości nie zawsze tożsame jest z przywłaszczeniem przez
sprawcę tożsamości ofiary. Zdarzają się sytuacje, w których sprawca tworzy nową toż‑
samość, wykorzystując po części swoje własne dane (imię, nazwisko, wizerunek), po
części zaś dane ofiary (na przykład numer telefonu lub adres). W takiej sytuacji organ
procesowy musi ocenić, czy rodzaj oraz zakres wykorzystywanych danych osobowych
pozwalają zaklasyfikować ten czyn jako „podszywanie się pod inną osobę”19.
Ofiarą złodziei tożsamości można paść w wielu sytuacjach. Jedną z nich są fałszywe
rekrutacje do pracy, prowadzone przez internet. Złodzieje wymagali od potencjalnych
kandydatów nie tylko wysłania im pocztą Curriculum Vitae (CV), ale również ksero‑
kopii ich dowodu osobistego. Problemem jest fakt, że niewielu ludzi zgłasza stanie się
ofiarą takiego przestępstwa na policję. Często nie są nawet świadomi, że padli jego ofiarą.
Dodatkowym problemem jest to, że nawet w przypadku zgłoszenia zdarzenia na policję,
informacja o kradzieży tożsamości nie jest przekazywana dalej, m.in. do banków20.
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Przykłady kradzieży tożsamości
Ofiarą złodziei tożsamości padła m.in. Paula, która sytuację opisuje na swoim blogu.
Jej problemy zaczęły się od kursu „Pokonaj swoje długi”, gdzie podsunięto jej pomysł
znalezienia dodatkowej pracy. Zaczęła przeglądać ogłoszenia i wysyłać swoje CV. Szyb‑
ko uzyskała odpowiedź z jednego z potencjalnych miejsc pracy oraz przesłany jej zo‑
stał kwestionariusz do umowy. Dziwne powinno wydać się jej to, że potencjalny pra‑
codawca wymagał przelewu na kwotę 1 PLN, rzekomo w celu sprawdzenia, czy podała
ona właściwy numer konta. Następnego dnia przesłana została dziewczynie umowa.
Po wczytaniu się w jej treść pojawiło się u niej wiele pytań, na które odpowiedź chciała
uzyskać wysyłając do firmy e‑mail z zapytaniem. Gdy przez kilka dni nie dostała odpo‑
wiedzi, postanowiła zgłosić sprawę na policję. Ta jednak nie przyjęła jej zeznań, argu‑
mentując to faktem, że jej dane nie zostały jeszcze przez przestępców użyte. Paula nie
zastrzegła jednak swojego dowodu osobistego przez co jej dane posłużyły oszustom do
dokonaniu szeregu przestępstw „na jej konto”. Zastrzegła go dopiero po kolejnej wizy‑
cie na policji, do której skłoniła ją wiadomość otrzymana na portalu społecznościowym
Facebook z oskarżeniami o oszustwo. Dopiero w czasie tej wizyty policjanci przyjęli od
niej zeznania i poradzili jej zastrzeżenie konta21.
W 2004 roku rozesłana przez hackerów została do klientów Citibanku wiadomość
e‑mail o treści: Drogi Kliencie, z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy prace
nad zintegrowanym systemem bankowości internetowej. Wkrótce nowa platforma zastą‑
pi obecny system, ale już teraz zachęcamy Cię do zapoznania się z możliwościami i udo‑
godnieniami, jakie oferuje zintegrowany serwis. Prosimy o jak najszybsze zalogowanie
się oraz sprawdzenie naszego nowego systemu. Zaloguj się http://www.online.citibank.pl.
Po zalogowaniu się, użytkownik przekierowywany był na fałszywą stronę stworzoną
przez hackera22.
Natomiast w 2008 r. ofiarą cyberprzestępców padli klienci Banku Zachodniego
WBK. Pierwsza z rozesłanych przez przestępców wiadomości e‑mail od razu wzbu‑
dzała podejrzenia użytkowników, ponieważ napisana była łamaną polszczyzną, a adres
i szata graficzna strony wcale nie przypominały prawdziwej strony banku. Przy kolej‑
nym ataku cyberprzestępcy postarali się bardziej. Tym razem przygotowali wiadomo‑
ści w wersji polskiej i angielskiej, przy czym brzmiały one profesjonalnie i na pierw‑
szy rzut oka trudno było zauważyć podstęp. Nie był to jednak jedyny bank, którego
klienci padli ofiarą takiego ataku. W 2010 r. wiadomości z prośbą o podanie danych
w celu odblokowania konta wysłano do klientów PKO BP. Pomimo tego, że wiado‑
mości brzmiały nieprofesjonalnie, udało się przestępcom oszukać mniej świadomych
takich ataków ludzi23.

Prewencja na co dzień
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Istnieje szereg działań prewencyjnych, które można podjąć, aby uchronić się przed kra‑
dzieżą tożsamości. Należą do nich przechowywanie poufnych informacji w plikach
chronionych hasłem, przeprowadzanie transakcji finansowych tylko na bezpiecznych
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stronach (ich adresy internetowe zaczynają się od przedrostka „https”) oraz zainsta‑
lowanie zapory osobistej, ochrony antywirusowej, antyspamowej oraz przed oprogra‑
mowaniem typu „spyware”24. Bardzo ważne jest aktualizowanie na bieżąco systemu
operacyjnego, programu antywirusowego oraz zainstalowanych aplikacji. Każda aktu‑
alizacja oprogramowania jest bowiem „łataniem” dziur istniejących w poprzedniej wer‑
sji, zwiększa ona bezpieczeństwo korzystania z sieci25.
Warto pamiętać o stosowaniu się do pewnych zasad korzystając z sieci. Nie powinno
się nikomu podawać ważnych danych (chyba, że są w wyjątkowych sytuacjach wyma‑
gane, a serwisy sprawdzone). Nie powinno się tworzyć niezabezpieczonych baz danych
na serwerach oraz komputerach podłączonych do sieci. Należy z dużą ostrożnością po‑
chodzić do nowopowstałych i nieznanych przez nas serwisów internetowych. To samo
odnosi się do robienia zakupów w sklepach internetowych, przy których należy zwrócić
uwagę na to, czy używane połączenie jest bezpieczne26.
Bardzo często ofiarą kradzieży tożsamości można paść odpowiadając na e‑maile, bę‑
dące spamem. Jako zasadę należy przyjąć, że na takie e‑maile odpowiadać nie należy, aby
uchronić się przed przykrymi konsekwencjami. Firmy co do zasady nie używają adre‑
sów mailowych ogólnych, darmowych, dlatego dostając od takiej „firmy” ofertę pracy,
nie powinno się w odpowiedzi przesyłać swojego CV. W takim wypadku bowiem dane
w nim zawarte są narażone na ryzyko użycia w celach przestępnych27.
Z nieufnością powinny być traktowane wszelkie wiadomości, które żądają od użyt‑
kownika podania poufnych informacji dotyczących finansów. Jeżeli wiadomość taka
nie jest opatrzona elektronicznym podpisem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że
pochodzi ona od hackerów28.
Zjawisko kradzieży tożsamości prowadzić może do poważnych szkód w obrocie
gospodarczym. Wykradanie przez środowiska przestępcze informacji z baz danych,
zmniejsza zaufanie konsumentów do dokonywania zakupów drogą elektroniczną czy
do korzystania z elektronicznych instrumentów finansowych.
Rozwój internetu niesie z sobą szereg ułatwień dla codziennego czy zawodowego
życia. Aby nasze sieciowe życie było równie proste, jak i bezpieczne, należy z rozwagą
podchodzić do wszystkich działań i pamiętać, że przestępcy działają również tutaj.
Należy pamiętać, że każde uzasadnione podejrzenie odnośnie fałszywej strony in‑
ternetowej, mogącej być dziełem hackerów próbujących wyłudzić nasze dane, powinno
być zgłoszone na Policję bądź pracownikom instytucji, pod którą podszywają się hacke‑
rzy. Zapobiegnie to stawaniu się ofiarami przez kolejne osoby, jak również uniemożliwi
hackerom ataki w przyszłości.
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