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W czasach dynamicznie zmieniających się idei oraz form ludzkiej działalności i bardziej 

politycznego aktywizmu, gdy sfera informacji staje się nową płaszczyzną komunikacji, ale 

również powstawania napięć i konfliktów, można spodziewać się wielu nowych zjawisk. 

Trudno spodziewać się, że nauka, a zwłaszcza nauki społeczne wraz z naukami politycznymi 

na czele, będą nadążały ze zmianami paradygmatu oraz związanym z tym definiowaniem 

nowych zjawisk w sposób jednoznaczny i precyzyjny i dokonywaniem systematyzacji, 

uogólnień, formułowaniem praw i teorii. W sytuacji, gdy naukowe debaty wokół zjawiska 

terroryzmu jeszcze nie okrzepły, powiększająca się w zawrotnym  tempie cyberprzestrzeń i 

rosnące względem niej zaufanie społeczeństw, a także przenoszenie do tej sfery krytycznych 

elementów funkcjonowania instytucji państwowych zrodziło zupełnie nowe zagrożenie w 

postaci cyberterroryzmu. Trudno jednak zdefiniować pojęcie cyberterroryzmu nie próbując 

odwołać do dużo solidniej osadzonego w teorii pojęcia terroryzmu. 

Zgodnie z definicją przedstawioną przez Anne Speckhard (2010, s. 1) „terroryzm jest 

psychologiczną bronią wymierzoną w społeczeństwo przez osoby spoza struktur państwa, 

którzy atakują cywilów wykorzystując różne niekonwencjonalne środki w celu wywołania jak 

największego możliwego horroru, lęku i paniki po to, by popchnąć procesy polityczne w 

takim kierunku, który jest pożądany przez grupę terrorystów”. Terroryści osiągając cel, jakim 

jest przekonanie obywateli, że każdy w dowolnym miejscu może stać się ofiarą ataku 

terrorystycznego, zyskują bardzo duży wpływ na opinię publiczną i decyzje polityków – 

mogąc odtąd liczyć na ustępstwa i rezygnację polityków z niewygodnego dla nich stanowiska 

w istotnej dla nich kwestii. 

Cyberterroryzm w najprostszym rozumieniu jest efektem zbieżności zjawiska 

cyberterroryzmu oraz cyberprzestrzeni (Gordon, Ford, 2011, s. 4), przy czym cyberprzestrzeń 

może być tutaj zarówno środkiem, jak i celem – w zależności od tego, jaki sposób jej 

wykorzystania będzie najbardziej dogodny do uzyskania przez cyberterrorystów swoich 

celów politycznych ze względu na szansę wywołania niepokoju w społeczeństwie, które w 

jakiś sposób zostaje sterroryzowane, chociaż wykorzystano do tego zupełnie nowe, wirtualne 

medium. W czystej formie atak cyberterrorystyczny wymierzony jest przeciwko komputerom, 

sieciom komputerowym oraz informacjom przechowywanym na tych komputerach oraz w 

obrębie tych sieci. W szerszym ujęciu wspomniany żywioł w postaci technologii jest jedynie 

środkiem do osiągnięcia bardziej spektakularnych celów w sferze niezwiązanej bezpośrednio 

z technologią komputerową i możliwe tego konsekwencje mogą być w zasadzie ograniczone 

tylko wyobraźnią i kreatywnością tego typu sprawców. 
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Na chwilę obecną można znaleźć w literaturze poświęconej problematyce liczne 

strategie, plany, środki, metody i techniki obrony przed zagrożeniem cyberterroryzmem. 

Warto jednak podkreślić fakt, że zadanie jest wyjątkowo trudne, ponieważ technologia sama 

w sobie dostarcza tylko kanałów do przepływu informacji, możliwości gromadzenia 

informacji, daje możliwość wspomagania procesów przetwarzania informacji, ale posiada 

podstawową wadę w porównaniu z człowiekiem – nie jest w stanie ocenić konsekwencji tego, 

w jaki sposób została wykorzystana, ponieważ jest jedynie potężnym, w dużej mierze 

pozbawionym nadzoru i kontroli narzędziem, w którym wymiar etyczny realizowany jest 

przez ogromną masę anonimowych, rozproszonych użytkowników. Charakter 

cyberprzestrzeni dobrze oddaje również cytat, zgodnie z którym „przeważająca większość 

cyberprzestrzeni nie jest ani przedmiotem własności ani działania żadnej pojedynczej grupy – 

ani publicznej ani prywatnej i stanowi wyzwanie dla rządów i organizacji online” (Beggs, 

Butler, 2004, s. 389). Oznacza to, że kwestia odpowiedzialności za to, co dzieje się w tym 

obszarze komunikacji i stosunków międzyludzkich jest, z etycznego, prawnego i politycznego 

punktu widzenia, bardzo trudnym zagadnieniem, co zwiększa szansę na niemoralne 

wykorzystanie cyberprzestrzeni. 

Na poziomie strategicznym, jednym z proponowanych rozwiązań jest plan 

bezpieczeństwa o nazwie „SPECTR FCC” (Beggs, Butler, 2004, s. 390). Obejmuje on 

dziewięć kluczowych obszarów takich jak strategia, polityka, edukacja, komunikacja, 

technologia, odpowiedzialność, finansowanie, zaangażowanie i współpraca. W obszarze 

strategii chodzi o nadrzędne ramy i założenia, które powinny zostać wypracowane przez 

rządy i inne organizacje w perspektywie 3-5 letnich planów, by ochronić krytyczną 

infrastrukturę przed cyberterroryzmem. Taka strategia powinna obejmować możliwie 

wszystkie kluczowe elementy. W zakresie polityki chodzi o zadbanie o odpowiednie 

zachowania, które powinny być udokumentowane i zrozumiane przez wszystkich 

menedżerów i pracowników, jak również dokumentację ważnych mechanizmów 

bezpieczeństwa ustanawianych w określonych miejscach. Ważna jest również odpowiednia 

edukacja wszystkich menedżerów, pracowników i jednostek w danej organizacji w związku 

ze znajomością mechanizmów i strategii bezpieczeństwa. Kluczowa jest również 

komunikacja pomiędzy organizacjami, by możliwe było zniechęcenie i powstrzymanie 

ataków na infrastrukturę krytyczną. Udoskonalenia technologiczne również będą konieczne 

– zwłaszcza takie, które od początku dokonywane są z myślą o ochronie w tym zakresie. 

Odpowiedzialność powinna być brana przez wszystkich członków organizacji – wszystkich 
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menedżerów i pracowników. Istotna jest również kwestia finansowania organizacji, których 

zasadniczym celem jest ochrona przed atakami cyberterrorystycznymi. Każdy, kto nie chce 

stać się środkiem lub celem takiego ataku powinien starać się o to, by solidarnie uczestniczyć 

w finansowaniu takich przedsięwzięć. Ostatnie dwie kwestie to zaangażowanie i współpraca – 

postawy oczekiwane ze strony wszystkich, w których interesie powinno leżeć bezpieczeństwo 

i ochrona przed atakami o charakterze cyberterrorystycznym. Chodzi tutaj zarówno o osobiste 

zaangażowanie organizacji w tworzenie sieci, systemów i procedur bezpieczeństwa, jak 

również komunikację i współpracę na poziomie międzyorganizacjnym (Beggs, Butler, 2004, 

s. 390). 

Oprócz teoretycznych rozwiązań postulowanych w literaturze poświęconej tematyce 

cyberterroryzmu zostało wdrożonych kilka programów w różnych obszarach. Na przykład na 

terenie Unii Europejskiej zostało założone Biuro Koordynacji Badań nad Krytyczną 

Infrastrukturą Informacyjną (CI2RCO), którego zadaniem jest ocena, jak kraje członkowskie 

zabezpieczają swoje elementy infrastruktury przez ewentualnymi atakami (CRS Report for 

Congress, 2007, s. CRS-21). Na różnym poziomie organizacyjnym i agregacji powstają 

również ośrodki typu CERT (Computer Emergency Response Team), które monitorują 

różnego rodzaju incydenty mające miejsce w odpowiednich, monitorowanych przez siebie 

fragmentach cyberprzestrzeni (Saint-Claire, 2011, s. 92). 

Poniżej poziomu rozwiązań systemowych, skoordynowanych i strategicznych można 

mówić również o specyficznych metodach i technikach ochrony przed zagrożeniem 

cyberterroryzmem. Steve Saint-Claire (2011, s. 92) za Davem Pettinarim, którego cytuje w 

swoim artykule, wymienia następujące z nich: 

 wdrożenie modelu bezpieczeństwa, który oddzielałby informacje w ramach 

trzech kategorii – krytycznych, wrażliwych i publicznych (ang. public domain) 

wraz z odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem przeznaczonym dla 

każdego poziomu, 

 stosowanie silnych haseł zabezpieczających dostęp, 

 fizyczne zabezpieczenia sprzętu i okablowania, 

 stosowanie zapór ogniowych (ang. firewall) pomiędzy sieciami i otoczeniem 

sieciowym tych sieci (siecią zewnętrzną w stosunku do naszej sieci), 
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 dobra polityka bezpieczeństwa wśród pracowników wyszkolonych tak, by 

doceniali rolę drobnych szczegółów związanych ze swoją pracą, które mogą 

odgrywać rolę w kwestii bezpieczeństwa, 

 badać próby logowania, operacje na plikach, oraz dostęp zakończony zarówno 

sukcesem, jaki nie (wiele ataków ma miejsce w obrębie organizacji), 

 wprowadzenie systemu wykrywającego włamania, by identyfikować 

szkodliwą (ang. harmful) lub złośliwą (ang. malicious) aktywność, 

 szyfrowanie, by zabezpieczyć przed przechwyceniem istotnych informacji, 

 stosowanie stacji roboczych pozbawionych napędów dyskowych oraz kontrola 

i odpowiedzialność za nośniki danych tj. dyskietki, dyski optyczne itd., by 

ochronić przed rozprzestrzenianiem szczególnie wrażliwych informacji, 

 ograniczenia w dostępnie do Internetu, 

 kontrola personelu mająca miejsce w tle, 

 techniczne przeszkolenie oraz świadomość kwestii związanych z 

bezpieczeństwem wśród całego personelu. 

Chociaż w niniejszym referacie zaprezentowano tylko pewien charakterystyczny 

przekrój stosowanych środków mających na celu ochronę przed zjawiskiem cyberterroryzmu, 

warto powiedzieć, że zapewnienie bezpieczeństwa w tym zakresie powinno odbywać się na 

wielu różnych poziomach w sposób skoordynowany. Cenne w tym wypadku są zarówno 

założenia wynikające z przemyślanych strategii, jak również konkretne programy i 

rozwiązania, które mają charakter zaleceń, oddziaływań o charakterze edukacyjnym, które 

mają na celu zbudowanie odpowiedniej świadomości zagrożenia wśród wszystkich osób 

zaangażowanych w funkcjonowanie cyberprzestrzeni – zwłaszcza w obszarze 

funkcjonowania ważnych instytucji, które częściowo do swojego funkcjonowania 

wykorzystują możliwości tkwiące w postępie technologicznym. By możliwe było bezpieczne 

rozwijanie cywilizacji uwzględniając najnowsze zdobycze techniki, konieczny jest rozwój 

świadomości zagrożeń po stronie wszystkich użytkowników komputerów, sieci 

teleinformatycznych oraz innych urządzeń, które stanowią dodatkowe elementy, w których 

kwestia bezpieczeństwa staje się równie ważna, gdyż słabe punktu i słabe ogniwa będą 

zawsze szczególnym obiektem zainteresowania nowej generacji i klasy przestępców oraz 

terrorystów. Kluczowe jest również rozwijanie nowych metod i szczegółowych technik 

ograniczania dostępu, szyfrowania, zaawansowanych systemów zabezpieczeń i przydzielania 

uprawnień użytkownikom – tak, by każda organizacja i instytucja mogła świadomie 
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decydować o przepływie informacji tak, by działo się to zgodnie z intencją tych, którzy nią 

kierują, odpowiadają za nią i są ze swojej działalności rozliczani, przez co powinni 

szczególnie dbać o to, by mieć kontrolę nad informacyjno-technologiczną sferą działania 

nadzorowanego przez siebie obszaru. 
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