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Wstęp 
 
Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej z 2015 r.1 

wymienia cyberszpiegostwo jako zagrożenie związane z prowadzeniem 
działań wykorzystujących specjalistyczne narzędzia i mających na celu 
uzyskanie [nieuprawnionego] dostępu do danych. M. Lakomy przypomina, 
że specjaliści natowskiego Centrum Doskonalenia Cyberobrony 
(CCD COE) traktują cyberszpiegostwo jako osobną kategorię, nie zawiera-
jącą się w pojęciu cyberataku2. O tym, że zagrożenie jest realne, świadczą 
doniesienia prasowe3.  

Przedmiotem badań jest zarządzanie (wiedzą) we współczesnych or-
ganizacjach Przez współczesność autorka rozumie powszechne wykorzy-
stywanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji. Au-
torka wybrała koncepcję Business Model Canvas jako model organizacji. 
Model ten zaproponowany przez A. Osterwaldera i współpracowników, 
stanowi uproszczone postrzeganie złożonego „organizmu” współczesnej 
organizacji4. Model Osterwaldera ukazuje kanwę, która tak sprecyzowana 

                                                      
1 http://en.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DCB.pdf [dostęp: 22.01.2019]. 
2 M. Lakomy, Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, 

Wyd. Uniwersytet Śląski, 2015, s. 122. 
3 https://www.spidersweb.pl/2018/11/huawei-zakaz-handlu.html; 

https://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-china/u-s-initiative-warns-firms-of-hacking-by-
china-other-countries-idUSKCN1P11K5; https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/afera-
szpiegowska-prof-goralczyk-to-nie-pierwszy-tego-typu-przypadek/98f75dd [dostęp: 
22.01.2019].  

4 J. Bagrij, Ujęcie zasobowe tworzenia wartości w modelu biznesowym, [w] Nauki 
o zarządzaniu. Management sciences, Nr 3 (24), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, Wrocław, 2015, s. 9-19.  
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jest użyteczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w tym małym i średnim, 
co wykazali jej autorzy, prowadząc szerokie badania międzynarodowe5. 

Celem poznawczym badań stanowiło określenie znaczenia testów 
bezpieczeństwa jako rodzaju kontroli w zarządzaniu dla ustalenia faktycz-
nych i potencjalnych słabości w danej organizacji przetwarzającej informa-
cje w systemach teleinformatycznych. Problemem badawczym jest pyta-
nie, czy testy bezpieczeństwa mogą przeciwdziałać cyberszpiegostwu? 

Jako metody badawcze, autorka wykorzystała analizę literatury i źródeł 
internetowych (także: doniesień medialnych i komunikatów dostawców 
oprogramowania), obserwację uczestniczącą, analizę i syntezę, analogię, 
wnioskowanie. 

Artykuł składa się z wstępu, opisu modelu organizacji (wg Osterwalde-
ra) w współczesnym aspekcie wiedzy i technologii, wyjaśnienia zagrożeń 
dla poufności informacji. Dalej autorka wyjaśniła istotę cyberszpiegostwa 
i przywołała różne rozumienie w literaturze terminu „przeciwdziałanie”. 
Identyfikacja testów bezpieczeństwa jako rodzaju kontroli bezpieczeństwa 
doprowadziła do podsumowania, w którym autorka zawarła wnioski z ba-
dań. 

 
 

Model organizacji (wg Osterwaldera). Wiedza, technologie 
 

Na podstawie analizy literatury i obserwacji uczestniczącej (jako pra-
cownik), autorka przyjęła, że współczesną organizację biznesową można 
przedstawić w modelu modelu A. Osterwaldera6. Model ten przedstawiony 
na rysunku 1, wyróżnia się następującymi cechami: 

- dekomponuje organizację na 9 składników, 
- ukazuje statyczność organizacji,  
- nie uwzględnia struktur, odpowiedzialności, wskaźników sukcesu 

i efektywności,  
- dotyczy organizacji dojrzałych, stabilnych,  
- może być stosowany do wprowadzania innowacji. 
Pierwsze cztery składniki po lewej stronie modelu organizacji 

A. Osterwaldera to: sieć partnerów, kluczowe aktywności, kluczowe zaso-
by, struktura kosztów. W środku modelu są wartości, których organizacja 
dostarcza klientowi i jednocześnie te wartości stanowią determinant wybo-
ru tej organizacji przez klientów z danego segmentu. Organizacja komer-
cyjna może oferować przeróżne wartości, kreowane w zależności od istnie-
jącej podaży. Wartością może być produkt jak samochód, zegarek, porce-

                                                      
5 R. Lisowska, J. Ropęga, Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich 

firm, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2016, s. 105. 
6 T. Doligalski (red.), Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich 

firm, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2014, s. 103-104. 
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lana itp. Wartością może być usługa jak terminowo dostarczona przesyłka 
czy sprawne załatwienie sprawy w urzędzie. Wartością może być wszyst-
ko, co ma cechę równowagi między ceną i znaczeniem dla odbiorcy7, bez 
poczucia straty czasu i wartości właściwych dla danego klienta. Wartością 
może być także autentyczne przywództwo i integralność w działaniu8. 

Po prawej stronie modelu Osterwaldera, umieszczone zostały składni-
ki: segment klienta, relacje z klientami, kanały dystrybucyjne, dochody.  

Model nie jest doskonały, w szczególności nie posiada sprzężeń 
zwrotnych, dzięki którym wszakże organizacja nie rozpada się. Niemniej, 
wydaje się, że odpowiednio statycznie, prosto ukazuje współczesną doj-
rzałą organizację skoncentrowaną na wartości dla klienta. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.businessmodelcommunity.com 

/fs/root/8oex8-chesbrough.pdf [dostęp: 17.08.2018]. 

Rys. 1. Model A. Osterwaldera 

 

Sądzić można, że dla organizacji wartością jest posiadana i rozwijana 
wiedza, przetwarzana w konkretne produkty lub usługi dla klienta, przyczy-
niając się do zwiększania przewagi konkurencyjnej na trudnym rynku. 

D. Jemielniak i A. K. Koźmiński stoją na stanowisku, że strategie kon-
kurencyjne w mniejszym lub większym stopniu oparte są na wiedzy, 

                                                      
7 https://marketingcafe.de/preiswert-oder-den-preis-wert/ [dostęp: 17.08.2018]. 
8 https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/przywodztwo-20-czym-jest-wywiad-

z-marcinem-petrykowskim/1t16be7 [dostęp: 17.09.2018]. 
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a skuteczność zależy od stosowanych metod, instrumentów i systemów 
zarządzania wiedzą. W szczególności, strategia konkurencyjna oparta 
na wiedzy może zmierzać do takiego jej ukształtowania, by umożliwić 
przezwyciężenie zewnętrznych lub wewnętrznych ograniczeń9.  

Wiedza ma oczywisty związek z informacją, a ta w dzisiejszych cza-
sach jest podstawą społeczeństwa informacyjnego. Z. Modrzewski pisze, 
że społeczeństwo informacyjne10 występuje w określonym środowisku, 
które nazywane jest środowiskiem informacyjnym. Środowisko informacyj-
ne należy postrzegać jako przestrzeń, w której informacja jest wytwarzana, 
pozyskiwana, przetwarzana i przekazywana do określonych odbiorców11. 
Środowisko informacyjne składać się ma z informacji, graczy oraz syste-
mów (teleinformatycznych) umożliwiających użycie informacji. Ponadto 
takie środowisko informacyjne ma charakteryzować się wymiarami: fizycz-
nym, informacyjnym, poznawczym. Z. Modrzejewski nie używa nazwy cy-
berprzestrzeń, niemniej stoi na stanowisku, że społeczeństwo informacyjne 
jest poddawane działaniom cyberprzestępców, cyberatakom12, zagroże-
niom ze strony Internetu13. Trudno nie zgodzić się z takim poglądem.  

J. Papińska-Kacperek pisze, że w każdej definicji społeczeństwa in-
formacyjnego bardzo mocno akcentowana jest technologia14.  

H. Król zauważa, że jak wskazują badania empiryczne oraz obserwa-
cja praktyki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, często wła-
ściciele i zarządzający są przekonani, że o dobrej pozycji firmy na konku-
rencyjnym rynku decydują w większym stopniu technika, technologia, in-
nowacyjność i elastyczność firmy, niż bezpośrednio jej pracownicy15. Za-
tem wyniki badań mogą prowadzić do konstatacji, że nie przykłada się na-
leżytej wagi do czynnika ludzkiego, który jak się wydaje, powinien świado-
mie spinać całość funkcjonowania organizacji w środowisku informacyj-
nym. 

J. Mucha uważa, że technologie nie są zmienną niezależną […], spo-
soby ich wykorzystania zależeć mogą od środowiska społecznego16.  

                                                      
9 D. Jemielniak, A. K. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą, Wyd. Wolters Kluwer Polska 

S.A., Warszawa, 2012, s. 15. 
10 Termin po raz pierwszy użyty w 1963 r. przez Tadao Umesao, spopularyzowany 

od 1968r. przez Kenichi Koyamę.  
11 Z. Modrzejewski, Operacje informacyjne, AON, Warszawa, 2015, s. 30. 
12 Tamże, s. 36. 
13 Tamże, s. 66. 
14 J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa, 2008, s. 20. 
15 H. Król (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich 

przedsiębiorstw, Wyd. Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, 2007, s. XXIX. 
16 J. Mucha, Uwagi o związkach między sferami technologii a sferami wartości 

i struktury społecznej [w:] M. Zwierżdżyński, M. Lakomy, K. Oświecimski (red.), E-
 administracja publiczna i (nie)bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, Akademia Ignatium 
w Krakowie, Wyd. WAM, Kraków, 2015, s. 32-33. 
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W opinii autorki, która zawodowo zajmuje się bezpieczeństwem telein-
formatycznym zastosowań różnych technologii, przekazanie danych i in-
formacji w rozumieniu dokumentacji z przysłowiowych segregatorów 
z piwnic na pendrive’y, urządzenia masowe, poprzez systemy tele-
informatyczne w ramach tzw. digitalizacji, stanowi ryzyko dla zachowania 
poufności (również integralności) danych i informacji. Sądzić można, 
że wiedza przetwarzana przez różne rozwiązania technologiczne w danej 
organizacji, jest bardziej wystawiona na naruszenia poufności niż w prze-
twarzaniu tradycyjnym. Autorka nie znalazła w literaturze zaprzeczenia dla 
powyższej opinii. 

 
 

Zagrożenia dla poufności informacji 
 

B. Wiśniewski pisze, że zagrożenie jest antonimem bezpieczeństwa. 
Pojęcie to określa sytuację niebezpieczną dla otoczenia, sytuację mającą 
negatywny wpływ na funkcjonowanie podmiotu, którym mogą być: poje-
dynczy człowiek, grupy społeczne, narody, mogą budować miasta, regio-
ny, państwa, ale również mogą być urządzenia, budowle czy środowisko. 
Nierozpoznane na czas zagrożenia mogą skutkować powstaniem sytuacji 
kryzysowej wpływającej negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mie-
nia lub środowiska17. 

Według K. Lidermana, zagrożenia to wszystkie możliwe działania (sił 
natury, ludzi, maszyn itp.) lub zaniechanie wymaganych działań przez 
człowieka dotyczące jakiegoś zasobu lub procesu, które to działania lub 
zaniechania mogą spowodować szkody. Zagrożenie spowoduje szkody 
tylko wtedy, jeżeli istnieją wady lub luki, czyli tzw. podatności, w infrastruk-
turze organizacji, procedurach, obsadzie stanowisk pracy personelem, 
zarządzaniu i administrowaniu, sprzęcie, oprogramowaniu itd., które 
to wady lub luki mogą być wykorzystane przez zagrożenia do spowodowa-
nia szkód w systemie teleinformatycznym lub działalności użytkownika18. 
Zatem nie ma zagrożenia bez podatności.  

M. Marczyk pisze, że we współczesnej organizacji jednym z naj-
ważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa jest możliwość niekontrolowanego 
dostępu i ujawnienia informacji stanowiącej tajemnicę, najczęściej dotyczy 
to informacji przetwarzanej w systemach i sieciach teleinformatycznych 
(sieci komputerowe)19.  

                                                      
17 B. Wiśniewski, J. Kozioł, J. Falecki, Podejmowanie decyzji w sytuacjach 

kryzysowych, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno, 2017, s. 13. 
18 K. Liderman, Bezpieczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, 2012, s. 31-32. 
19 M. Marczyk, Zagrożenia cyberterrorystyczne obszaru militarnego państwa – 

wybrane aspekty, AON, Warszawa, 2015, s. 87. 
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J. Janczak i A. Nowak piszą, że bezpieczeństwo (poufność) informacji 
jest ściśle związane z brakiem zagrożeń takich jak:  

- przekazywanie informacji nieuprawnionym podmiotom,  
- szpiegostwo,  
- działalność dywersyjna lub sabotażowa20 
lub każdym działaniem lub funkcjonowaniem zabezpieczającym infor-

macje. 
Ochrona informacji jest pewnym wyzwaniem w „tradycyjnym” ludzkim 

wymiarze21 wobec inteligentnych i myślących „inaczej” zleceniodawców 
i wykonawców danego zadania. W wymiarze teleinformatycznym (przetwa-
rzanie w systemach teleinformatycznych), ochrona informacji staje się wy-
zwaniem o wiele bardziej złożonym, z uwagi na skomplikowanie wykorzy-
stywanych technologii, nawet jeżeli ta technologia jest powtarzalna w or-
ganizacjach. 

W. Gasparski zwraca uwagę, że naruszenie poufności osłabia zaufa-
nie22. Sądzić można, że zasada ograniczonego zaufania, powinna funkcjo-
nować także w odniesieniu do rozwiązań technologicznych, będących wy-
tworem jako produkt oraz jako usługa, w których mogą się zdarzyć ukryte 
funkcjonalności lub błędy, przez co deklarowane przeznaczenie może mieć 
nieoczekiwane reperkusje.  

W literaturze spotyka się różnorodne typologie, taksonomie, rodzaje 
zagrożeń, w zależności od wybranej cechy wyróżniającej potraktowanej 
jako kryterium lub właściwość. Aby przejść od teorii do praktyki, na pod-
stawie analizy źródeł internetowych i komunikatów dostawców oprogra-
mowania, autorka przyjęła model zagrożeń STRIDE (Rys. 2.) opracowany 
przez firmę Microsoft. Model STRIDE jest akronimem: 

- S – (ang.) spoofing identity - podszywanie się pod cudzą tożsamość, 
- T – (ang.) tampering with data - naruszanie integralności danych, 
- R – (ang.) repudiation - fałszowanie informacji, 
- I – (ang.) information disclosure - ujawnianie informacji, 
- D – (ang.) denial of service – odmowa usługi, 
- E – (ang.) elevation of privilege – eskalacja uprawnień. 
Kryterium wyróżniającym typologię w modelu STRIDE jest sposób 

wpływania na dany element technologiczny oraz połączenia z innymi kom-
ponentami w sensie techniczno-logicznym.  

                                                      
20 J. Janczak, A. Nowak, Bezpieczeństwo informacyjne. Wybrane problemy, AON, 

Warszawa, 2012, s. 23. 
21 Na podstawie: W. Suworow, Szpieg czyli podstawy szpiegowskiego fachu, Dom 

Wydawniczy REBIS, Poznań, 2017; J. Węgiełek, Pochwała szpiega, Wyd. Mazowieckie, 
Warszawa, 1993. Wydaje się, że intuicyjnie oceniamy całość i całokształt dorobku danej 
osoby przez pryzmat mediów. W opinii autorki, bardziej powinny liczyć się „etapy” 
skuteczności. 

22 W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wyd. Akademia Leona Koźmińskiego, 
Warszawa, 2007, s. 322. 
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Źródło: opracowanie własne, na podstawie: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ 
ee823878(v=cs.20).aspx [dostęp: 03.09.2018].  

Rys. 2. Model zagro żeń na podstawie Microsoft 

 
Zdaniem autorki, mimo nie zawsze pochlebnej opinii o jakości produk-

tów giganta z Redmond w aspekcie bezpieczeństwa, model STRIDE jest 
uniwersalny i może być stosowany jako referencja podczas opracowywa-
nia analiz ryzyka.  

Autorka przeanalizowała ogłoszenia o podatnościach na zagrożenia 
w sprzedawanym przez Microsoft oprogramowaniu. W wybranym czasie 
od lipca 2013 r. do marca 2017 r., Microsoft stwierdził i przekazał do pu-
blicznej23 wiadomości w sumie 450 Security Bulletin Summaries24. W na-
wiązaniu do modelu STRIDE, w ocenie autorki, w ciągu niespełna czterech 
lat:  

- 55% (248 z 450) słabości pozwalało na nieuprawniony zdalny dostęp, 
- 24% (108 z 450) błędów dotyczyło nieprawidłowości umożliwiających 

eskalację uprawnień, 
- 8% (37 z 450) luk prowadziło do wycieku informacji, 
- 6% (27 z 450) podatności umożliwiało obchodzenie zabezpieczeń, 
- 6% (26 z 450) błędów dotyczyło możliwej odmowy działania, 
- 1% (3 z 450) podatności pozwalało na podszywanie pod cudzą toż-

samość, 
                                                      

23 Podatności mogą być też nieupubliczniane wszystkim. Mogą być na przykład 
komunikowane klientom wykupującym dodatkową licencję. 

24 https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletinsummaries/ 
securitybulletinsummaries [dostęp: 15.08.2018]. 
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- ~0% (1 z 450) luk dotyczyło manipulowania danymi. 
Wykres na rysunku 3 obrazuje udziały zagregowane od lipca 2013 r. 

do marca 2017 r., z publicznych ogłoszeń Microsoftu o podatnościach 
w sprzedawanym oprogramowaniu. 
 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie analizy https://docs.microsoft.com/en-

us/security-updates/securitybulletinsummaries/securitybulletinsummaries  

[dostęp: 15.08.2018]. 

Rys. 3. Zagregowane udziały podatno ści na zagro żenia od lipca 2013r. 
do marca 2017 r. na podstawie publikacji Microsoft 

 
Interesujący byłby rozkład w czasie poszczególnych ogłoszeń o po-

datnościach oraz próba powiązania z wybranymi zdarzeniami25. Warto 
pamiętać, że w czerwcu 2013 r. media nagłośniły sprawę E. Snowdena26, 
w 2014 r. Europa spotkała się prawdopodobnie (historia oceni) z wojną 
hybrydową na Ukrainie, przez świat przetoczyła się fala ransomware 
(oprogramowanie szyfrujące) paraliżującego infrastrukturę krytyczną 
w wielu krajach, USA przeżyły eskalację incydentów tworzących intensyw-
ne operacje w cyberprzestrzeni w okresie wyborów prezydenckich. Z kolei 

                                                      
25 Wyniki badań tego obszaru zostaną zamieszczone w planowanej dysertacji autorki. 
26 https://edition.cnn.com/2013/06/10/politics/edward-snowden-profile [dostęp: 30.08. 

2018]. 

Podszywanie 
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od 20 lutego 2017 r. zaczęła się prezydentura D. Trumpa, jednocześnie 
w opinii autorki skończyła się pewna epoka.  

Technologie rozmaitych systemów i rozwiązań teleinformatycznych są 
tworzywem cyberprzestrzeni. Neologizm cyberprzestrzeń ma genezę 
w literaturze science-fiction, od 2011 r. jest obecny w polskim prawie i po-
siada prawną definicję: przez cyberprzestrzeń […] rozumie się przestrzeń 
przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinforma-
tyczne […] wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkow-
nikami27. Autorka przeanalizowała osiem rocznych raportów o stanie bez-
pieczeństwa cyberprzestrzeni RP (2010-2017) dostępnych na stronach 
csirt.gov.pl (dawniej: www.cert.gov.pl). W opinii autorki, raporty o stanie 
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni zawężają się do Internetu i prezentują 
podsumowanie: “co kto zgłosi”. Jedynie raporty z 2010 r., 2011 r., 2013 r. 
i 2014 r. nawiązują do problematyki szpiegostwa. 

 
 

Cyberszpiegostwo 
 
M. Marczyk zwraca uwagę, że zasadne staje się, aby zagrożenia 

związane z cyberprzestrzenią nazywać cyberzagrożeniami28. Wobec braku 
precyzyjnych definicji i wobec chaosu pojęciowego29, wydaje się problema-
tyczny wybór definicji cyberszpiegostwa, które nie istnieje w polskim sys-
temie prawnym, a jednak jest wymieniane jako zagrożenie w Doktrynie 
Cyberbezpieczeństwa RP 201530.  

R. Białoskórski pisze, że przez cyberszpiegostwo można rozumieć 
zdobywanie informacji i materiałów wywiadowczych (skutek), czyli takich, 
które stanowią istotną wartość z punktu widzenia zadań wywiadowczych 
(motywacja/cel) realizowanych przez daną służbę wywiadowczą (podmiot 
atakujący) znajdujących się w cyberprzestrzeni w dyspozycji jakiegokol-
wiek podmiotu pozostającego w zainteresowaniu wywiadowczym (podmiot 
atakowany) z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik wywiadow-
czych, w szczególności cybernetycznych31. 

Korzystając z właściwości uogólniania w naukach społecznych 
(„od szczegółu do ogółu”), zakładając wspólną konotację szpiegostwa 
komputerowego z cyberszpiegostwem, autorka definiuje cyberszpiegostwo 

                                                      
27 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020620558 [dostęp: 

24.08.2018]. 
28 Por., M. Marczyk, Zagrożenia…, s. 90. 
29 R. Szpyra, Cyberbezpieczeństwo militarne w amerykańskiej praktyce, AON, 

Warszawa, 2016, s. 8. 
30 http://en.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DCB.pdf - punkt 24 [dostęp: 22.01.2019]. 
31 R. Białoskórski, Cyberzagrożenia w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku. Zarys 

problematyki, Wyd. Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Warszawa, 2011, rozd.5 
Cyberszpiegostwo, s. 72. 
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jako działania polegające na bezprawnym uzyskaniu informacji objętych 
tajemnicą lub ujawnieniu, przekazywaniu lub wykorzystaniu tych informacji, 
z zamiarem spowodowania strat osobie uprawnionej do tajemnicy lub 
do uzyskania bezprawnych korzyści dla siebie lub innej osoby32. 

Sądzić można, że przymiotnik „bezprawny” jakkolwiek istotny w wy-
miarze prawa, w naukach społecznych może być warunkowo pomijany, 
ponieważ nie wszystko, co występuje w współczesnych zjawiskach spo-
łecznych, jest prawnie regulowane. 

E. Szczepaniuk zauważa, że podstawę cyberszpiegostwa stanowią 
programy szpiegujące (spyware) umożliwiające instalację w atakowanym 
systemie komputerowym, bez wiedzy […] jego użytkownika, nieautoryzo-
wanego software’u, którego zadaniem jest monitorowanie i zdobywanie 
informacji wartościowych z punktu widzenia podmiotu szpiegującego33.  

Cyberszpiegostwo może być realizowane przez:  
- podsłuch, 
- podszywanie się pod cudzą tożsamość, 
- wykradanie danych przez „dostawców”, 
- przede wszystkim – w opinii autorki - metody socjotechniczne, pole-

gające także na białym wywiadzie. 
Cyberszpiegostwo może być także realizowane w wyniku eskalacji 

uprawnień, także przez przypadkowe ujawnienie danych, obchodzenie 
zabezpieczeń, zastosowanie „lepszych” maszyn do deszyfrowania lub 
kompromitacja danego algorytmu lub implementacji.  

Rysunek 4 przedstawia statystyki stosowania technicznych metod 
do cyberszpiegostwa za 2016 r. i w ten sposób ilustruje natężenie zidenty-
fikowanego zjawiska cyberszpiegostwa. Statystykę otwiera i zamyka czyn-
nik ludzki. Najwyżej zostało postawione zagrożenie związane z socjotech-
niką realizowaną przez tzw. phishing, czyli podrobioną korespondencję 
elektroniczną. Zagrożenie to polega na działaniach uwiarygadniających 
w istocie oszustwo, zwykle w celu wyłudzenia danych do kont bankowych. 
Phishing jest świetnym nośnikiem dla innych zagrożeń. Wykorzystując 
pozycję zaufania do danej organizacji, podrabia się i nakłania do określo-
nego zachowania konkretnego człowieka, do którego adresowana jest sfa-
brykowana wiadomość34. Poprzez phishing może być dystrybuowane zło-
śliwe oprogramowanie (malware, także tworzące tylne wejścia, ang. back-
door), przekierowania do fałszywych stron, w celu wykradania danych 
uwierzytelniających tych osób, które uznają sfabrykowaną korespondencję 

                                                      
32 P. Ciszek, Cyberprzestępczość i jej zwalczanie z innej perspektywy, [w:] J. Kosiński, 

Przestępczość teleinformatyczna, Szczytno, 2015, s. 22. 
33 E. Szczepaniuk, Bezpieczeństwo struktur administracyjnych w warunkach zagrożeń 

cyberprzestrzeni państwa, AON, Warszawa, 2016, s. 120-121. 
34 Por., https://inteligo.pl/aktualnosci/porady/nie-daj-sie-zlowic-na-phishing/ [dostęp: 

23.01.2019]. 
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za prawdziwą. Możliwe jest także oprogramowanie przejmujące funkcje 
zarządzania w sposób nieuprawniony, jako oprogramowanie przejmujące 
dane w locie i zmieniające treść35. W statystykach uwzględniono także 
oprogramowanie podsłuchujące funkcjonowanie klawiatury (keylogger) 
i kradzież danych uwierzytelniających. 

Statystyki przedstawione na rysunku 4 dają pewny pogląd na skalę 
cyberszpiegostwa.  

Źródło: https://www.statista.com/statistics/543548/cyber-espionage-threat-action-varieties/ 
[dostęp: 04.09.2018]. 

Rys. 4. Ranking zagro żeń w kontek ście stwierdzanych  

przypadków cyberszpiegostwa  

 
Te same techniki mają wiele zastosowań. Według autorki warto po-

znawać metody, sposoby, techniki różnych działań, nawet jeżeli wydaje 
się, że są etycznie dyskusyjne. Wszak nie chodzi o bezrefleksyjne powie-
lanie zamiarów i działań. Poznanie mechanizmów, okoliczności działania 
może sprzyjać poznaniu motywacji działania, zrozumieniu innego myślenia 
niż nasze lub do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Są sytuacje, w których 
odejście od utartych, własnych schematów może być korzystne. Przez 
                                                      

35 https://sekurak.pl/uwaga-na-malware-podmieniajacy-numery-kont/ 
[dostęp: 23.01.2019]. 



Przeciwdziałanie cyberszpiegostwu w organizacji 

305 
 

analogię do ognia: można się ogrzać lub spalić, albo narzędzia typu nóż: 
można nim ukroić chleb lub zabić. Dlatego metodyczna wiedza o możliwo-
ściach w ten, czy w inny sposób, pozwala przetrwać. Bardzo często 
(w historii i współcześnie) te same działania i te same narzędzia mogą 
unicestwić albo pomóc.  

W aspekcie operacji w sieciach komputerowych Z. Modrzejewski pi-
sze, że penetracja sieci informatycznych wspiera (...) poprzez możliwość 
dotarcia do informacji o komputerach i sieciach informatycznych oraz po-
przez uzyskanie dostępu do przechowywanych w nich informacji, a także 
możliwość korzystania z tych informacji, komputerów/sieci informatycz-
nych36. Zatem znając pewne mechanizmy, po zaistnieniu szczególnych 
okoliczności, można prowadzić operacje w sieciach komputerowych skie-
rowane przeciw potencjalnemu przeciwnikowi. 

 
 

Przeciwdziałanie 
 
K. Jałoszyński stoi na stanowisku, że przeciwdziałanie związane jest 

z pięcioma działaniami: zapobieganiem, zwalczaniem, prognozowaniem, 
reagowaniem, ochroną37 (Rys. 5.). 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Jałoszyński, Jednostka antyterrorystyczna – 
element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego, Wyższa Szko-
ła Policji w Szczytnie, 2011. 

Rys. 5. Pi ęcioskładnikowe przeciwdziałanie 

 
P. Cabała twierdzi, że przeciwdziałanie obejmuje szerokie spektrum 

czynności, które się uzupełniają i wzmacniają. Postępowanie wobec zda-
                                                      

36 Zob., Z. Modrzejewski, Operacje…, s. 122. 
37 K. Jałoszyński, Jednostka antyterrorystyczna – element działań bojowych 

w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 
2011, s. 42, za: S. Wojciechowski, Policja w Polsce – stan obecny i perspektywy, t. 2, 
red. A. Szymaniak, W. Ciepiela, Poznań, 2007, s. 198-200. 
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rzeń negatywnych różni się w zależności od czasu ich wystąpienia - jest 
inne w przypadku minionych, obecnych oraz przyszłych błędów i zagro-
żeń38. Zwraca uwagę, że analiza form przeciwdziałania jest podstawą 
kształtowania funkcji zarządzania bezpieczeństwem39. Wymienia, że trzy 
łączne działania: korygowanie, reagowanie i zapobieganie, pozwolą 
na kształtowanie cech podmiotu takich jak: zdolność, odporność, nieza-
wodność. 

W dokumencie Doktryny Cyberbezpieczeństwa RP 201540 przeciw-
działanie jest utożsamione z zapobieganiem. 

R. Szpyra pisze, że przeciwdziałanie […] jest funkcją, która ustanawia 
przewagę […] przez odpowiednie neutralizowanie działalności […] prze-
ciwnika lub wpływanie na nią w potrzebnej skali41.  

Z praktyki zawodowej i obserwacji autorki wynika, że przeciwdziałanie 
cyberszpiegostwu w zastałej, dojrzałej organizacji, można zacząć od te-
stów bezpieczeństwa. Ta sama praktyka zawodowa i obserwacje prowa-
dzą do konstatacji, że testy bezpieczeństwa powinny być realizowane 
w zakresie wprowadzanych rozwiązań innowacyjnych, aby na samym po-
czątku zidentyfikować i wyeliminować faktyczne lub potencjalne słabości. 
Potwierdzenie opinii można znaleźć w literaturze naukowej4243. 

 
 

Testy bezpieczeństwa 
 
Na podstawie wieloletniej obserwacji uczestniczącej (pracownik), każ-

dy z 9 składników organizacji w modelu A. Osterwaldera na rysunku 1, 
może mieć luki i potencjalne słabości w aspekcie bezpieczeństwa wyko-
rzystywanych rozwiązań opartych na systemach teleinformatycznych prze-
twarzających informacje.  

                                                      
38 P. Cabała, Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem 

strategicznym przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012, 
s. 81. 

39 Tamże. 
40 http://en.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DCB.pdf [dostęp: 22.01.2019]. 
41 Zob., R. Szpyra, Cyberbezpeczeństwo…, s. 31. 
42 Por., V. Gremain, Cyber Espionage: The Silent Crime of Cyberspace. Proceedings 

of the International Conference on Cyber Warfare & Security, [s. l.], p. 245–251, 2018. 
Źródło internetowe: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=tsh&AN=128561234&lang=pl&site
=ehost-live [dostęp: 23.01.2019],  

43 Por. Darby R. Cyber Defence in Focus: Enemies Near and Far – or Just Behind the 
Firewall: The Case for Knowledge Management. Defence Studies, [s. l.], v. 12, n. 4, p. 523–
538, 2012. Źródło internetowe: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=tsh&AN=84590420&lang=pl&site=
ehost-live [dostęp: 23.01.2019], 
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Każde połączenie może dwukrotnie zwiększać ryzyko wycieku danych 
(wejście i wyjście). Zatem model organizacji dziewięcioskładnikowej 
z osiemnastoma przepływami informacji w ogólności może posiadać 
co najmniej 27 luk i potencjalnych słabości (rys. 6, czarną plamą oznaczo-
ne są potencjalne „czarne dziury” informacji). 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie rys. 1. 

Rys. 6. Model A. Osterwaldera z potencjalnymi lukam i bezpiecze ństwa 

 
B. Wiśniewski (et al.) za S. Koryckim pisze, że obiektywizm w postrze-

ganiu zagrożeń jest związany z posiadaną wiedzą i doświadczeniem oraz 
stosowaniem odpowiednich metod badawczych44. P. Cabała zwraca uwa-
gę, że prawidłowe rozpoznanie [...] nie gwarantuje przeciwdziałania45. 
Niemniej identyfikacja i uświadomienie zagrożeń są kluczowe, aby wyniku 
analizy ryzyka, podjąć adekwatne czynności dla przeciwdziałania niepożą-
danemu zjawisku, czasami dla ograniczenia, ewentualnej kompensacji 
i wniosków na przyszłość.  
                                                      

44 Zob., B. Wiśniewski, J. Kozioł, J. Falecki, Podejmowanie…, s. 24-27. 
45 Zob., P. Cabała, Planowanie…, s. 80. 
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Przez analogię, autorka proponuje definicję: testy bezpieczeństwa 
są to działania lub funkcje kontrolne systemów teleinformatycznych i roz-
wiązań opartych na systemach teleinformatycznych. Działania lub funkcje 
kontrolne są planowane i realizowane zgodnie z metodyką testów46 oraz 
pożądaną etyką tych działań47. 

Celem testów bezpieczeństwa jest sprawdzenie odporności rozwiązań 
danego systemu teleinformatycznego as is (w tym sieci, aplikacji) na „ła-
twą” penetrację, w aspekcie znanych na dany czas potencjalnych i fak-
tycznych podatności i zagrożeń (por. Rys. 2. i Rys. 3.). 

Można spotkać się z pytaniem, po co sprawdzać, skoro „mamy firewal-
le, antywirusy, takie i takie marki oprogramowania, tyle wydaliśmy na li-
cencje, mamy podpisane umowy z dostawcami”? Można sądzić, że decy-
denci starają się zarządzać organizacją na podstawie liczb. Liczbowa od-
powiedź zobrazowana jest bezpośrednio na rysunkach: 

- Rys.3., 6% wycinka koła przedstawia przyznanie producenta opro-
gramowania często spotykanego w pracy i prywatnie, że były podatności 
umożliwiające wprost „wyjęcie” informacji z systemów, 

- Rys.4., przedstawia statystykę incydentów sklasyfikowanych jako cy-
berszpiegostwo w 2016 r. 

Testy bezpieczeństwa są formą kontroli w procesie zarządzania wie-
dzą i mogą zidentyfikować faktyczne lub potencjalne słabości, przez które 
można uzyskać nieuprawniony dostęp (podszywanie pod cudzą tożsa-
mość, wykorzystanie ujawnienia informacji z powodu nadmiarowych 
uprawnień lub z powodu zapomnianych podatności, które zagregowane 
i uogólnione posłużyły przygotowaniu wykresu kołowego na rys. 3 lub 
w ramach pewnego dostępu, eskalować uprawnienia. Oczywiście testy 
mogą być realizowane z wykorzystaniem tzw. eksploitów gotowych lub 
specjalnie przygotowanych, są również dostępne przeznaczone do tego, 
gotowe narzędzia. Niemniej, w drugim przypadku konieczna jest weryfika-
cja przez osobę z właściwą wiedzą, z uwagi na ryzyko tzw. false-
positive’ów czyli fałszywych alarmów. 

W raporcie, zidentyfikowane podatności powinny być przypisane do 
poszczególnych wymagań obowiązujących lokalnie w organizacji (przepisy 
wewnętrzne) lub do przepisów prawa. Ustalenie podatności może ozna-
czać określenie brakującego dopełnienia odporności, o której pisze P. Ca-
bała48. 

Testy bezpieczeństwa kończą się zaleceniami, czasami dokładnymi 
propozycjami konfiguracji, aby zminimalizować ryzyko nieuprawnionego 

                                                      
46 M. Antczak, Z. Świerczyński, Metodyki testowania bezpieczeństwa aplikacji 

internetowych, http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-
ff5e23a7-5600-40dc-9280-0a37f9ac4fcb/c/Antczak.pdf [dostęp: 01.09.2018]. 

47 https://www.eccouncil.org/code-of-ethics/ [dostęp: 01.09.2018]. 
48 Zob., P. Cabała, Planowanie…, s. 81. 
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dostępu lub eskalacji uprawnień. Zalecenia powinny zostać wdrożone 
z należytą starannością. Wyniki i raporty z testów bezpieczeństwa powinny 
podlegać szczególnej ochronie.  

Dotychczasowe rozważania prowadzą do wniosku, że identyfikacja 
faktycznych i potencjalnych słabości z wykorzystaniem testów bezpieczeń-
stwa i w aspekcie zagrożenia rozumianego jako nieuprawniony dostęp do 
informacji, pozwala na zaplanowanie przeciwdziałania cyberszpiegostwu. 

 
 

Podsumowanie 
 
Odnosząc się do celu badań i problemu badawczego, na podstawie 

przeprowadzonych badań, można wnioskować, że: 
1. każde wejście i wyjście informacji z danego komponentu organiza-

cji, jest potencjalnym kanałem wycieku informacji, 
2. przetwarzanie wiedzy w różnych rozwiązaniach technologicznych 

w danej organizacji naraża dane i informacje na naruszenia poufności, 
3. tworzywem cyberprzestrzeni są nowe technologie, 
4. cyberprzestrzeń niesie cyberzagrożenia, 
5. popularność systemów teleinformatycznych obciążonych błędami, 

zwielokrotnia podatności rozwiązań opartych na tych systemach, współ-
tworzących cyberprzestrzeń. 

6. identyfikacja i poznanie anatomii cyberzagrożeń (cyberszpiego-
stwo) umożliwia przeciwdziałanie, 

7. przeciwdziałanie sprowadzone do zapobiegania, kształtuje odpor-
ność na cyberzagrożenia, 

8. przeciwdziałanie może obejmować szeroki wachlarz działań: świa-
domych przedsięwzięć podejmowanych przez decydentów i użytkowników, 

9. testy bezpieczeństwa dostarczają wiedzy o faktycznych lub poten-
cjalnych lukach w zabezpieczeniach w organizacji, przez które może być 
prowadzone cyberszpiegostwo, 

10. testy bezpieczeństwa mogą być formą kontroli rozwiązań teleinfor-
matycznych, w aspekcie zgodności faktycznych właściwości 
z funkcjonalnościami deklarowanymi lub oczekiwanymi, w zarządzaniu w 
współczesnej organizacji. 

11. testy bezpieczeństwa per se nie mogą przeciwdziałać cyberszpie-
gostwu. 

12. testy bezpieczeństwa mogą mieć udział w przeciwdziałaniu cy-
berszpiegostwu. 
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COUNTERACTING CYBER ESPIONAGE  
IN AN ORGANIZATION. SECURITY TESTS 

 

The results of organizations’ activity are considerably dependent on 
knowledge and environment a company operates in. Knowledge and new 
technologies have an impact on the competitiveness of organizations. In-
formation confidentiality can be one of the determinants of the effective-
ness of an organization’s activities. A threat to the confidentiality of infor-
mation may be cyber espionage. An example of counteracting cyber espi-
onage may be security tests of ICT systems in organizations. Security tests 
check the resilience of ICT systems in terms of actual and potential vulner-
abilities, including the human factor. The knowledge contained in a security 
test report can be used to improve the organization. 

Keywords:  organization, cyber espionage, counteracting 
 
 


