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Streszczenie 

Artykuł koncentruje się wokół problematyki wskazania podstawowych zadań 

wybranych organów administracji publicznej w zakresie ochrony cyberprzestrzeni. 

Zwrócono uwagę na podstawowe dokumenty ponadnarodowe i krajowe, a także 

wyjaśniono rolę i zadania administracji publicznej w obszarze ochrony cybersieci.  
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Wstęp  

Ostatnimi czasy w dyskursie publicznym oraz licznych opracowaniach naukowych 

istotną rolę pełnią tematy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Autorzy podejmujący 

problematykę cyberbezpieczeństwa swoją uwagę badawczą koncentrują na akto-

rach cybersieci, ich działaniach (legalnych jak i nielegalnych) oraz zadaniach 

wybranych organów administracji publicznej w zakresie ochrony cyberprzestrzeni. 

O tym, że jest to bardzo istotna problematyka, świadczą nie tylko prowadzone 

badania naukowe, ale także liczne incydenty związane z wykorzystaniem cybersieci.  

Przełom XX/XXI wieku jest nazywany erą cyfrową, gdzie w zasadzie 

wszelkie czynności można wykonywać, wykorzystując komputer z dostępem  

do sieci. Niewątpliwie jest to znaczące ułatwienie, jednak niesie ze sobą liczne 

zagrożenia. W związku z powyższym bardzo ważne zadania pełnią określone 

organy administracji publicznej, które ustawowo odpowiedzialne są za ochronę 

cyberprzestrzeni. Niniejszy artykuł podejmuje problematykę określonych zadań 

nałożonych przez ustawodawcę na wybrane organy administracji publicznej.  

 Zasadniczym celem badawczym jest eksploracja zadań realizowanych 

przez wybrane organy administracji publicznej w zakresie ochrony cybersieci. 

Problemem badawczym są zadania realizowane przez administrację publiczną  

w obszarze ochrony cyberprzestrzeni. Zakłada się następującą hipotezę 

badawczą: organy administracji publicznej, w szczególności te, zajmujące się 

działem informatyzacji, dysponują bardzo szerokimi kompetencjami w zakresie 

wykonywania podstawowych zadań z zakresu zapewnienia cyberbezpieczeństwa. 

Niestety rozwój technologii, a także różne działania wybranych aktorów  
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w cybersieci powodują, że administracja musi ciągle dostosowywać swoje 

działania do pojawiających się problemów natury administracyjno-prawnej. 

 Proces badawczy opiera się na zastosowaniu analizy jakościowej, co 

umożliwia analizę zjawisk społecznych w obszarze cyberbezpieczeństwa w sposób 

dogłębny i zarazem w miarę kompleksowy. Posłużono się egzegezą i twórczą 

interpretacją przepisów prawa. Proces badawczy został uzupełniony przez 

metodę process tracing
1
, która umożliwia wnioskowanie dotyczące związków 

przyczynowo-skutkowych. Metoda umożliwia śledzenie podejmowanych decyzji.   

 Indukcyjna strona tej metody pozwala także na zbadanie psychologicznych 

aspektów podejmowania decyzji przez liczne osoby korzystające z sieci 

internetowej, które mogą charakteryzować się pozytywnymi jak i negatywnymi 

determinantami. Proces tracing skupia się również na zbadaniu decyzyjności 

wybranych organów administracji publicznej w obszarze ochrony przed cyber-

zagrożeniami.       

1. Stan badań w zakresie cyberbezpieczeństwa  

Badania nad problemem cyberbezpieczeństwa są prowadzone od niedawna. 

Większość autorów podejmuje tę problematykę w kontekście nauk o bezpieczeń-

stwie
2
, przedstawiając zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty związane  

z korzystaniem z sieci internetowej
3
. Pojawiają się również na polskim rynku 

wydawniczym publikacje podejmujące problematykę cyberbezpieczeństwa  

w kontekście różnych zagrożeń, takich jak przestępczość czy terroryzm
4
. 

Publikacje dotyczące zagrożeń płynących z portali internetowych są także 

eksponowane w sieci, co świadczy o nośności tematu
5
. Problematyka cyber-

zagrożeń, cyberbezpieczeństwa jest również eksplorowana w literaturze obco-

języcznej. Autorzy skupiają się w niej na najważniejszych zagrożeniach 

płynących z korzystania z sieci, wskazują także na aspekty pozytywne, jakie 

niesie ze sobą rozwój technologii informacyjnych
6
.   

                                              
1
  A. Bennett, J. T. Checkel, Process Tracing: From Philosophical Roots to Best Practices, „Simons 

Papers in Security and Development” 2012, nr 21, s. 5.  
2
  Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku, red. M. Górka, 

Warszawa 2014. 
3
  T. Jordan, Hakerstwo, Warszawa 2011; L. Zacher, Modelowanie społeczeństwa wiedzy (czynniki, 

konteksty, perspektywy), „Problemy Nowoczesnej Edukacji” 2013, t. II-III. 
4
  Haktywizm (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja),  

red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2014.  
5
  A. Chorobiński, Walka informacyjna jako fundamentalny składnik działalności terrorystycznej  

w przyszłości, <http://www.e-debiuty.byd.pl/file/rznnonhy6wpijz7/PDF/chorobinski.pdf> [dostęp:21.11.2016r.]; 

I. Lichocki, Cyberterroryzm państwowy i niepaństwowy – początki, skutki i formy, 

<http://www.csikgw.aon.edu.pl/index.php/pl/pobieranie/Publikacje/Cyberterroryzm-pa%C5%84stwowy-i-

niepa%C5%84stwowy---pocz%C4%85tki-skutki-i-formy-Uniwersytet-Gda%C5%84ski-Gda%C5%84sk-

2009> [dostęp: 5.08.2012]; K. Dzięgielewski, Portal Internetowy Cyberteorie, <http://www.cyberteorie.eu/ 

?page_id=8> [dostęp: 12.01.2012 ]. 
6
  R. A. Clarke, R. Knake, Cyberwar: The Next Threat to National Security & What to Do About It,  

New York 2010; B. Krebs, Spam Nation: The Inside Story of Organized Cybercrime – from Global 

Epidemic to Your Front Door, New York 2014; P. Engebretson, J. Broad, The Basics of Hacking and 

Penetration Testing: Ethical Hacking and Penetration Testing Made Easy, Elsevier 2010. 

http://www.csikgw.aon.edu.pl/index.php/pl/pobieranie/Publikacje/Cyberterroryzm-pa%C5%84stwowy-i-niepa%C5%84stwowy---pocz%C4%85tki-skutki-i-formy-Uniwersytet-Gda%C5%84ski-Gda%C5%84sk-2009
http://www.csikgw.aon.edu.pl/index.php/pl/pobieranie/Publikacje/Cyberterroryzm-pa%C5%84stwowy-i-niepa%C5%84stwowy---pocz%C4%85tki-skutki-i-formy-Uniwersytet-Gda%C5%84ski-Gda%C5%84sk-2009
http://www.csikgw.aon.edu.pl/index.php/pl/pobieranie/Publikacje/Cyberterroryzm-pa%C5%84stwowy-i-niepa%C5%84stwowy---pocz%C4%85tki-skutki-i-formy-Uniwersytet-Gda%C5%84ski-Gda%C5%84sk-2009
http://www.cyberteorie.eu/?page_id=8
http://www.cyberteorie.eu/?page_id=8
https://www.goodreads.com/author/show/3462959.Richard_A_Clarke
https://www.goodreads.com/author/show/7274204.Brian_Krebs
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 Również ustawodawca jest dość aktywny, jeśli chodzi o wydawane akty 

prawne czy dokumenty rządowe
7
. Podobnie intensywne działania są podejmo-

wane na szczeblu ponadnarodowym, w ramach którego Unia Europejska wydaje 

szereg aktów prawnych i dokumentów o charakterze wytycznych czy zaleceń 

nieustawodawczych odnośnie cyberbezpieczeństwa
8
. Jak zatem widać, problema-

tyka bezpieczeństwa w sieci internetowej jest szczególnie aktualna obecnie,  

w czasach postępującej rewolucji informacyjnej. Autorzy, którzy podejmują 

badania w tym obszarze, wywodzą się z różnych ośrodków naukowych  

i prezentują zróżnicowane dyscypliny naukowe. Mimo mnogości publikacji  

mało jest opracowań dotyczących odpowiedzialności administracji publicznej  

za zapewnianie cyberbezpieczeństwa.  

 Przedmiotowy artykuł jest próbą zarysowania i wprowadzenia do dyskusji 

na temat zadań organów administracji publicznej w kontekście zapewniania 

bezpieczeństwa w sieci. Nie pretenduje on do pełnego wyjaśnienia problemu,  

a jego celem jest zwrócenie uwagi na problem zadań i kompetencji poszczegól-

nych organów administracji publicznej w obszarze ochrony cyberprzestrzeni  

w Polsce.  

2. Administracja i jej zadania  

Administracja to zorganizowana działalność, realizowana przy pomocy określo-

nego, umocowanego prawnie aparatu, która zmierza do osiągnięcia pewnych 

celów. Administracja jest także rozumiana jako zarząd, czyli z jednej strony – 

dziedzina działalności polegająca na zarządzaniu, z drugiej– ogół organów 

państwowych zajmujących się bieżącym administrowaniem. Z punktu widzenia 

nauk o zarządzaniu administracja będzie rozumiana jako podejmowanie typowych 

czynności o charakterze zarządzająco-wykonawczym, z kolei w perspektywie 

nauk prawnych administracja to administrowanie. Można zatem stwierdzić,  

że administracja to wszystko, co nie jest ustawodawstwem i wymiarem 

sprawiedliwości.  

Z perspektywy nauk o zarządzaniu administracja jest pojmowana jako 

organizacja
9
 lub działanie. Z pojęciem administracja rozumianym w sensie 

ogólnym wiąże się zagadnienie administracji publicznej, które definiowane jest 

na wiele sposobów
10

.  

                                              
7
  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2014 r. czy inne 

akty prawne, takie jak Kodeks karny, w którym nastąpiła kryminalizacja niektórych czynów uznanych 

za zabronione w sieci.  
8
  Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Rezolucja Parlamentu Europejskiego  

z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej 

(2010/2308(INI)) (Dz.U. UE C 264E. 13.09.2013); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej  

ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 

(Dz.U. UE L 165. 18.06.2013).  
9
  W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2000, s. 83. 

10
  Najczęściej spotyka się definicje mieszane, obejmujące ujęcie podmiotowo-przedmiotowe administracji 

publicznej. 
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W niniejszym opracowaniu przyjmuje się, że administracja publiczna  

to ogół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, 

prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, 

organy i instytucje na podstawie obowiązującego prawa. Administrację można 

podzielić na państwową, rządową i samorządową
11

, z kolei administracja samo-

rządowa składa się z trzech szczebli: gminy, powiatu, samorządu województwa
12

. 

Administracja państwowa jest dość często utożsamiana z administracją rządową  

i odwrotnie. Mimo tego można wyodrębnić administrację państwową, która nie 

wchodzi w skład administracji rządowej. Do administracji państwowej można 

zaliczyć: 

 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
13

;   

 organy Najwyższej Izby Kontroli
14

;   

 Krajową Radę Radiofonii i Telewizji
15

;   

 Rzecznika Praw Obywatelskich
16

;   

 Krajową Radę Sądownictwa
17

;   

 organy Narodowego Banku Polskiego, w tym Krajową Radę Polityki 

Pieniężnej
18

;   

 centralne organy administracji podległe Sejmowi
19

.  

Administrację rządową można podzielić, ze względu na zakres jej 

działania, na administrację rządową centralną
20

 oraz na administrację rządową 

terenową
21

. Organy administracji rządowej centralnej obejmują swoim zasięgiem 

całe terytorium kraju, natomiast organy administracji rządowej terenowej 

działają tylko na ściśle określonym terytorium. W przypadku administracji 

rządowej terenowej można wyróżnić jeszcze dodatkowy podział na administrację 

zespoloną i niezespoloną
22

. 

Administrację zespoloną tworzą działający pod zwierzchnictwem 

wojewody kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, wykonujący zadania 

i kompetencje określone w ustawach. Do tej kategorii należą np.: 

 komendant wojewódzki Policji
23

,   

 komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
24

,   

                                              
11

  J. Boć, Administracja publiczna, Warszawa 1999, s. 22-23.   
12

  Zob. Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2005, s. 209-251.  
13

  S. Sarnecki, Komentarz do art. 126 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483), 

[w:] P. Sarnecki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Warszawa 2000, s. 23-25.  
14

  W. Skrzydło, Komentarz do art. 202 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.97.78.483),  

[w:] W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2002, s. 34.   
15

  Ibidem, s. 43.   
16

  Ibidem, s. 36. 
17

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2001 r., nr 100, poz. 1082). 
18

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2005 r., nr 1, poz. 2). 
19

  J. Boć, Administracja publiczna, Warszawa 1999, s. 31.   
20

  Należą do niej m.in. Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, ministrowie oraz centralne organy 

administracji rządowej. 
21

  Są to: wojewoda i podległe mu służby, organy administracji niezespolonej. 
22

  J. Boć, Administracja publiczna, Warszawa 1999, s. 35.  
23

  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity). 

http://www.krs.pl/admin/files/100002.pdf
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 kurator oświaty
25

,   

 wojewódzki inspektor farmaceutyczny
26

,   

 wojewódzki inspektor inspekcji handlowej
27

,   

 wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego
28

,   

 wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa
29

,   

 wojewódzki inspektor ochrony środowiska
30

,   

 wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
31

,  

 wojewódzki inspektor transportu drogowego
32

,   

 wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
33

,   

 wojewódzki konserwator zabytków
34

, 

 wojewódzki lekarz weterynarii
35

.  

Ponadto zadania administracji rządowej na obszarze województwa wyko-

nują również działający pod zwierzchnictwem starosty kierownicy powiatowych 

służb, inspekcji i straży. Natomiast organami administracji niezespolonej
36

 są pod-

mioty podporządkowane właściwym ministrom oraz kierownikom państwowych 

osób prawnych i kierownikom innych państwowych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze wojewódz-

twa. Ustawodawca przyjmuje, że organami niezespolonej administracji rządowej są:  

 szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci 

uzupełnień; 

 dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych; 

 dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy 

urzędów kontroli skarbowej; 

 dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego 

Urzędu Górniczego; 

 dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów 

miar; 

 dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych; 

 dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej; 

 dyrektorzy urzędów morskich; 

                                                                                                                                     
24

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z dnia 8 października 1991 r.) 
25

  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity). 
26

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 r., nr 53, poz. 533 ze zm.). 
27

  Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity). 
28

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity). 
29

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2004 r. nr 11, poz. 94; nr 96, poz. 959). 
30

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627). 
31

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity, 

Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz.1577). 
32

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204, poz. 2088, z późn. zm.). 
33

  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2000 r.,  

Dz.U. nr 100, poz. 1076, z późn. zm.). 
34

  Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz.U. z dnia 28 marca 2006 r.). 
35

  Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 

lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z dnia 8 grudnia 2003 r.). 
36

  Niekiedy zwanej również administracją specjalną.  
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 dyrektorzy urzędów statystycznych; 

 dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej; 

 graniczni i powiatowi lekarze weterynarii; 

 komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywiz-

jonów Straży Granicznej; 

 okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego; 

 państwowi graniczni inspektorzy sanitarni; 

 regionalni dyrektorzy ochrony środowiska
37

. 

Administracja niezespolona działa na zasadzie centralizacji, w ramach 

zasadniczego podziału terytorialnego kraju lub podziałów specjalnych. Funkcjono-

wanie administracji wymaga rozbudowanego aparatu administracyjnego.  

Na aparat ten składają się organy administracji państwowej czy samorządowej, 

ponadto zakłady publiczne oraz podmioty wykonujące funkcje administracji 

publicznej
38

. Organy te wyposażone są w określone kompetencje, których 

wykonywanie następuje na podstawie i w granicach prawa. 

3. Rola wybranych organów administracji publicznej w ochronie 

cyberprzestrzeni  

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku wskazuje, że Rada 

Ministrów pełni zasadnicze czynności związane z ochroną bezpieczeństwa  

i porządku publicznego
39

. Jest ona ponadto centralny ośrodkiem rządzenia  

w systemie władzy wykonawczej
40

. W drodze analogii można przyjąć, iż czyn-

ności związane z ochroną cyberprzestrzeni są realizowane przez różne podmioty 

o dość zróżnicowanym statusie prawnym. Jak już wspomniano, centralną rolę 

koordynatora w zakresie obronności kraju pełni Rada Ministrów.   

Na podstawie Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów
41

 

wydano rozporządzenie wykonawcze, które określa działania Ministra Admini-

stracji i Cyfryzacji. Do jego zadań należy kierowanie następującymi działami 

administracji rządowej: administracji publicznej, informatyzacji, łączności, 

wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych
42

. W przypadku 

cyberprzestrzeni istotny jest dział administracji publicznej, który zajmuje się 

między innymi przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych i usuwaniem ich 

skutków i skutków innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu 

powszechnemu.  

                                              
37

  Art. 56, ust 1 Ustawy z 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 525).  
38

  O organach zob. M. Jaroszyński, M. Zimmerman, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne,  

cz. ogólna, Warszawa 1956, s. 340; Administracja publiczna, red. J. Hausner, Kraków 2006. 
39

  Art. 146, ust. 4, pkt 7 i 11 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).   
40

  B. Opaliński, Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę 

Ministrów, Warszawa 2012, s. 2-3.  
41

  Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r., poz. 392).  
42

  § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz.U. z dnia 22 września 2014 r., poz. 1254).  
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Dział administracji publicznej obejmuje sprawy związane z organizacją 

urzędów administracji publicznej oraz procedurami administracyjnymi, sprawy 

reform i organizacji struktur administracji publicznej, zespolonej administracji 

rządowej w województwie, podziału administracyjnego państwa, geodezji i karto-

grafii oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych 

zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego
43

. 

Z kolei dział informatyzacji obejmuje sprawy związane z informatyzacją 

administracji publicznej, systemów i sieci teleinformatycznych administracji 

publicznej, standardów informatycznych oraz zastosowań technologii informaty-

cznych w społeczeństwie
44

. Kolejnym podmiotem mającym istotne znaczenie  

w ochronie cyberprzestrzeni jest Minister Spraw Wewnętrznych, który kieruje 

działem spraw wewnętrznych obejmującym sprawy ochrony bezpieczeństwa  

i porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego
45

. Równie ważną rolę  

w tym obszarze pełni Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powstała  

ona w 2002 roku w celu ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa  

i jego porządku konstytucyjnego. Agencja przejęła cześć zadań należących  

do zlikwidowanego Urzędu Ochrony Państwa. Działa na podstawie Ustawy  

z 24 maja 2002r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu
46

. Centralnym organem administracji rządowej, odpowiedzialnym  

za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i jego porządek konstytucyjny jest Szef 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podlega on bezpośrednio Prezesowi 

Rady Ministrów. Szef ABW podlega kontroli cywilnej, sprawowanej przez 

Kolegium ds. Służb Specjalnych oraz Sejmową Komisję ds. Służb Specjalnych
47

.  

Na podstawie stanowiska Kierownictwa MSWiA oraz ABW powołano 

Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL,  

do którego zadań należy między innymi zapewnianie i rozwijanie zdolności 

jednostek organizacyjnych administracji publicznej do ochrony przed różnymi 

zagrożeniami cyberprzestrzeni
48

. W systemie ochrony cyberprzestrzeni znaczącą 

                                              
43

  Art. 6, ust 1 Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2015 r.,  

poz. 812).  
44

  Również rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną, realizacja zobowiązań międzynarodowych 

w dziedzinie informatyzacji, koordynacja interoperacyjności, zob. Art 12a, ust 1 Ustawy z dnia  

4 września 1997 r. o działach administracji rządowej(Dz.U. z 2015 r., poz. 812). Działem administracji 

rządowej „informatyzacja”, kierował początkowo Minister Nauki i Informatyzacji, na podstawie § 1, 

ust. 2, pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz.U. nr 134, poz. 1431).  

Od 2005 r. działem „informatyzacja” kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Zob. S. Węgrzyn, Miejsce informatyki w nauce, „Nauka” 1999, nr 1; D. Pietruch-Reizes, Rozwój 

środków przekazu informacji o prawie, Katowice 1992; Informacja prawna a prawa obywatela,  

red. K. Grajewski, J. Warylewski, Gdańsk 2006.  
45

  Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Realizacja przez podmioty państwowe 

zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP, Warszawa 2015, s. 24.   
46

  Ustawa z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu  

(Dz.U. z 2010 r., nr 29, poz. 154).  
47

  Zob. J. W. Wójcik, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, Warszawa 2011.  
48

  Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli…, op. cit., s. 25.  
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rolę pełni Minister Obrony Narodowej
49

, który odpowiada za gromadzenie 

szczegółowych informacji oraz prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz 

kształtowania się warunków bezpieczeństwa państwa
50

.  

Działania MON uzupełniają: Centrum Koordynacyjne, Centrum 

Techniczne oraz administratorzy sieci teleinformatycznych. W ramach  

Centrum Technicznego działa zespół reagowania na incydenty komputerowe 

MIL-CERT.PL, który odpowiada za obsługę zdarzeń w cyberprzestrzeni. 

Znaczącą i ważną rolę wykonuje Pełnomocnik MON ds. Bezpieczeństwa 

Cyberprzestrzeni, który koordynuje sprawy związane z ogólnie pojętym 

bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. W wyniku zmian w systemie administracji 

publicznej, od 2010 roku funkcjonują również Centrum Bezpieczeństwa 

Cybernetycznego oraz Narodowe Centrum Kryptologii. Centrum Bezpieczeństwa 

Cybernetycznego działa w ramach 9 Batalionu Łączności
51

, a jego celem jest 

zabezpieczanie przed atakiem hakerów.  

Z kolei Narodowe Centrum Kryptologii, zwane dalej „Centrum”, jest 

państwową jednostką budżetową bezpośrednio podległą Ministrowi Obrony 

Narodowej. Zostało ono powołane w celu realizacji zadań związanych  

z prowadzeniem badań, projektowaniem, budową, wdrażaniem, użytkowaniem 

oraz ochroną narodowych technologii kryptologicznych, wytwarzaniem nowych 

produktów dla państwa w obszarze zaawansowanych technologii informatycz-

nych, osiągnięciem oraz utrzymaniem określonego potencjału w zakresie 

kryptografii oraz realizacja innych zadań zleconych przez Ministra Obrony 

Narodowej
52

. W zakresie ochrony cyberprzestrzeni ważną rolę pełni Policja. 

Istnienie i funkcjonowanie Policji w Polsce reguluje Ustawa z dnia 6 kwietnia 

1990 roku o Policji. Określa ona Policję jako umundurowaną i uzbrojoną 

formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi 

oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego
53

.  

Ustawa określa również podstawowe zadania Policji, do których należą 

m.in.: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra; ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

                                              
49

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. z dnia 22 września 2014 r.). 
50

  Ponadto do zadań MON należą: przygotowywanie projektów dokumentów strategicznych w zakresie 

polityki obronnej oraz planów obrony państwa, koordynowanie przygotowań organów administracji 

rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, instytucji państwowych, przedsiębiorców  

i innych podmiotów do funkcjonowania w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  

i w czasie wojny.  
51

  Decyzja Nr 172/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2015 r. 
52

  Zarządzenie nr 10/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie 

utworzenia i nadania statutu państwowej jednostce budżetowej – Narodowe Centrum Kryptologii  

(Dz.Urz. MON z dnia 29 kwietnia 2013 r., poz. 121).  
53

  P. Majer, Ustawy polskiej policji (1791-1990). Źródła z komentarzem, Szczytno 2005, s. 128;  

A. Misiuk, Historia Policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warszawa 2008, s. 187-188;  

P. Pierończyk, Policja. Orzecznictwo, Sopot 2000; A. Rzepliński, Prawa człowieka a policja. Problemy 

praktyki i teorii, Legionowo 1994; S. Pieprzny, Policja w strukturze administracji zespolonej, 

„Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo-Ekonomia” 2001, t. XXX, s. 190; S. Pieprzny, Policja. 

Organizacja. Funkcjonowanie, Warszawa 2007, s. 48. 
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inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym 

zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; 

wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców; nadzór  

nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi 

formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach; kontro-

la przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych  

z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych; współ-

działanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi 

na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów; 

gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych; prowadze-

nie bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksy-

rybonukleinowego (DNA); utworzenie, eksploatacja i utrzymanie systemu 

informacyjnego umożliwiającego organom administracji rządowej i organom 

sprawiedliwości przekazywanie oraz dostęp do danych gromadzonych w Systemie 

Informacyjnym Schengen (SIS), niezbędnych z punktu widzenia funkcjonowania 

obszaru Schengen. Przez Policję realizowane są także zadania wynikające z umów  

i porozumień międzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich określonych
54

.  

Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach 

ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku 

publicznego jest Komendant Główny Policji, podległy Ministrowi MSWiA
55

. 

Właśnie w Komendzie Głównej Policji zadania związane z nadzorowaniem  

i koordynowaniem przedsięwzięć mających na celu minimalizowanie i zwalczanie 

cyberprzestępczości pełni Biuro Służby Kryminalnej
56

, w ramach którego 

powołano Wydział ds. Walki z Cyberprzestępczością.  

Do zadań Wydziału należą między innymi sprawy: inicjowania i ko-

ordynowania działań Policji w zakresie identyfikowania głównych zagrożeń 

przestępstwami w sieci; współpraca z odpowiednimi szczeblami administracji 

krajowej jak i zagranicznej w zakresie ochrony cyberprzestrzeni; prowadzenie 

konsultacji, doradztwo w zakresie ochrony cyberprzestrzeni
57

. Zespołem reago-

wania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci jest CERT Polska – 

zespół działający w strukturach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej 

(NASK)
58

. Zajmuje się on rejestrowaniem i obsługą zdarzeń naruszających 

                                              
54

  S. Pieprzny, Policja. Organizacja. Funkcjonowanie, op. cit. 
55

  Art. 5, ust 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (Dz.U. 2007, nr 43, poz. 277, tekst jednolity). 

Zob. też P. Pierończyk, Policja. Orzecznictwo, op. cit.; S. Pieprzny, Policja w systemie organów 

bezpieczeństwa…, op. cit; A. Rzepiński, Prawa człowieka a policja...; op. cit. 
56

  Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie regulaminu 

Komendy Głównej Policji, (Dz.Urz. KGP z dnia 2 kwietnia 2013, poz. 25).  
57

  § 24 Decyzji nr 36/2014 Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji z dnia 

29.07.2014 r. w sprawie szczegółowej struktury organizacyjnej i schematu organizacyjnego BSK KGP, 

podziału zadań między dyrektorem a jego zastępcami oraz katalogu zadań komórek organizacyjnych.   
58

  NASK jest instytutem badawczym utworzonym na podstawie zarządzenia nr 5/93Przewodniczącego 

Komitetu Badań Naukowych z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-

rozwojowej pod nazwą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, funkcjonującym w oparciu  

o przepisy Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. 
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bezpieczeństwo w sieci, alarmowaniem o zagrożeniach oraz współpracą z innymi 

jednostkami administracji publicznej
59

. Równie ważną instytucją w systemie 

ochrony cyberprzestrzeni jest Urząd Komunikacji Elektronicznej.   

Podkreślić należy, iż Prawo Unii Europejskiej nie precyzuje w sposób 

uniwersalny modelu regulacyjnego, który odnosiłby się do wszystkich sektorów 

komunikacji elektronicznej, funkcjonują jednak wspólne podstawy organizacyjne 

zarówno w telekomunikacji, jak i poczcie oraz teleinformatyce. Organami 

administracji łączności w polskim systemie prawnym są minister właściwy  

do spraw łączności i Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Oba organy 

prowadzą politykę regulacyjną
60

.  

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest krajowym organem regulacyjnym 

w zakresie komunikacji elektronicznej. Na czele UKE stoi Prezes, który jest 

organem wyspecjalizowanym w zakresie kontroli wyrobów emitujących lub 

podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym aparatury i urządzeń 

telekomunikacyjnych wprowadzonych do obrotu
61

.  

Zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego, przedsiębiorcy 

telekomunikacyjni są zobowiązani niezwłocznie poinformować Prezesa UKE  

o naruszeniach bezpieczeństwa lub integralności sieci usług, które mogłyby mieć 

wpływ na funkcjonowanie sieci
62

. Na podstawie tych informacji Prezes UKE 

podejmuje określone działania, których celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom 

w cyberprzestrzeni
63

, ponadto współdziała z przedsiębiorcami w kwestii 

sporządzania planów wynikających z sytuacji kryzysowych oraz zatwierdza  

te plany
64

. Oprócz wymienionych organów administracji publicznej doraźnie 

powoływano też liczne zespoły, które zajmowały się ochroną cyberprzestrzeni
65

. 

Nie miały one jednak charakteru organów administracji publicznej, stąd pominięto 

ich szczegółowe omówienie.       

 

 

                                              
59

  Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli…, op. cit. s. 26. 
60

  A. Monarcha-Matlak, Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Warszawa 2008, s. 45-50.  
61

  Ibidem.  
62

  Art 175a, ust 1 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 243).  
63

  W szczególności Prezes UKE – informuje o wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa lub integralności 

sieci lub usług organy regulacyjne innych państw członkowskich UE i EN ISA (jeżeli uzna charakter 

tego naruszenia za istotny) oraz publikuje informacje o zdarzeniu na stronie internetowej UKE lub 

nakłada na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, w drodze decyzji, obowiązek jej podania do publicz-

nej wiadomości, ponadto, w terminie do końca lutego każdego roku, przekazuje Komisji Europejskiej 

sprawozdanie za rok poprzedni zawierające informacje o naruszeniach bezpieczeństwa sieci i usług 

oraz o działaniach podjętych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz publikuje na stronie 

internetowej UKE aktualne informacje dotyczące m.in.: zagrożeń związanych z korzystaniem przez 

abonentów z usług telekomunikacyjnych, rekomendowanych środków ostrożności i najbardziej 

popularnych sposobów zabezpieczania przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym, kon-

sekwencji nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Art 175b, 

ust 1-4 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 243). 
64

 Art 176a Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 243).  
65

 Na przykład zespół zadaniowy do spraw ochrony portali rządowych, powołany decyzją Prze-

wodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji nr 1/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r.  

w reakcji na ataki ACTA. 
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Podsumowanie  

Problematyka bezpieczeństwa w sieci internetowej znalazła szczególne 

zainteresowanie wśród badaczy na przełomie XX/XXI wieku. Związane to jest 

między innymi z rozwojem technologii cyfrowych, a także, co się z tym wiąże,  

z ilością czynów zabronionych popełnianych w sieci. W związku z powyższym 

zarówno na szczeblu ponadnarodowym, jak i krajowym przyjęto i wdrożono 

wiele aktów prawnych, a także dokumentów rządowych, których celem było 

uregulowanie zasad ponoszenia odpowiedzialności z tytułu korzystania z sieci 

internetowej. Różne ośrodki analityczne, a także opiniotwórcze zaczęły poruszać 

problem tożsamości i zarazem anonimowości w Internecie.  

 Zaczęto prowadzić szeroko zakrojoną akcję edukacyjną, której celem było 

przybliżenie pozytywnych, jak i negatywnych aspektów związanych z byciem 

aktywnym uczestnikiem sieci internetowej. Wskazano, iż korzystanie z licznych 

serwisów społecznościowych jest próbą pewnego uspołecznienia, jednak 

korzystając z nich i publikując swoje dane należy zachowywać szczególną 

ostrożność w ich udostępnianiu. Liczne zmiany nie ominęły również wybranych 

organów administracji publicznej. Powołano nowe zespoły, uchwalono i przyjęto 

specjalne programy ochrony cyberprzestrzeni. Na administrację nałożono liczne 

obowiązki związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa  

w trakcie korzystania z cybersieci. Te i inne zmiany wpłynęły na ukształtowanie 

się nowych instytucji, których głównym zainteresowaniem jest problematyka 

cyberbezpieczeństwa.  

 Organom tym przyznano dość szeroki katalog kompetencji, a także 

wyposażono w odpowiedni aparat i narzędzia. Mimo tego rozwój technologii 

informacyjnych powoduje, że ustawodawca nie jest w stanie na bieżąco 

dostosowywać przepisów prawa i budować odpowiednich struktur administracji 

publicznej, które całościowo zajmowałyby się problematyką cyberbezpieczeństwa. 

W związku z powyższym należy przyjąć tezę, iż działania ustawodawcy będą 

niejako zawsze opóźnione w stosunku do przemian dokonujących się w obszarze 

nowych technologii, co z kolei może być wykorzystane przez potencjalne 

podmioty dopuszczające się czynów zabronionych w sieci. Wymusza to ciągłe 

obserwowanie i podejmowanie skutecznych, często radykalnych działań, które 

będą przeciwdziałać takim sytuacjom.  
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Abstract 

The article focuses on issues arising from the delimitation of responsibilities  

and tasks of public administration authorities in protecting the cyberspace. Considered 

are basic official documents, both supranational and domestic, in the area of the 
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