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Bezpieczeñstwo teleinformatyczne 
wyzwaniem dla Polski

Rewolucja teleinformatyczna przynios³a g³êbokie konsekwencje dla wszystkich sfer ¿ycia. 
Umo¿liwi³a powstanie ca³kowicie nowych form biznesu, zmieni³a warunki dzia³alnoœci 
wielu tradycyjnych bran¿ gospodarki, wp³ynê³a na sposoby nawi¹zywania i utrzymywania 
relacji miêdzyludzkich i spêdzania wolnego czasu, a tak¿e wyznaczy³a niektóre kierunki 
rozwoju kultury masowej. Przekszta³ci³a tak¿e œrodowisko bezpieczeñstwa pañstw, 
generuj¹c nowego rodzaju zagro¿enia, zwi¹zane przede wszystkim z uzale¿nieniem 
spo³eczeñstw od wielu ró¿nych systemów teleinformatycznych. Zagro¿enia te s¹ wci¹¿ 
s³abo rozpoznane i przeanalizowane, a jednoczeœnie podlegaj¹ ci¹g³ej ewolucji.

Marcin Terlikowski w swym artykule zastanawia siê nad bezpieczeñstwem 
teleinformatycznym Polski. „Ze wzglêdu na swoje zaanga¿owanie miêdzynarodowe, nie 
tylko wojskowe, polskie systemy teleinformatyczne mog¹ – i s¹ – celem ró¿nego rodzaju 
ataków; rozwija siê te¿ szara strefa cyberprzestêpczoœci. W ostatnich latach du¿o zrobiono 
dla zabezpieczenia polskiej cyberprzestrzeni, m.in. dziêki wysi³kom Agencji 
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz œrodowisk informatycznych. Niemniej jednak wci¹¿ 
potrzeba wielu dzia³añ”.
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Marcin Terlikowski

Rewolucja teleinformatyczna przynios³a g³êbokie konsekwencje dla wszystkich sfer ¿ycia. 
Umo¿liwi³a powstanie ca³kowicie nowych form biznesu, zmieni³a warunki dzia³alnoœci 
wielu tradycyjnych bran¿ gospodarki, wp³ynê³a na sposoby nawi¹zywania i utrzymywania 
relacji miêdzyludzkich i spêdzania wolnego czasu, a tak¿e wyznaczy³a niektóre kierunki 
rozwoju kultury masowej. Przekszta³ci³a tak¿e œrodowisko bezpieczeñstwa pañstw, 
generuj¹c nowego rodzaju zagro¿enia, zwi¹zane przede wszystkim z uzale¿nieniem 
spo³eczeñstw od wielu ró¿nych systemów teleinformatycznych. Zagro¿enia te s¹ wci¹¿ 
s³abo rozpoznane i przeanalizowane, a jednoczeœnie podlegaj¹ ci¹g³ej ewolucji.

Bezpieczeñstwo (w) cyberprzestrzeni

Bezpieczeñstwo teleinformatyczne najczêœciej jest definiowane jako zachowanie dostêpu 
do informacji, jej integralnoœci (pewnoœci, ¿e nie zosta³a zmieniona bez wiedzy i zgody 
u¿ytkownika) oraz poufnoœci (pewnoœci, ¿e nie zostanie przejêta prze nieuprawnionego 
u¿ytkownika). W uproszczeniu, mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e warunkiem bezpieczeñstwa 
jest prawid³owe funkcjonowanie systemów teleinformatycznych – bezawaryjne, pod pe³n¹ 
kontrol¹ u¿ytkowników i bez niepowo³anej ingerencji z zewn¹trz. W takim ujêciu 
zagro¿eniami bêd¹ wszelkie dzia³ania, zaniechania lub zdarzenia losowe, prowadz¹ce do 
zak³óceñ pracy systemów teleinformatycznych. Jednak trzeba przy tym zaznaczyæ, 
bezpieczeñstwo teleinformatyczne obejmuje nie tylko bezpieczeñstwo samych systemów 
(bezpieczeñstwo „cyberprzestrzeni”), w³¹cznie z ich zabezpieczeniem przed 
uszkodzeniami fizycznymi, lecz tak¿e bezpieczeñstwo ich u¿ytkowników (bezpieczeñstwo 
„w cyberprzestrzeni”). W tym drugim wymiarze zagadnienia techniczne s¹ tylko jednym 
z szeregu problemów – pracuj¹cy prawid³owo system mo¿e bowiem generowaæ zagro¿enia 
dla jego u¿ytkowników, ze wzglêdu na treœci, które s¹ w nim przetwarzane i udostêpniane. 
Lista zagro¿eñ bezpieczeñstwa teleinformatycznego obejmuje przede wszystkim dzia³ania 
celowe: tworzenie i rozprzestrzenianie z³oœliwego oprogramowania (dzia³aj¹c 
automatycznie, modyfikuje ono funkcjonowanie zainfekowanych nim systemów bez 
wiedzy i zgody u¿ytkowników, co potocznie, choæ nie do koñca poprawnie, okreœlane jest  
terminem „wirus komputerowy”) oraz zdalne, nieuprawnione manipulacje w obcych 
systemach (potocznie – „ataki internetowe”, np. ataki parali¿uj¹ce pracê wybranych za cel 
systemów lub ataki s³u¿¹ce wykradaniu danych, w³¹cznie z oszustwami internetowymi). 
Z w¹skiej perspektywy bezpieczeñstwo teleinformatyczne dotyczy technicznych 
parametrów pracy poszczególnych systemów i nie uwzglêdnia szerszego kontekstu ich 
funkcjonowania – ekonomicznego, spo³ecznego, politycznego itp. W dobie ekspansji 
cyberprzestrzeni takie ujêcie jest jednak niepe³ne – inne jest bowiem znaczenie 
prawid³owego funkcjonowania komputera wykorzystywanego w gospodarstwie 
domowym lub ma³ej sieci pracuj¹cej w przedsiêbiorstwie, a inne – rozleg³ych systemów 
steruj¹cych np. dostarczaniem elektrycznoœci czy gazu. Z tego powodu generalizowanie 
zagro¿eñ i przenoszenie doœwiadczeñ zebranych z ma³ych systemów na skalê pañstwa jest 
czêœciowo b³êdne i mo¿e sprzyjaæ niew³aœciwej ocenie zagro¿eñ.
Istot¹ bezpieczeñstwa teleinformatycznego pañstwa s¹ nastêpstwa wystêpowania zak³óceñ 
w pracy systemów, zwi¹zane wprost ze stopniem uzale¿nienia ¿ycia spo³eczno-
gospodarczego od komputerów i sieci elektronicznych. Dla pañstwa bezpieczeñstwo 
cyberprzestrzeni ogranicza siê do tych systemów, których dysfunkcja mo¿e spowodowaæ 
negatywne i szeroko odczuwalne w spo³eczeñstwie skutki. Przedmiotem szczególnej uwagi 
pañstwa bêd¹ sieci steruj¹ce infrastruktur¹ krytyczn¹ kraju, tj. przede wszystkim sieci 
wykorzystywane w przesyle mediów, przemyœle, sektorze finansowym, si³ach zbrojnych 
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oraz sieci telekomunikacyjne organów administracji publicznej oraz s³u¿b. Destabilizacja 
wszystkich tych systemów, w skrajnym scenariuszu, mog³aby doprowadziæ do bardzo 
powa¿nych konsekwencji – parali¿u normalnego funkcjonowania ca³ego kraju (zak³ócenia 
dostaw elektrycznoœci lub gazu, ³¹cznoœci s³u¿b ratowniczych i porz¹dkowych, 
elektronicznych rozliczeñ sektora bankowego), a nawet wyst¹pienia szkód materialnych 
(katastrofy techniczne w przemyœle i transporcie oraz ska¿enia). Ze wzglêdu na lawinowy 
wzrost liczby us³ug realizowanych przez Internet, tak¿e parali¿ tej sieci mia³by odczuwalne 
skutki dla ¿ycia spo³eczno-gospodarczego, choæ nie by³yby one tak powa¿ne, jak 
w przypadku systemów zwi¹zanych z infrastruktur¹ krytyczn¹. 
Z drugiej strony systemy u¿ytkowników indywidualnych, nawet wiêkszych 
przedsiêbiorstw, nie powinny byæ przedmiotem szczególnej uwagi pañstwa i jego s³u¿b – 
zwiêkszenie liczby sieci podlegaj¹cych specjalnej ochronie os³abia³oby bowiem zdolnoœæ 
do sprawnego przeciwdzia³ania najpowa¿niejszym zagro¿eniom. Nie znaczy to oczywiœcie, 
¿e pañstwo nie powinno dzia³aæ na rzecz zwiêkszenia stopnia bezpieczeñstwa tych 
systemów, np. poprzez regulacje prawne czy kampanie informacyjne.

Haker - terrorysta czy z³odziej?

Z perspektywy pañstwa, drugim czynnikiem decyduj¹cym o stopniu zagro¿enia 
bezpieczeñstwa teleinformatycznego jest Ÿród³o (sprawca) zagro¿eñ i motywacja za nim 
stoj¹ca. Pierwszymi zidentyfikowanymi podmiotami, które dokonywa³y zdalnych, 
nieuprawnionych manipulacji w sieciach komputerowych byli „hakerzy” – osoby, dla 
których pokonanie zabezpieczeñ obcych systemów by³o rodzajem rozrywki intelektualnej. 
Zagro¿enie ze strony hakerów jest relatywnie ma³e – ich motywacj¹ jest w³amanie do 
systemu samo w sobie, a nie jego niszczenie (s¹ jednak osoby, które po w³amaniu jednak 
niszcz¹ system, np. usuwaj¹c dane); poza tym obecnie wydaje siê to byæ dzia³alnoœæ 
o bardzo ma³ej skali nasilenia.
Za zagro¿eniami mo¿e te¿ jednak staæ motywacja polityczna. Ju¿ w latach 
dziewiêædziesi¹tych notowano ataki bêd¹ce form¹ elektronicznego protestu, np. w 1999 r., 
w czasie nalotów NATO na Serbiê, zaatakowano witryny internetowe Sojuszu, 
umieszczaj¹c na nich treœci proserbskie i antyamerykañskie (na gruncie studiów nad 
bezpieczeñstwem, w USA dzia³alnoœæ tak¹ okreœlono terminem „haktywizm” jako 
aktywnoœæ polityczn¹ hakerów). Zagro¿enia generowane przez haktywizm s¹ powa¿niejsze 
ni¿ w przypadku hakerów, jednak wci¹¿ ograniczaj¹ siê w zasadzie wy³¹cznie do niszczenia 
witryn WWW lub parali¿owania pracy serwerów pocztowych. Nie gro¿¹ zatem pañstwu 
jako ca³oœci, a co najwy¿ej poszczególnym instytucjom i ich mniej istotnym systemom.
Pojawienie siê ataków elektronicznych motywowanych politycznie sta³o siê jednak pewn¹ 
cezur¹ w myœleniu o bezpieczeñstwie teleinformatycznym pañstwa. Status 
cyberprzestrzeni jako nowej areny potencjalnego konfliktu politycznego, anga¿uj¹cego 
pañstwa, a tak¿e podmioty pozapañstwowe oraz systemy elektroniczne w funkcji broni, 
zosta³ bowiem powszechnie uznany (wczeœniej jedynie w wojskowoœci istnia³a doktryna 
walki informacyjnej; dotyczy³a one jednak raczej tylko si³ zbrojnych i czasu wojny). 
W obszarze zagro¿eñ motywowanych politycznie powa¿nym zagro¿eniem jest 
cyberterroryzmu, tj. przeprowadzanie ataków terrorystycznych wy³¹cznie z u¿yciem 
systemów teleinformatycznych. W sprzyjaj¹cych warunkach zorganizowane ugrupowania 
terrorystyczne, dysponuj¹ce odpowiednimi zasobami finansowymi i osobowymi, mog³yby 
zaatakowaæ systemy steruj¹ce infrastruktur¹ krytyczn¹ kraju i, manipuluj¹c ich 
funkcjonowaniem, by³yby w stanie wywo³aæ co najmniej parali¿ funkcjonowania pañstwa 
(np. poprzez wy³¹cznie dostaw energii elektrycznej), a nawet doprowadziæ do powa¿nych 
zniszczeñ materialnych (np. wywo³uj¹c katastrofy techniczne i ekologiczne), czy strat 
w ludziach (np. powoduj¹c wypadki w elektronicznie sterowanym transporcie kolejowym). 

Strona 3

2/2011Bezpieczeñstwo teleinformatyczne wyzwaniem dla Polski



Fundacja im. Kazimierza Pulaskiego | Casimir Pulaski Foundation
ul. Oleandrów  6, 00-629 Warszawa, tel. +48 22 658 04 01, office@pulaski.pl

Niemniej jednak, jak do tej pory nie odnotowano przypadków cyberterroryzmu – wydaje 
siê bowiem, ¿e stopieñ skomplikowania tego rodzaju ataków oraz niepewnoœæ ich 
rezultatów zniechêca organizacje nastawione na szybkie rezultaty do podejmowania prób 
tak niekonwencjonalnych dzia³añ.
Bardzo powa¿nym Ÿród³em zagro¿eñ s¹ te¿ inne pañstwa, maj¹ce naj³atwiejszy spoœród 
wymienionych do tej pory podmiotów, dostêp do pieniêdzy, sprzêtu i osób potrzebnych do 
przeprowadzania ataków. W tym przypadku podstawowym problemem jest szpiegostwo 
elektroniczne. Wykorzystanie kana³ów elektronicznych do przesy³ania i przetwarzania 
informacji niejawnych powoduje, ¿e wywiady wielu pañstw regularnie prowadz¹ operacje 
wywiadowcze w cyberprzestrzeni. Zw³aszcza pañstwa znajduj¹ce siê w sta³ym konflikcie 
ze spo³ecznoœci¹ miêdzynarodow¹ mog¹ prowadziæ tego rodzaju dzia³ania szpiegowskie 
na masow¹ skalê. Z kolei rz¹dy uwik³ane w nierozwi¹zane konflikty regionalne mog¹ nawet 
uciekaæ siê do aktów sabota¿u elektronicznego, tj. destabilizowania lub niszczenia 
wybranych systemów.
Nie mo¿na wreszcie nie wspomnieæ o motywacji ekonomicznej, stoj¹cej za sprawcami 
ataków elektronicznych. Dynamiczny rozwój internetowych us³ug finansowych 
i handlowych pozwoli³ na rozkwit przestêpczoœci wykorzystuj¹cej wy³¹cznie dzia³ania 
w cyberprzestrzeni. Poprzez ró¿nego rodzaju oszustwa i kradzie¿e poufnych danych, 
cyberprzestêpcy okradaj¹ swoje ofiary lub wy³udzaj¹ od nich pieni¹dze (inn¹ powszechn¹ 
form¹ cyberprzestêpczoœci jest wysy³anie niechcianej korespondencji reklamowej, 
tzw. „spamu”). Relatywnie du¿a zyskownoœæ cyberprzestêpczoœci opiera siê o niskie koszty 
i skalê dzia³ania – jeœli spoœród kilkunastu milionów prób oszustwa, dokonywanych czêsto 
przy u¿yciu zaledwie kilkunastu komputerów, powiedzie siê choæby promil, to przestêpcy 
s¹ w stanie okraœæ tysi¹ce indywidualnych osób i nieuczciwie zarobiæ setki tysiêcy dolarów. 
Z perspektywy u¿ytkownika indywidualnego, cyberprzestêpczoœæ jest chyba 
najpowa¿niejszym zagro¿eniem. Cyberprzestêpcy nie maj¹ jednak ani potencja³u, ani 
interesu, aby dzia³aæ przeciwko pañstwu i jego instytucjom, z ich strony zagro¿enie 
bezpieczeñstwa pañstwa nale¿y zatem oceniæ jako wzglêdnie ma³e, choæ zarazem ten 
rodzaj przestêpczoœci nale¿y stanowczo zwalczaæ.

Bezpieczeñstwo teleinformatyczne A.D. 2011

Ostatnie trzy lata przynios³y szereg wydarzeñ, które ka¿¹ zredefiniowaæ postrzeganie 
problematyki bezpieczeñstwa teleinformatycznego pañstwa. Pierwszym z nich by³y ataki 
elektroniczne na Estoniê w 2007 r., najwiêkszy jak do tej pory przypadek tzw. „ataku 
DDoS”, polegaj¹cego na celowym zalaniu urz¹dzeñ elektronicznych potokiem 
przypadkowych danych, powoduj¹cym ich przeci¹¿enie i zablokowanie. Ataki wywo³a³y 
parali¿ estoñskiego Internetu, który utrudni³ funkcjonowanie setek tysiêcy osób w ca³ym 
kraju, choæ nie wywo³a³ szkód materialnych czy powa¿nych strat finansowych. 
Konsekwencje tych wydarzeñ by³y jednak szerokie – ataki siê sygna³em ostrzegawczym dla 
wielu rz¹dów, obna¿aj¹c s³aboœæ (lub brak) mechanizmów reagowania w odniesieniu do tak 
nietypowej sytuacji (brak, s³aboœæ lub z³e umocowanie prawne rz¹dowych zespo³ów 
komputerowego reagowania kryzysowego – CERT). Wkrótce po atakach Sojusz 
Pó³nocnoatlantycki, Unia Europejska oraz m.in. USA, Wielka Brytania, Francja czy 
Niemcy, utworzy³y instytucje i procedury, które maj¹ umo¿liwiaæ sprawn¹ rekcjê rz¹dów 
(i organizacji miêdzynarodowych) w przypadku powtórzenia siê estoñskiego scenariusza 
(np. NATO, na szczycie w Bukareszcie w 2008 r., przyjê³o specjaln¹ strategiê 
cyberbezpieczeñstwa). 
Ataki na Estoniê ujawni³y tak¿e inny, rosn¹cy problem bezpieczeñstwa cyberprzestrzeni – 
ogromn¹ skalê dzia³alnoœci przestêpczej. By³y one mo¿liwe dziêki specjalnym sieciom 
komputerów, licz¹cym setki tysiêcy maszyn i wykorzystywanych na co dzieñ do pope³niania 
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przestêpstw (tzw. sieci „botnet”, powstaj¹ce g³ównie z komputerów nale¿¹cych do ró¿nych 
u¿ytkowników, zainfekowanych odpowiednimi z³oœliwymi programami). Ich powstanie to 
rezultat wyk³adniczego wzrostu aktywnoœci przestêpczoœci internetowej w ci¹gu ostatnich 
kilku lat. Obecnie mo¿na ju¿ wrêcz mówiæ o globalnym w swym zasiêgu czarnym rynku, na 
którym handluje siê narzêdziami do pope³niania przestêpstw elektronicznych (np. w³aœnie 
botnetami, a tak¿e wirusami czy wykrytymi lukami w zabezpieczeniach programów – 
tzw. explotami). Oferuje siê tak¿e kompleksowe us³ugi w tym zakresie, np. kradzie¿ danych. 
Rynek ten s³u¿y g³ównie zorganizowanym grupom cyberprzestêpczym, które Ÿród³em 
swych sta³ych zysków uczyni³y np. oszustwa na klientach bankowoœci elektronicznej. 
Z tego rodzaju narzêdzi i us³ug korzystaæ te¿ mog¹ podmioty motywowane politycznie, 
zarówno niepañstwowe, jak i np. agencje rz¹dowe. 
Kolejnym istotnym wydarzeniem by³y ujawniane sukcesywnie od 2008 r. akty masowego 
szpiegostwa elektronicznego w USA, Niemczech, Francji i Norwegii. Niezidentyfikowani 
sprawcy (spekulowano o chiñskich Ÿród³ach ataku), nie wykryci przez d³u¿szy okres, 
uzyskali dostêp do ró¿nych sieci rz¹dowych, z których uda³o im siê skopiowaæ dane 
zawieraj¹ce miliony stron dokumentów. Choæ, jak podkreœla³y pokrzywdzone rz¹dy, nie 
by³o wœród nich informacji niejawnych, to dosz³o do jednego z najwiêkszych w historii 
wycieków informacji. Ataki te uwidoczni³y g³ównie cechê charakterystyczn¹ 
elektronicznego procesu przetwarzania informacji, tj. fakt, ¿e jednorazowe uzyskanie 
dostêpu do systemu pozwala na wykradzenie bardzo du¿ej iloœci danych przetwarzanych 
w tym systemie. Szpiegostwo, kojarz¹ce siê dawniej z mikrodrukiem czy szyfrogramami, 
zyska³o tym samym charakter masowy.
Nastêpstwa dla postrzegania problematyki bezpieczeñstwa cyberprzestrzeni dwóch 
wydarzeñ z ostatnich tygodni 2010 r. (afery Stuxnet i Wikileaks) nie s¹ jeszcze w pe³ni jasne. 
Pojawienie siê wirusa Stuxnet, specjaliœci uznali przez za pierwszy w historii przypadek 
programu stworzonego w celu uszkodzenia precyzyjnie okreœlonego systemu 
elektronicznego – program celowa³ bowiem wy³¹cznie w systemy steruj¹ce specyficznymi 
maszynami przemys³owymi. Co jednak najistotniejsze, w opinii ekspertów Stuxnet powsta³ 
w wyniku pracy ca³ego zespo³u programistów, którzy mieli dostêp do ró¿norodnych 
narzêdzi elektronicznych oraz poufnych informacji (np. architektury systemu, który mia³ 
byæ zniszczony). Motywacja jego twórców nie jest znana – media sugerowa³y, ¿e zadaniem 
Stuxneta by³o sparali¿owanie programu j¹drowego Iranu, jednak brakuje na to 
przekonywuj¹cych dowodów. Pojawi³y siê te¿ opinie, ¿e jest to swoisty demonstrator 
technologii lub test instrumentu, który w niedalekiej przysz³oœci pos³u¿yæ mo¿e do 
prowadzenia wojny elektronicznej. Niezale¿nie od spekulacji, przypadek Stuxneta 
pokazuje, ¿e œrodki finansowe i odpowiednie zasoby ludzkie ju¿ obecnie pozwalaj¹ tworzyæ 
bardzo destrukcyjne, a zarazem selektywnie dzia³aj¹ce programy, w praktyce bêd¹ce 
rodzajem elektronicznej broni. Nie ma powodów, aby odrzuciæ za³o¿enie, ¿e tego rodzaju 
ataki mog¹ pojawiæ siê równie¿ w przysz³oœci.
Z kolei w przypadku afery Wikileaks kluczowe wyzwanie to potencja³ manipulacji opinii 
publicznej dziêki dysponowaniu tak wielk¹ liczb¹ poufnych informacji. Choæ jak do tej 
pory z nielegalnie ujawnionych depesz Departamentu Stanu USA nie wynikaj¹ sensacyjne 
treœci, to nie mo¿na zapomnieæ, ¿e w innym potencjalnym wycieku informacje mog³yby 
byæ ujawniane selektywnie lub wœród prawdziwych przecieków mog³yby siê pojawiæ 
informacje fikcyjne. Takie dzia³ania pozwoli³yby na manipulowanie opini¹ publiczn¹,
 a w skrajnym przypadku tak¿e rz¹dami. Wikileaks ilustruje zatem aspekt bezpieczeñstwa 
„w cyberprzestrzeni” – prawid³owe dzia³anie systemów nie oznacza, ¿e nie jest 
przetwarzana w nich informacja selektywnie dobrana lub nawet fikcyjna, której zadaniem 
jest stymulowanie okreœlonych pogl¹dów czy zachowañ. Ten wymiar bezpieczeñstwa 
teleinformatycznego, istotny tak¿e dla pañstwa, pozostaje jednak bardzo s³abo 
zanalizowany.
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Wszystkie omówione wy¿ej aspekty bezpieczeñstwa teleinformatycznego w równym 
stopniu dotycz¹ Polski i powinny byæ brane pod uwagê w procesach formu³owania myœli 
strategicznej i g³ównych za³o¿eñ polityki bezpieczeñstwa kraju. Ze wzglêdu na swoje 
zaanga¿owanie miêdzynarodowe, nie tylko wojskowe, polskie systemy teleinformatyczne 
mog¹ – i s¹ – celem ró¿nego rodzaju ataków; rozwija siê te¿ szara strefa 
cyberprzestêpczoœci. W ostatnich latach du¿o zrobiono dla zabezpieczenia polskiej 
cyberprzestrzeni, m.in. dziêki wysi³kom Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz 
œrodowisk informatycznych. Niemniej jednak wci¹¿ potrzeba wielu dzia³añ – 
upowszechnienia i uporz¹dkowania wiedzy nt. bezpieczeñstwa teleinformatycznego, 
dokonania spójnej analizy znaczenia ró¿nych aspektów tej problematyki dla 
bezpieczeñstwa narodowego, opracowania spójnego modelu dzia³añ na rzecz podniesienia 
bezpieczeñstwa wszystkich kluczowych dla kraju systemów, zwiêkszenia wspó³pracy 
z sektorem prywatnym, a tak¿e – stworzenia i przeæwiczenia schematów dzia³añ , jasno 
okreœlaj¹cych kompetencje instytucji i s³u¿b pañstwowych w sytuacjach kryzysowych.
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego

jest niezale¿nym, apolitycznym think tankiem specjalizuj¹cym siê w polityce zagranicznej, 
którego misj¹ jest propagowanie wolnoœci, sprawiedliwoœci i demokracji oraz wspieranie 
dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi 
swoj¹ dzia³alnoœæ zarówno w Polsce jak i za granic¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem 
Europy Œrodkowej i Wschodniej, jak i Ameryki Pó³nocnej.

Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po 
1989 roku. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja) 
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania 
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji 
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów 
www.instytutprzywodztwa.pl 

Fundacja jest organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji 
Pozarz¹dowych www.warsawcongress.pl, Akademii M³odych Dyplomatów 
www.akademia.diplomacy.pl oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla Organizacji 
Pozarz¹dowych www.non-gov.org 

Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego „Rycerz Wolnoœci” dla wybitnych 
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzyma³ profesor 
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider 
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, prezydenci Lech Wa³êsa, Aleksander 
Kwaœniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeñstwa Javier Solana.

Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na

 

to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej, 
gospodarki œwiatowej b¹dŸ bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument 
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych, polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce 
publikowaæ swoje oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z Redaktorem 
Naczelnym p. Dominikiem Jankowskim  ¯eby regularnie 
otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój e-mail na stronie www.pulaski.pl 

 
www.pulaski.pl 

djankowski@pulaski.pl
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