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Incydenty na granicy turecko-syryjskiej 
  
 3 października br. na skutek syryjskiego ostrzału przygranicznej tureckiej 

miejscowości Akçakale zginęło 5 osób i wiele zostało rannych. W odpowiedzi na 
atak turecka artyleria dokonała ostrzału celów wojskowych w Syrii. Zwołana 

tego samego dnia Rada Północnoatlantycka potępiła Syrię za atak i wezwała do 
zaprzestania prowokacji skierowanych przeciw członkowi NATO1. 
 4 października premier Turcji Recep Tayyip Erdoğan uzyskał od tureckiego 

parlamentu zgodę na prowadzenie operacji wojskowych poza granicami kraju na 
okres jednego roku. Władze Turcji zapewniły, że nie zamierzają rozpoczynać 

wojny z Syrią, a decyzja deputowanych ma pełnić funkcję odstraszającą. Ze 
strony państw zachodnich Turcja spotkała się z pełnym poparciem  
i zrozumieniem dla podjętych przez nią środków i zarazem z wezwaniem do 

powściągliwości. Także Rada Bezpieczeństwa ONZ wydała rezolucję stanowczo 
potępiającą Syrię2. Ta jednak odrzuciła odpowiedzialność za ataki, tłumacząc, że 

w tej sprawie toczy się śledztwo. 
 W ciągu kolejnych dni kilkukrotnie powtarzał się ostrzał moździerzowy 
terytorium Turcji, za każdym razem skutkując odpowiedzią tureckiej artylerii3. 
 

 Ostrzał terytorium Turcji przez siły syryjskie jest najpoważniejszym 

incydentem między tymi krajami od czerwcowego zestrzelenia tureckiego 
samolotu wojskowego przez syryjską obronę przeciwlotniczą. Poważny wpływ na 
bezpieczeństwo Turcji ma także masowy napływ uchodźców (ok. 93,5 tys.).  

 Dalsza eskalacja napięcia może spowodować wybuch konfliktu zbrojnego, 
dodatkowo komplikującego sytuację w regionie. Coraz więcej wskazuje jednak 

na to, że ewentualna reakcja militarna Turcji ograniczy się do odepchnięcia od 
granicy turecko-syryjskiej wojsk lojalnych wobec władz w Damaszku. Tym 
samym Turcja doprowadziłaby – bez wkraczania na terytorium sąsiada lub 

ingerowania w jego przestrzeń powietrzną – do utworzenia strefy buforowej,  
w której większą swobodę niż dotychczas miałyby syryjskie siły rebelianckie. 

Damaszek został zepchnięty do defensywy nie tyle przytłaczającą przewagą 
militarną Turcji, co przeprowadzoną przez nią akcją dyplomatyczną. 
 Decyzję tureckiego parlamentu zezwalającą na działania zbrojne w Syrii 

należy traktować jako czynnik odstraszający. Nie można jednak wykluczyć, że 
Turcja zdecyduje się na prowadzenie ograniczonych operacji wojskowych. 

Rozpoczęcie wojny na pełną skalę jest jednak mało prawdopodobne. Do 
powściągliwości wzywają Turcję zarówno organizacje międzynarodowe, jak  

i sojusznicy z NATO. Sojusz Północnoatlantycki pilnie spotkał się na posiedzeniu 
Rady Północnoatlantyckiej, zwołanej na podstawie art. 4 traktatu 
waszyngtońskiego, a po spotkaniu NATO wydało oświadczenie, w którym 

potępiło syryjski atak, wyraziło solidarność z Turcją oraz zażądało od Syrii 
natychmiastowego zaprzestania agresywnych działań przeciwko sąsiadowi  

i łamania prawa międzynarodowego. Warto zauważyć, że obecna faza kryzysu 
syryjsko-tureckiego jest przykładem sytuacji, w której działania militarne  
o niskim natężeniu nie powodują jeszcze reakcji sojuszniczej zgodnie z art. 5 

traktatu waszyngtońskiego.  
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Brytyjskie pomysły na reformę UE 
 
 W Wielkiej Brytanii toczy się ożywiona debata o warunkach członkostwa 

tego kraju w Unii Europejskiej. Premier David Cameron zasugerował, że w razie 
zwycięstwa Partii Konserwatywnej w kolejnych wyborach parlamentarnych 

poprze pomysł przeprowadzenia referendum w sprawie wystąpienia Wielkiej 
Brytanii z UE lub renegocjowania brytyjskiego członkostwa, choć udział  
w integracji europejskiej, jego zdaniem, leży w interesie państwa. Ponadto 

brytyjski premier zaproponował rozdzielenie budżetu UE na dwie części: dla 
strefy euro i reszty państw UE4.  

 
 Wzrost aktywności Wielkiej Brytanii w debacie nad przyszłością UE 
związany jest zarówno ze zbliżającym się końcem negocjacji dotyczących 

kształtu i wysokości budżetu UE na lata 2014-2020, jak i z toczącą się na 
różnych forach dyskusją na temat przyszłości projektu europejskiego (m.in. 

raport przewodniczącego KE o stanie UE z 12 września 2012 r. oraz raport 
Grupy Refleksyjnej do spraw Przyszłości UE z 17 września 2012 r.). Oba raporty 
postulują dalsze przenoszenie kompetencji narodowych na poziom wspólnotowy, 

w szczególności w dziedzinie polityki gospodarczej, co miałoby doprowadzić do 
uzdrowienia unii gospodarczo-walutowej. Zakładają również stworzenie 

mechanizmów pozwalających na zachowanie politycznej i gospodarczej 
solidarności europejskiej oraz wzmocnienie pozycji Komisji Europejskiej. 
 Takie propozycje budzą obawy Wielkiej Brytanii, która utrzymuje, że 

poprawa efektywności UE wiąże się z lepszą koordynacją zarządzania 
międzyrządowego, nie zaś z przenoszeniem narodowych kompetencji na poziom 

unijny. Wyrazem takiej polityki była m.in. decyzja Wielkiej Brytanii  
o nieprzystąpieniu do paktu fiskalnego w styczniu 2012 r. 
 Wielka Brytania udzieliła poparcia niemieckiemu postulatowi utworzenia 

dwóch budżetów UE. O ile jednak Berlin upatruje w tym pomyśle szansy na 
wprowadzenie instrumentu większej kontroli nad zadłużeniem w strefie euro,  

o tyle Londyn liczy na zmniejszenie wartości podzielonego unijnego budżetu  
i tym samym wkładów narodowych. Rozdzielenie budżetu UE mogłoby się 
przyczynić do kolejnych podziałów wewnątrz Unii i doprowadzić do sytuacji,  

w której pozycja gospodarek państw spoza strefy euro – w tym Polski – 
zostałaby zmarginalizowana.  

 Wielka Brytania pozostaje sceptyczna wobec dalszego wzmacniania  
i instytucjonalizacji Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. W ocenie 

brytyjskiego rządu, w czasach kryzysu finansowego państwa Unii powinny 
skoncentrować swoje wysiłki na kwestiach zdolności wojskowych, wspólnych 
projektach zbrojeniowych i poszukiwaniu efektu synergii. Kryzys libijski 

udowodnił, że UE wciąż nie posiada ani wystarczających zdolności 
planistycznych na potrzeby większych operacji wojskowych, ani elastycznych  

i zdolnych do działania jednostek. Dlatego celem Polski, przy wsparciu Francji, 
Hiszpanii, Niemiec i Włoch, jest wzmocnienie instytucjonalnego wymiaru WPBiO 
(aktywacja w 2012 r. Centrum Operacyjnego w Brukseli oraz stworzenie stałej 

struktury planistyczno-dowódczej w długim okresie), a także reforma grup 
bojowych UE. Wzmocnienie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE 

będzie wymagało również nakreślenia nowych ram strategicznej aktywności Unii 
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zarówno w wymiarze międzynarodowym (inicjatywa Europejskiej Strategii 

Globalnej), jak i w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nowelizacja 
Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa).  
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Raport NIK na temat infrastruktury Policji  
i Straży Granicznej 
 

 Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport dotyczący wykonywania 
przez Policję oraz Straż Graniczną zadań w zakresie gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Państwa w latach 2009–2011. NIK oceniła je 
pozytywnie, lecz z zastrzeżeniami. Z punktu widzenia funkcjonowania systemu 
bezpieczeństwa państwa najbardziej istotne są negatywne oceny dotyczące 

stanu infrastruktury użytkowanej przez służby bezpieczeństwa i porządku 
publicznego5. 

 
 W latach 2007–2011 realizowany był w Polsce Program modernizacji 
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu. 

Nadzór nad realizacją przedsięwzięć związanych z wykonywaniem Programu 
sprawował minister właściwy do spraw wewnętrznych. W ramach projektu 

służby otrzymały dodatkowo ponad 6,3 mld zł, co umożliwiło wymianę  
i modernizację sprzętu, zakup uzbrojenia, pojazdów, remonty i budowę nowych 
obiektów. Niestety ze względu na koszt inwestycji program nie był w stanie 

zaspokoić wszystkich istniejących potrzeb. Wnioski NIK odnoszą się pozytywnie 
do Programu, podkreślając, że realizacja zamierzeń inwestycyjno-remontowych, 

które ten program obejmował, umożliwiła częściową poprawę warunków 
lokalowych służby i pracy. 

 Choć sam Program nie będzie kontynuowany, zgodnie z zapowiedziami 
podsekretarza stanu w MSW Michała Deskura, resort spraw wewnętrznych 
planuje przeznaczyć 1-2 mld zł na remonty komisariatów policji i komend – 

głównie powiatowych – w perspektywie 3 do 5 lat. Należy liczyć się z tym, że 
tego typu doraźne uzupełnianie niedoborów w wyposażeniu i stanie technicznym 

infrastruktury może okazać się rozwiązaniem niewystarczającym w sensie 
systemowym.  
 Należałoby zatem rozważyć podjęcie próby poszukiwania alternatywnych 

rozwiązań w celu uzyskania znacznej poprawy wyposażenia i warunków pracy,  
a tym samym – pośrednio – także efektywności działania służb. W debacie 

publicznej pojawiają się głosy nawołujące do wygenerowania niezbędnych 
środków finansowych przez likwidację straży miejskich i gminnych oraz 
dofinansowanie nimi Policji. Nie można jednak zapominać o tym, że trudno 

podważyć prewencyjną wartość funkcjonowania straży miejskich i gminnych 
oraz ich elastyczność w reagowaniu na sygnały od mieszkańców o zakłóceniach 

porządku publicznego. 
 

Ćwiczenia „Cyber Europe 2012” 
 
 4 października 2012 r. w ramach Europejskiej agendy cyfrowej 

zorganizowane zostały ogólnoeuropejskie ćwiczenia dotyczące 
cyberbezpieczeństwa „Cyber Europe 2012”. Wzięli w nich udział przedstawiciele 

administracji rządowych państw członkowskich, eksperci z instytucji 
finansowych, przedsiębiorstw komunikacyjnych oraz dostawców usług 
internetowych. Scenariusz ćwiczeń uwzględniał konfrontację z ponad 1,2 tys. 
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odrębnymi incydentami cybernetycznymi występującymi w ramach symulacji 

kampanii rozproszonej blokady dostępu do usługi (Distributed Denial of Service, 
DDoS). Celem ćwiczenia było sprawdzenie zdolności reagowania i współpracy  

w obliczu zmasowanych ataków, które – gdyby zaistniały – mogłyby realnie 
narazić europejską gospodarkę na wielomilionowe szkody6.  

 

 Ataki w cyberprzestrzeni stanowią przykład transgraniczności 
współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego. Większość zjawisk, 

postrzeganych jako największe wyzwania z punktu widzenia systemów 
bezpieczeństwa państw zachodnich, takich jak terroryzm, przestępczość 
zorganizowana, proliferacja broni masowego rażenia, ma wymiar regionalny,  

a w skrajnych sytuacjach także globalny. Tego rodzaju zjawiska, a raczej osoby, 
które mają zostać sprawcami ataków w poszczególnych wymienionych 

kategoriach, są zmuszone brać pod uwagę przeszkody działania, takie jak 
granice państw, kontrole dokumentów, a także konieczność pokonywania 
dużych odległości, co komplikuje wsparcie logistyczne danego przedsięwzięcia. 

 Inaczej sytuacja wygląda w wypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni. Tu brak 
jest jakichkolwiek fizycznych granic, a zdalnie przeprowadzony atak może 

zostać skierowany przeciwko dowolnemu państwu i instytucji z dowolnego 
miejsca globu – bez jakichkolwiek przeszkód z wyjątkiem barier w postaci 

odpowiedniego oprogramowania, sprzętu, świadomości użytkowników oraz 
właściwych, systemowych rozwiązań w zakresie współpracy wewnątrz-  
i międzyinstytucjonalnej. Szczególny charakter zagrożeń w cyberprzestrzeni,  

w postaci ich zdolności do samopowielania się na wzór wirusów w ludzkim 
organizmie, sprawia, że bez międzynarodowych mechanizmów wczesnego 

ostrzegania, uszczelniania systemów bezpieczeństwa oraz budowania 
świadomości użytkowników co do tego, że jest on istotnym elementem systemu 
bezpieczeństwa, nie jest możliwe zbudowanie efektywnego systemu 

przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom. Temu celowi służą ćwiczenia, takie 
jak „Cyber Europe 2012”, co podkreślone zostało także w polskim Strategicznym 

Przeglądzie Bezpieczeństwa Narodowego. 
 Pierwsze oceny ćwiczeń są pozytywne, podkreślają jednak różnice  
w sposobie działania poszczególnych państw. Uwagę zwrócono m.in. na 

wymianę informacji i tempo komunikacji między władzami państwowymi  
a sektorem prywatnym. Wnioski płynące z ćwiczeń zostaną przedstawione 

Komisji Europejskiej oraz państwom odpowiedzialnym za powstawanie projektu 
europejskiej strategii bezpieczeństwa cyberprzestrzeni7.  
 Raport podsumowujący ćwiczenia zostanie opublikowany przed końcem 

2012 r. Polska powinna być szczególnie zainteresowana wnioskami płynącymi  
z „Cyber Europe 2012”. Jego uczestnicy zmagali się z symulowanym atakiem 

DDoS, podobnie jak polskie instytucje w styczniu 2012 r. podczas operacji 
prowadzonej przez haktywistów sprzeciwiających się przyjęciu dokumentu ACTA 
przez Polskę. Tego typu doświadczenia mogą być wyjątkowo cenne na wypadek 

potencjalnych przyszłych ataków wymierzonych w polskie instytucje.  
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Ochrona przeciwpowodziowa w kontekście 
Informatycznego Systemu Osłony Kraju 
 

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała kolejne informacje dotyczące 
przeciwpowodziowego zabezpieczenia kraju8. Stan ochrony przeciwpowodziowej 

w Polsce postrzegany jest najczęściej przez pryzmat zdolności państwa do 
minimalizowania zagrożeń powodziowych i likwidacji ich skutków. Oceniane są 
plany i programy ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności stopień ich 

realizacji. W tym kontekście warto wspomnieć o trwających pracach nad 
Informatycznym Systemem Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 

(ISOK)9. 
 

 Oprócz zdolności do likwidacji skutków powodzi i odpowiedniego 

przygotowywania się do wystąpienia tego typu zagrożenia istotne jest rozwijanie 
zdolności do działania prewencyjnego oraz budowa narzędzi informatycznych, 

wspierających mechanizmy działań przeciwpowodziowych. Na zdecydowanie 
pozytywną ocenę zasługuje udział Polski w realizacji tzw. dyrektywy 
powodziowej10.  

 Jednym z zadań realizowanych w ramach tej dyrektywy jest projekt 
ISOK11, prowadzony obecnie przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej we 

współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Głównym Urzędem 
Geodezji i Kartografii oraz Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i Instytutem 

Łączności. Ze względu na innowacyjność przyjętych w nim rozwiązań, wysokość 
środków finansowych przeznaczonych na jego realizację (ok. 400 mln zł) oraz 
to, że obejmuje on całą Polskę ISOK jest największym tego typu 

przedsięwzięciem w ostatnich latach, sprzyjającym podnoszeniu bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego. Zakończenie prac nad ISOK zaplanowano na koniec  

2014 r., a jego uruchomienie na koniec marca 2015 r. 
 Celem ISOK jest zapewnienie osłony kraju przed nadzwyczajnymi 
zagrożeniami, m.in. poprzez weryfikację danych w zakresie zarządzania 

kryzysowego, stworzenie platformy informatycznej, jak również budowę baz 
danych oraz map ryzyka i zagrożeń. Dzięki tym mapom możliwe będzie m.in. 

precyzyjne określanie obszarów zagrożonych powodzią oraz przemyślane 
podejmowanie decyzji o zabudowie mieszkalnej i prowadzeniu działalności 
gospodarczej. W rezultacie przełoży się to na zwiększenie efektywności 

procesów planistyczno-organizacyjnych w zakresie zarządzania kryzysowego  
i minimalizację strat dla gospodarki, powodowanych występowaniem powodzi. 

 ISOK został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł być wykorzystywany 
na zasadzie elektronicznego świadczenia usług dla obywateli i na potrzeby 
biznesowe. 
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budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 2007–2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-

00-025/09-00 z dnia 30.07.2010 r.  
10 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 

2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. 
11 Oprócz ISOK można również wymienić projekt GEOPORTAL2, zapewniający dostęp 

do zasobów i usług związanych z danymi przestrzennymi, zwłaszcza usług 

przeglądania i wyszukiwania.  

 

 

WYSTĄPIENIA PREZYDENTA RP ORAZ SZEFA BBN:  

Szef BBN Stanisław Koziej był gościem programu Studio Wschód  
w telewizji TVP Info – poruszone zostały tematy dotyczące syryjskich 

ataków na terytorium Turcji oraz wyborów parlamentarnych w Gruzji. 
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