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W artykule przedstawiono rolę szkoleń w procesie tworzenia i utrzymania systemu za-
rządzania bezpieczeństwem informacyjnym. Wynikiem tych działań w systemach wsparcia pro-
cesu dowodzenia jest utrzymanie lub podniesienie poziomu bezpieczeństwa i niezawodności.     
W artykule przyjęto definicję bezpieczeństwa teleinformatycznego, która znajduje się w Decyzji 
nr 24/MON Ministra Obrony Narodowej. Wybór ten uzasadniono faktem ograniczenia rozwa-
Ŝań do rozwiązań eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP. Uwypuklono problematykę właści-
wego adresowania tematyki szkoleń do wybranych grup uŜytkowników. Zaproponowano wyko-
rzystanie techniki wirtualizacji w procesie szkoleń uŜytkowników. Podkreślono, Ŝe celem szkoleń 
jest tworzenie świadomości istnienia zagroŜeń, ich wpływ na bezpieczeństwo fizyczne Ŝołnierzy 
wykonujących powierzone im zadania. 
 
 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo teleinformatyczne, szkolenia z zakresu ochrony informacji 
niejawnych, ochrona informacji niejawnych 
 
 

WSTĘP 

Informacja na współczesnym polu walki ma takie samo znaczenie, jak posiadane 
przez dowódcę siły i środki przeznaczone do realizacji postawionych przed nim celów 
militarnych. Podobnie kwestie roli informacji w systemach zarządczych definiują pu-
blikacje poświęcone bezpieczeństwu informacyjnemu [7]. Sprawnie działający system 
informacyjny umoŜliwia dowódcy podjęcie właściwych decyzji w warunkach ograni-
czonego czasu, który moŜna przeznaczyć na podjęcie decyzji, oraz dynamicznie zmie-
niających się zasobów. Efektywnie działający system informacyjny pełni w procesie 
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dowodzenia rolę homeostatu, który pozwala na osiągnięcie zamierzonych celów działa-
nia [8]. Dlatego naleŜy dąŜyć, w czasie uŜytkowania systemu informacyjnego, do elimi-
nacji lub redukcji poziomu szumu informacyjnego. Zjawisko szumu informacyjnego, 
które moŜe wystąpić w trakcie eksploatacji rozwiązania, wpływa na zmniejszenie stop-
nia uporządkowania systemu oraz ogranicza jego efektywność1 [8]. Jedną z miar oce-
niających stopień ograniczenia efektywności systemu informacyjnego, wykorzystywa-
nego w procesie dowodzenia jest zwiększenie wartości inercji czasowej rozwiązania 
polegającej na dłuŜszym czasie potrzebnym do wypracowania i przekazania decyzji do 
wszystkich węzłów znajdujących się w hierarchii organizacji. Z uwagi na to, Ŝe infor-
macja ma wiele źródeł i postaci (np. przekaz ustny, tekst, szkic, rysunek), jej ochrona 
jest przedsięwzięciem trudnym [7]. Stwierdzenie faktu zmiany treści komunikatu, jego 
zniszczenia lub nieuprawnionego dostępu jest trudne lub niemoŜliwe, a następuje dopie-
ro po wystąpieniu jednego z wymienionych wcześniej incydentów. Organizacja chcąc 
chronić posiadane zasoby informacyjne, powinna utworzyć system zarządzania bezpie-
czeństwem informacji. Zadaniem rozwiązania jest identyfikacja zasobów wraŜliwych 
oraz zaplanowanie działań redukujących wykryte ryzyka do poziomu akceptowalnego 
przez właścicieli odpowiedzialnych za wykorzystanie chronionych zasobów [1,7].  

W przypadku systemów odpowiedzialnych za wspomaganie procesu dowodze-
nia informacja przetwarzana w nich jest informacją niejawną w rozumieniu ustawy       
o ochronie informacji niejawnych. Fakt, Ŝe przetwarzana informacja jest niejawna, na-
kłada na korzystających z niej uŜytkowników określone wymagania zawarte w ustawie, 
rozporządzeniach czy decyzjach [11,12,13,14,15].  

PoniewaŜ wcześniej stwierdzono, Ŝe decyzje powinny zostać podjęte w jak naj-
krótszym czasie, a następnie muszą zostać przekazane do ich odbiorców, równieŜ w jak 
najkrótszym czasie, moŜna przyjąć, Ŝe wymaganie to jest w stanie zrealizować sprawnie 
działający system teleinformatyczny. Środki informatyczne wchodzące w skład rozwią-
zania powinny zautomatyzować proces gromadzenia, selekcji i przetwarzania informa-
cji. Zadaniem elementu telekomunikacyjnego, wchodzącego w skład rozwiązania, jest 
dostarczenie informacji do odbiorcy. Z przesyłaniem informacji w kanale telekomuni-
kacyjnym związane jest występowanie zakłóceń mających wpływ na treść komunikatu, 
dlatego istotne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywanych 
wiadomości. Poziom ochrony związany jest atrybutami bezpieczeństwa informacji, do 
których naleŜą: poufność, integralność i dostępność [7]. W literaturze przedmiotu poja-
wiło się nowe pojęcie wojny błyskawicznej [2] (ang. instant war), która będzie atrybu-
tem społeczeństw informacyjnych. Według niej przyszłe wojny nie będą wymagały 
zaangaŜowania duŜych zasobów ludzkich, jak miało to miejsce w dawnych i obecnych 
konfliktach zbrojnych. W miejsce Ŝołnierzy z poboru pojawią się osoby posiadające 
wiedzę oraz urządzenia; przetwarzając duŜą liczbę informacji o przeciwniku, pozwolą 
dowódcy na podjęcie właściwej decyzji, co w rezultacie będzie skutkować eliminacją 
przeciwnika z pola walki. MoŜna przyjąć, Ŝe podobnie jak wojska własne, przyszły 
przeciwnik będzie uŜywał podobnych rozwiązań. Dlatego waŜnym zadaniem, spoczy-
wającym na uŜytkownikach opisanego rozwiązania, będzie zapewnienie naleŜytego 
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poziomu bezpieczeństwa i ochrony własnych danych przed rozpoznaniem ze strony 
przeciwnika.  

Na potrzeby artykułu zdefiniowano pojęcie bezpieczeństwa teleinformatyczne-
go. Termin ten rozumiany będzie, jako „całokształt przedsięwzięć zmierzających do 
zapewnienia bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych oraz ochrony infor-
macji wytwarzanej, przetwarzanej, przechowywanej lub przekazywanej w tych syste-
mach i sieciach przed przypadkowym lub celowym ujawnieniem, modyfikacją, znisz-
czeniem lub uniemoŜliwieniem jej przetwarzania poprzez zastosowanie w sposób kom-
pleksowy technicznych, programowych, kryptograficznych oraz organizacyjnych środ-
ków i metod” [15]. Przyjęta definicja wynika z faktu, Ŝe systemy wsparcia procesu do-
wodzenia przetwarzają informacje niejawne wykorzystywane są przez jednostki podle-
głe Ministrowi Obrony Narodowej. Przedstawiona definicja pochodzi z decyzji Ministra 
Obrony Narodowej, a zatem moŜna przyjąć, Ŝe jest ona adekwatna do dalszych rozwa-
Ŝań poświeconych bezpieczeństwu informacyjnemu. W literaturze przedmiotu moŜna 
znaleźć wiele definicji pojęcia bezpieczeństwo teleinformatycznego [6,7] róŜniących się 
od wcześniej zacytowanej, jednak ze względu na przyjęte wcześniej załoŜenia nie bę-
dzie wykonana ocena porównawcza innych definicji terminu bezpieczeństwo teleinfor-
matyczne. 

1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 

W systemie bezpieczeństwa informacyjnego wyróŜnić moŜna dwa, wzajemnie 
uzupełniające się, aspekty (obszary). Pierwszym jest aspekt organizacyjny związany 
z określeniem zasad korzystania z systemu, z określeniem obowiązków i uprawnień 
uŜytkowników rozwiązania. Drugim jest aspekt techniczny dotyczący działań technicz-
nych redukujących zagroŜenia do poziomu akceptowalnego [1,4]. Aspekt organizacyjny 
jest często zaniedbywany, gdyŜ wymaga opracowania dokumentacji zawierającej wy-
mienione wcześniej procedury funkcjonowania rozwiązania. Konieczność opracowania 
wymienionych dokumentów zawarta jest w ustawie o ochronie informacji niejawnych 
oraz aktach pochodnych [11]. W obszarze działań o charakterze administracyjnym waŜ-
nym elementem jest problem weryfikacji bezpieczeństwa personalnego uŜytkowników 
korzystających z rozwiązania. Opisana kwestia wymieniana jest w normach dotyczą-
cych organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji [7]. 

Zarówno ustawa, jak i norma, przewidują konieczność sprawdzenia stopnia za-
ufania do uŜytkownika, który będzie korzystał z systemu teleinformatycznego. Wymie-
nione publikacje przedstawiają odmienne sposoby weryfikowania wiarygodności uŜyt-
kownika. Jednak oba dokumenty stwierdzają, Ŝe istotnym elementem procesu ochrony 
zasobów informacyjnych organizacji jest szkolenie całego personelu, który będzie po-
siadał dostęp do zasobów systemu teleinformatycznego. Jednym z kilku celów szkoleń 
jest budowanie, u uŜytkowników, świadomości zagroŜeń oraz konsekwencji związa-
nych z tymi zagroŜeniami. Kolejnym celem szkoleń jest zapoznanie uŜytkowników       
z procedurami postępowania w przypadku wystąpienia incydentu w bezpieczeństwie 
teleinformatycznym. Kwestią, która odróŜnia oba dokumenty, jest nadanie odpowied-
niej wagi szkoleniom. W ustawie stwierdza się, Ŝe prowadzenie szkoleń jest obowiąz-
kiem osób odpowiedzialnych za ochronę informacji, w normie mówi się o zaleceniu 
przeprowadzenia szkoleń. RozbieŜność ta wynika z faktu, Ŝe norma nie jest aktem 
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prawnym, więc moŜe zalecać przyjęcie do stosowania pewnego rozwiązania, ale nie 
moŜe nakazywać jego bezwzględnego wykonania.  

Na podstawie przedstawionych rozwaŜań moŜna stwierdzić, Ŝe szkolenia perso-
nelu uŜytkującego system teleinformatyczny stanowią bardzo waŜny element procesu 
budowania bezpieczeństwa informacyjnego. Konieczność ich przeprowadzenia wyma-
gana jest przez zapisy prawne. Ustawy nakazują uŜytkownikom wykonanie określonych 
działań, które będą chronić informacje wraŜliwe uŜywane do wykonywania ich obo-
wiązków. Praktyka pokazuje, Ŝe uczestnictwo w szkoleniach jest marginalizowane.     
W opinii uczestników szkolenia prowadzone są w sposób nieciekawy, są niezrozumiałe 
i często polegają na bezpośrednim cytowaniu zapisów z aktów prawnych dotyczących 
ochrony wraŜliwych zasobów informacyjnych. Tak prowadzone szkolenie nie podnosi 
poziomu świadomości zagroŜeń u uŜytkownika, co skutkuje pojawieniem się incyden-
tów związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym. W najgorszym przypadku, 
incydenty w bezpieczeństwie teleinformatycznym, mogą być przyczyną zniszczenia lub 
długotrwałego uszkodzenia rozwiązania eksploatowanego przez jednostkę wojskową, 
co z kolei wpływa na poziom gotowości bojowej danego podmiotu. Potwierdzeniem 
trafności przedstawionego problemu jest zdarzenie zaobserwowane przez jednego          
z autorów w czasie ćwiczenia „Huzar 2005”, które odbywało się w czerwcu 2005 na 
poligonie w okolicach Drawska Pomorskiego. Z jednostki, uczestniczącej w ćwiczeniu 
z wykorzystaniem informatycznego systemu wspomagającego proces dowodzenia, wy-
słano 20 osób na szkolenie do firmy wdraŜającej rozwiązanie. Na stanowisku dowodze-
nia, które wykorzystywało rozwiązanie, w czasie ćwiczenia znalazły się tylko 2 (dwie) 
osoby uczestniczące w szkoleniu poprzedzającym manewry. Pozostali uŜytkownicy 
szkoleni byli w sposób „doraźny”, czyli pokazywano im, co mogą wykonać, korzystając 
z oprogramowania umieszczonego w systemie.  

Z powyŜszych rozwaŜań wynika problem, który naleŜy rozwiązać. Problemem, 
tym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie – jaka powinna być organizacja szkoleń, któ-
ra w sposób kompleksowy i zrozumiały będzie przedstawiać problematykę bezpieczeń-
stwa osobom korzystającym z systemów teleinformatycznych wspomagających proces 
dowodzenia? 

Potwierdzeniem znaczenia roli szkoleń personelu uŜytkującego system telein-
formatyczny niech będą dane dotyczące źródeł incydentów w bezpieczeństwie telein-
formatycznym, przedstawione w raporcie opublikowanym przez Federalny Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Republiki Federalnej Niemiec [6] (rys.1). We-
dług danych przedstawionych w dokumencie 75% całkowitej liczby incydentów w bez-
pieczeństwie teleinformatycznym wynika z celowej lub nieświadomej działalności uŜyt-
kowników danego systemu np. braku umiejętności obsługi programu. Działania hake-
rów stanowią 13% z liczby wszystkich incydentów, zaś zdarzenia losowe takie, jak: 
poŜary, powodzie, katastrofy, stanowią tylko 6% całkowitej liczby incydentów w bez-
pieczeństwie teleinformatycznym. 
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Rys. 1. Źródła incydentów w bezpieczeństwie teleinformatycznym 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [6] 

2. PROPOZYCJA ROZWI ĄZANIA 

Z przedstawionych rozwaŜań wynika, Ŝe najczęstszą przyczyną incydentów 
w bezpieczeństwie teleinformatycznym są uŜytkownicy danego systemu. Incydenty te 
wynikają z dwóch rodzajów działań, które moŜna podzielić na działania niecelowe         
i celowe. Pierwsze z nich wynikają ze słabej znajomości zasad wykorzystania elemen-
tów systemu lub ignorowania zagroŜeń zidentyfikowanych w trakcie analizy ryzyka. 
Druga grupa zdarzeń związana jest z celową i destrukcyjną działalnością uŜytkowników 
mającą na celu zniszczenie lub długotrwałe uszkodzenie systemu. Działania te są zwią-
zane chęcią szkodzenia (odwetu) instytucji, w której dana osoba jest zatrudniona.  

NaleŜy zastanowić się, co zrobić, Ŝeby zmniejszyć liczbę incydentów związa-
nych z nieprawidłową eksploatacją rozwiązania. UŜytkownicy systemu teleinforma-
tycznego zostaną podzieleni na dwie grupy. Pierwszą grupę uŜytkowników będą stano-
wić osoby z pionu ochrony informacji niejawnych jednostki. Drugą grupę osoby uŜyt-
kujące rozwiązanie. W tej grupie uŜytkowników znajdują się operatorzy systemu oraz 
osoby naleŜące do obsługi technicznej. Z uwagi na to, Ŝe warunkiem koniecznym do 
pracy z systemami niejawnymi jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobo-
wego, osoby naleŜące do obu zbiorów uŜytkowników będą gwarantowały rękojmię za-
chowania tajemnicy. Oznacza to, Ŝe nie powinny, w sposób celowy lub nie, dąŜyć do 
uszkodzenia zasobów informacyjnych znajdujących się w systemie teleinformatycznym.  

W jednostkach wojskowych za organizację, eksploatację oraz bezpieczeństwo 
systemów i sieci teleinformatycznych odpowiada dowódca [11], jako kierownik komór-
ki organizacyjnej. Szczegółowe zadania, realizuje poprzez wyznaczone przez siebie 
osoby, którymi są: pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (nazywany 
teŜ „pełnomocnikiem ochrony”), administrator systemu oraz inspektor bezpieczeństwa 
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teleinformatycznego. Osoby te odpowiedzialne są za funkcjonowanie oraz przestrzega-
nie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych2. 

Do zadań pełnomocnika ochrony naleŜy prowadzenie okresowych szkoleń         
z osobami mającymi dostęp do informacji niejawnych. W tym zbiorze znajdują się teŜ 
uŜytkownicy systemów teleinformatycznych. Dokumentem, który określa problematykę 
szkoleń, w zakresie ochrony informacji niejawnych – jest decyzja nr 44/MON z 5 lutego 
2010 roku [14], która wymienia trzy rodzaje szkoleń: 

− podstawowe, 

− uzupełniające, 

− specjalistyczne. 

Szkoleniem podstawowym obejmuje się osoby po uzyskaniu przez nie po raz 
pierwszy poświadczenia bezpieczeństwa, przed dopuszczeniem do pełnienia słuŜby lub 
pracy na stanowisku, z którym łączy się lub moŜe się łączyć dostęp do informacji nie-
jawnych. Drugi rodzaj szkoleń ma na celu uaktualnienie wiedzy z zakresu ochrony in-
formacji niejawnych. Trzecim rodzajem szkolenia jest szkolenie specjalistyczne, którym 
obejmuje się osoby przewidziane do objęcia stanowiska lub pełnienia funkcji w pionie 
ochrony informacji niejawnych.  

Z treści obowiązków osób funkcyjnych3 – odpowiedzialnych za problematykę 
szkoleń wynika, Ŝe w ramach szkolenia podstawowego oraz uzupełniającego, pracow-
nicy powinni zapoznać szkolonych z przepisami dotyczącymi ochrony informacji nie-
jawnych oraz odpowiedzialnością: karną, dyscyplinarną i słuŜbową za ujawnienie tych 
informacji. Ponadto uŜytkownicy powinni poznać zasady ochrony informacji niejaw-
nych oraz reguły postępowania w przypadku ujawnienia informacji niejawnych. Zatem 
szkolenia z problematyki ochrony informacji niejawnych nie naleŜy ograniczać do cy-
towania zapisów umieszczonych w ustawach, rozporządzeniach, decyzjach czy przepi-
sach dotyczących tej problematyki. Wymaganie to jest szczególnie istotne w przypadku 
szkoleń dotyczących ochrony informacji w systemach teleinformatycznych, gdyŜ cyto-
wanie zapisów ustawy osobom nieposiadającym odpowiedniej wiedzy z problematyki 
bezpieczeństwa teleinformatycznego moŜna uznać za marnowanie czasu. W przypadku 
gdy szkolenia przeprowadzone zostaną zbyt ogólnikowo, to osoby w nim uczestniczące 
posiądą podstawową wiedzę z tego zakresu, jednak wiedza ta nie zapewni poŜądanego 
poziomu świadomości potencjalnych zagroŜeń dla bezpieczeństwa informacji.  

UŜytkownicy systemów wsparcia dowodzenia, po tak przeprowadzonych szko-
leniach, nie uzyskają wystarczającej wiedzy o bezpiecznej eksploatacji powierzonych 
im systemów. Cytowanie zapisów, które mówią o „…adekwatnym do zagroŜeń sposo-
bie ochrony zasobów informacyjnych…” bez podania przykładów, co w jego przypadku 
moŜe być uwaŜane za adekwatną ochronę zasobu, będą dla uŜytkownika niezrozumiałe. 
Efektem takiego działania będzie przeniesienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
informacyjne na osoby odpowiedzialne za obsługę techniczną rozwiązania. Z opisanego 

                                                 
2  Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 

r. Nr 196, poz. 1631). 
3  Szczegółowe obowiązki, zawarte są m.in. w decyzji nr 24/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 

31 stycznia 2006 r. w sprawie organizacji szczególnej ochrony systemów i sieci teleinformatycznych 
w resorcie obrony narodowej (akty zmieniające: decyzja nr 548/MON z dnia 3 grudnia 2007 r.). 
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zdarzenia wynika kolejny wniosek, szkolenia muszą być prowadzone z podziałem na 
grupy uŜytkowników. Inna powinna być tematyka szkoleń adresowanych do operato-
rów modułów funkcjonalnych systemu wspomagającego proces dowodzenia. Inną te-
matykę naleŜy przewidzieć dla osób odpowiedzialnych za techniczny aspekt niezawod-
nego funkcjonowania rozwiązania. 

Przyjmując, Ŝe prowadzone szkolenia mają przynosić załoŜone efekty, osoby 
prowadzące szkolenia, powinny informować uŜytkowników o zagroŜeniach, które mogą 
doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zasobów informacyjnych wykorzystywa-
nych w sieciach i systemach teleinformatycznych. To, co jest istotne dla uŜytkownika, 
to wiedza na temat sposobu propagacji zagroŜenia do systemu uznawanego za bez-
pieczny oraz o konsekwencjach, jakie wynikają z takiego zdarzenia. UŜytkownicy mu-
szą wiedzieć, jak zagroŜenia mogą przedostać się do systemu teleinformatycznego. 
Wiedza ta jest potrzebna, gdyŜ obecność np. wirusów lub oprogramowania szkodliwego 
wynika z zaniedbań uŜytkowników oraz lekcewaŜenia, przez nich, procedur bezpie-
czeństwa. Z punktu widzenia metodyki szkolenia waŜną rolę mogą tu odegrać przykła-
dy prezentujące uŜytkownikom, jakie są skutki działania zagroŜeń. 

Prowadzenie tak przygotowanych szkoleń wymaga od jednostki wojskowej po-
siadania odpowiedniej bazy technicznej, gdyŜ pokaz nie będzie przeprowadzany na sys-
temie wykorzystywanym w działalności szkoleniowo-bojowej jednostki. Brak takiej 
bazy, opisana sytuacja występuje w wielu jednostkach Sił Zbrojnych, niweczy sens 
prowadzenia szkoleń. MoŜna załoŜyć, Ŝe skoro stosownego szkolenia nie uda się prze-
prowadzić na terenie jednostki wojskowej, to szkolenie takie moŜe być zrealizowane 
w oparciu o bazę np. Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki Wojska Polskiego. 
Z rozwiązaniem tym związana jest niedogodność polegająca na konieczności oddele-
gowania duŜej liczby Ŝołnierzy zawodowych do szkolenia poza jednostkę.  

Propozycją rozwiązania opisanej sytuacji byłoby wykorzystanie platformy do 
zdalnej nauki wraz ze zbiorem produktów prezentujących działanie np. kodu złośliwego 
w systemie. Wygospodarowanie jednego komputera z zainstalowaną wirtualną maszyną 
umoŜliwi przeprowadzenie szkolenia w sposób bardziej kompleksowy niŜ gdyby odczy-
tano zapisy ustawy [5]. Technologia wirtualizacji umoŜliwia lepsze adresowanie szko-
leń, poniewaŜ kaŜdy rodzaj szkolenia moŜna dostosować do wybranej grupy odbiorców. 
Wirtualne środowisko symuluje zachowanie rzeczywistego komputera, dzięki czemu 
osoby szkolone mogą obserwować sekwencję zdarzeń związanych z proliferacją złośli-
wego kodu w systemie [5,10]. 

Wadą opisanej techniki wirtualizacji jest brak moŜliwości prezentacji ataków 
wykorzystujących inŜynierię społeczną (ang. social engineering). Atak ten polega na 
podszyciu się pod zwierzchnika atakowanego i skierowaniu do niego Ŝądania związane-
go z podaniem danych, które są przechowywane w systemie [9]. Ataki tego typu są bar-
dzo skuteczne, poniewaŜ przełoŜeni często sami omijają ustalone procedury informo-
wania. Działania takie tłumaczone są koniecznością uzyskania dostępu do informacji 
niezbędnych w procesie dowodzenia. W szkoleniach dotyczących wykorzystania inŜy-
nierii społecznej do uzyskiwania dostępu do zasobów informacyjnych powinni uczest-
niczyć przełoŜeni, którzy powinni zobaczyć, jak łatwo moŜna uzyskać dostęp do infor-
macji o duŜej wraŜliwości. Kwestia wykorzystania inŜynierii społecznej do pozyskiwa-
nia informacji jest szczególnie istotna w przypadku prowadzenia korespondencji radio-
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wej w niechronionych kryptograficznie relacjach łączności. Podanie informacji histo-
rycznych pozwoli na uświadomienie uŜytkowników korzystających z sieci radiowych, 
Ŝe wykorzystanie technik kryptograficznej ochrony informacji nie gwarantuje zachowa-
nia atrybutu poufności przesyłanej informacji. Przykładem, który dobrze ilustruje opi-
sane zdarzenie, jest historia złamania niemieckiego kryptosystemu Enigma.  

2.1. Wpływ przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego na funk-
cjonowanie jednostki wojskowej 

WdroŜenie systemu ochrony zasobów informacyjnych będzie implikowało zmia-
ny w zasadach funkcjonowania np. stanowisk dowodzenia pracujących z wykorzysta-
niem systemów wspomagających proces dowodzenia. Wprowadzenie stref bezpieczeń-
stwa będzie wymagało przestrzegania procedur dostępu do tych elementów funkcjonal-
nych stanowiska dowodzenia, gdzie przetwarzane są informacje istotne do zachowania 
ciągłości procesu dowodzenia. Kolejną z czynności, konieczną do utrzymania atrybu-
tów bezpieczeństwa w postaci niezmienionej, będzie wprowadzenie restrykcyjnych za-
sad korzystania ze sprzętu komputerowego i teleinformatycznego. Oznaczać to będzie 
blokowanie moŜliwości pracy uŜytkownikom z dowolnych terminali podłączonych do 
infrastruktury sieciowej stanowiska dowodzenia.  

Wymaganie to ogranicza mobilność Ŝołnierzy wchodzących w skład obsad ze-
społów funkcjonalnych stanowiska dowodzenia. Jednak z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa teleinformatycznego, wymóg ten powinien być traktowany, jako priorytetowy. 
NaleŜy zatem uświadomić uŜytkownikom, Ŝe ograniczenie to nie powstało w celu 
„utrudnienia im” pracy. Uzasadnieniem dla takiego rozwiązania jest ograniczenie ryzy-
ka związanego z nieświadomą modyfikacją danych wprowadzonych przez uŜytkowni-
ka. NaleŜy równieŜ uświadomić uŜytkownikom, Ŝe kaŜde odejście od stanowiska pracy 
powinno wymagać wylogowania się uŜytkownika lub zablokowania komputera za po-
mocą hasła. Czynności te w początkowej fazie będą przyczyną znacznego niezadowole-
nia uŜytkowników, wynikającego z obniŜonego komfortu pracy. Rolą szkolenia jest 
pokazanie, jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania wymienionych zasad postę-
powania. 

Szkolenie powinno uświadomić uŜytkowników – na wszystkich szczeblach, bez 
wyjątków – Ŝe pomimo niedogodności związanych z wdroŜeniem i przestrzeganiem 
procedur bezpieczeństwa jest to działanie na korzyść uŜytkowników. Korzyścią tą jest 
bezpieczeństwo fizyczne Ŝołnierzy pracujących na stanowisku dowodzenia oraz Ŝołnie-
rzy wykonujących powierzone im zadania. 

WNIOSKI 

W artykule nie proponowano nowej metodyki szkoleń z zakresu wykorzystania   
i eksploatacji informatycznych systemów wspierających proces dowodzenia. Brak ten 
jest wynikiem trwającej rywalizacji, której celem jest wyeliminowanie rozwiązań kon-
kurencyjnych z rynku. Powstało wiele rozwiązań (np. System Kierowania Ogniem Ar-
tylerii Topaz, System Kierowania Obroną Przeciwlotniczą Łowcza – Rega) adresowa-
nych do poszczególnych rodzajów wojsk. Opracowanie jednej uniwersalnej metodyki 
szkolenia, w istniejących warunkach, jest niemoŜliwe. Zadaniem, na które naleŜy zwró-
cić szczególną uwagę, jest nauczenie uŜytkowników właściwego (zgodne z instrukcjami 
uŜytkowania) posługiwania się danym rozwiązaniem. Umiejętność ta pozwoli na reduk-
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cję liczby incydentów wynikających z nieznajomości zasad wykorzystania oprogramo-
wania i sprzętu z nim współpracującego. 

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego mimo znaczenia, jakie 
posiadają, są często marginalizowane. Osoby odpowiedzialne za ich prowadzenie zaw-
sze mogą stwierdzić, Ŝe nie posiadają odpowiedniego przygotowania, brakuje im sprzę-
tu, pomocy dydaktycznych itp. Przedstawioną listę moŜna by wydłuŜać. Celem artykułu 
było ukazanie roli szkoleń oraz przedstawienie propozycji ich właściwego wykonania. 

Autorzy twierdzą, Ŝe inwestycja w szkolenia jest najlepszą formą uniknięcia 
wielu incydentów, które powstają na skutek braku wiedzy lub ignorowania procedur 
bezpieczeństwa. Drugi czynnik jest szczególnie groźny, gdyŜ jest stymulowany przez 
przełoŜonych tłumaczących omijanie niewygodnych procedur podniesieniem efektyw-
ności działania systemu dowodzenia. Działanie to moŜe u uŜytkowników wytworzyć 
mylne przekonanie, Ŝe procedury bezpieczeństwa naleŜy traktować, jako przeszkodę     
w bardziej efektywnej pracy. Przeszkodę, którą najlepiej jest usunąć, czyli zignorować 
wszystkie „niepotrzebne” procedury. 

Działanie to określane jest, w literaturze przedmiotu, terminem ignorowanie ry-
zyka [1]. MoŜna je zminimalizować, ucząc uŜytkowników, do jakich konsekwencji mo-
Ŝe doprowadzić takie lekcewaŜenie procedur bezpieczeństwa. 
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ROLE OF USERS TRAINING IN PROCESS OF INFORMATION 

PROTECTION IN COMMAND, CONTROL AND COMMUNICATION 
SYSTEMS 

 

Summary 

The article describes the role of users training in the process of developing an information as-
sets protection system. The aim of all these activities is to teach users what threats are associ-
ated with information and communication systems used to support the command process. Ne-
glecting the question of satisfying security procedures may result in serious incidents in infor-
mation security. Courses should be tailored as there are different groups of users in the system. 
One serious hazard is a social engineering attack where an intruder pretends to be an author-
ised system user, such as the supervisor of the person attacked. Users have to be made aware 
that information security has a bearing on physical security of all military personnel involved in 
a military operation. 
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