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CYBERWEEK, CZYLI PODSUMOWANIE TYGODNIA
(12-16.04)
Joe Biden przedstawił swoje plany na budżet 2022r., uwzględniając zwiększenie ﬁnansowania
cyberbezpieczeństwa, amerykański wywiad zdeﬁniował kluczowe (cyber)zagrożenia dla
bezpieczeństwa narodowego USA i największych wrogów, a Biały Dom nałożył sankcje na Rosję za
tzw. hack dekady. Jednak nie samą Ameryką żyje człowiek, dlatego też w naszych materiałach nie
zabrakło sukcesu polskiego zespołu w prestiżowych cyberćwiczeniach NATO oraz omówienia działań
rosyjskich służb na Ukrainie. Zobacz, czy o wszystkim wiedziałeś!
Konkretne sumy na cyberbezpieczeństwo USA
Joe Biden zaapelował do Kongresu USA o przeznaczenie 715 mld USD dla Departamentu Obrony USA
w 2022 roku w celu pobudzenia innowacyjności oraz rozwoju technologii, aby w ten sposób zapewnić
Stanom Zjednoczonym dominację w obszarze militarnym poprzez posiadanie „zdolności obronnych
nowej generacji”. Jak informowaliśmy w poniedziałkowym materiale, innowacyjne rozwiązania mają
przyczynić się do zachowania przewagi Amerykanów nad głównymi adwersarzami – Chinami i Rosją.
Prezydent zażądał również zwiększenia ﬁnansowania dla Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa i
Infrastruktury (CISA) w związku z ostatnim cyberatakami.
Wojskowe technologie mają odstraszać Rosję i Chiny. Biden żąda większych inwestycji

„Houston, mamy problem”
We wtorkowym materiale skupiliśmy się na chińsko-amerykańskiej rywalizacji w obszarze sztucznej
inteligencji. „Stany Zjednoczone nie są przystosowane do odniesienia sukcesu w wyścigu o AI z
Chinami” – zaznaczył Robert O. Work, wiceprzewodniczący amerykańskiej komisji bezpieczeństwa ds.
sztucznej inteligencji. Zdaniem środowiska wojskowego USA Państwo Środka wyprzedza Stany
Zjednoczone w obszarze wykorzystania AI na dużą skalę, co ma bezpośredni wpływa na ich rosnące
zdolności militarne. „Chińczycy mają ambicje zostać światową potęgą. (…) Do 2050 roku mają stać się
gospodarką na świecie i czołową siłą militarną. To nie powinna być wizja przyszłości, na którą Stany
Zjednoczone się zgodzą” – alarmuje Robert O. Work.
Chiny nabierają technologicznego rozpędu. USA mówią głośno: „Houston, mamy problem”

„Główni przeciwnicy ulepszają swoje wojsko i cyberzdolności”
Chiny, Rosja, Iran oraz Korea Północna stanowią kluczowe zagrożenie dla bezpieczeństwa
cyberprzestrzeni Stanów Zjednoczonych w 2021 roku – zaalarmowała społeczność wywiadowcza USA.
Jak wskazywaliśmy w środowym materiale, amerykańskie służby nie mają wątpliwości, że Pekin w
coraz większym stopniu łączy rosnącą siłę militarną z technologicznymi możliwościami, a Moskwa
naciska „wszędzie tam, gdzie może to zrobić, używając różnorodnych metod, włącznie z użyciem siły”.
Z kolei Teheran i Pjongjang niezmiennie dążą do wywierania „szerszego wpływu” o destrukcyjnym
charakterze.
Wywiad USA o źródłach (cyber)zagrożeń dla Stanów Zjednoczonych. Nie tylko Rosja i Chiny

Biały Dom nakłada sankcje na Rosję
W czwartek Biały Dom oﬁcjalnie poinformował o nałożeniu sankcji na Rosję w związku z cyberatakami
wymierzonymi w naczelne agencje federalne USA oraz ingerencję w wybory prezydenckie w 2020
roku. Tym samym Waszyngton oﬁcjalnie przypisał tzw. hack dekady rosyjskiej Służbie Wywiadu
Zagranicznego. Na naszym portalu szerzej przyjrzeliśmy się sprawie.
USA nałożyły sankcje na Rosję. Hack dekady oﬁcjalnie przypisany służbom wywiadu Kremla

Operacje rosyjskiego wywiadu na Ukrainie
350 wykrytych zagrożeń w obszarze informacyjnym, 35 ściganych hakerów i 14 wyroków skazujących
- Służba Bezpieczeństwa Ukrainy chwali się osiągnięciami ostatnich miesięcy. Jednocześnie po raz
kolejny wskazuje na wykrytą działalność rosyjskich służb, mającą na celu zaostrzanie sytuacji
społeczno-politycznej na Ukrainie. W piątkowym materiale poinformowaliśmy, że w toku pracy
ujawniono wielkoskalową sieć wywiadowczą, która prowadziła działania rozpoznawcze i wywrotowe na
zlecenie Kremla.
Zaognianie sytuacji społeczno-polityczej na Ukrainie. Kijów wskazuje na cele rosyjskich służb

Tuż za podium...
Również w piątek na naszym portalu ukazał się artykuł poświęcony występom polskiego zespołu
specjalistów w ramach ćwiczeń Locked Shields 2021, organizowanych przez NATO. W tej prestiżowej
rywalizacji Polacy zajęli 4 miejsce (wśród 22 drużyn). Co zakładał scenariusz i jakimi zdolnościami
musli wykazać się uczestnicy?
Polski zespół tuż za podium natowskiego Locked Shields

