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Szanowni Państwo,
Właśnie rozpoczęliśmy piąty rok wydawania
naszego czasopisma. Jest to dla nas szczególnie ważne,
iż mimo wielu trudności możemy pochwalić się takim
stażem.
Przedstawiam Państwu pierwszy w tym roku
numer czasopisma „Security Review”, w którym na
początku zaprezentowany został artykuł anglojęzyczny pt. Theories of counter insurgency, przygotowany
przez pracownika zaprzyjaźnionej z naszą redakcją
Akademii Wojsk Lądowych Rumunii. Polecam Państwa uwadze również dwa polskie artykuły – pierwszy pt. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa danych
osobowych w sferze planowania przestrzennego i drugi Polityka Chińskiej Republiki Ludowej wobec regionu autonomicznego Sinciang. W numerze znajdziecie również
sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu ,,Bezpieczeństwo informacyjne” pt. Współczesne szanse, wyzwania i zagrożenia dla informacyjnego
wymiaru bezpieczeństwa państwa. Mam nadzieję że zawarte artykuły staną się cenną literaturą dla Państwa.
Szanowni Państwo, pozwólcie, że jeszcze raz
zachęcę do lektury naszego czasopisma i publikacji na
jego łamach.

W imieniu Rady Naukowej
i Zespołu Redakcyjnego
gen. bryg. rez. dr hab. inż. Tomasz Bąk
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THEORIES OF COUNTER INSURGENCY

Paul Nicolaiev
Land Forces Academy “Nicolae Bălcescu” Sibiu
Abstract
Rebellions have been common throughout history, and each was unique in its own way. However, there are more
similarities than one could think of. Whereas some of them seek the implementation of certain laws or rights for
minorities, others have the purpose to completely overthrow the current government. Those are called insurgencies. And as we know, every action has a counter reaction. Same goes for insurgencies. But what exactly is a counter insurgency? How does it work? And most importantly, what are the best strategies and tactics for a higher
chance of success? This paper seeks to answer those questions and also to broaden the reader’s horizon on the
topic of counter insurgency.
Keywords: counter insurgency, war, guerrilla warfare

Introduction
Insurgency is more often than not called “the will of the people”. Ever since the ancient
times, the opinion of common folk has been of paramount importance. For example, during
the early days of the Roman Republic, the will of the masses often carried more weight than
the votes of the senators. However, the same cannot be said about Ancient Egypt, where the
Pharaoh had supreme power over his subjects.
The United States Government defines counterinsurgency as “comprehensive civilian
and military efforts taken to simultaneously defeat and contain insurgency and address its root
causes”, therefore it implies high-cost commitment and long duration ambiguous events, with
a controversial political purpose (US Government Counterinsurgency guide, 2017).
Nevertheless, revolts had been common all around the world, which certainly gives
birth to some questions. Can an insurgency be stopped? Can its progress be slowed? Can it be
wiped out completely from the minds of the people? This paper seeks to answer those questions and also to broaden the reader’s horizons on the topic of counter insurgency and its
methods, based on the experiences recorded in the works of the French officers and military
thinkers, Roger Trinquier (1985) and David Galula (2006).

The people
A state cannot exist without its people because, as they used to give legitimacy to a ruler
in medieval times, the same legitimacy is given to a state nowadays. In return, the state has the
obligation to protect its citizens. However, when a state does not “keep their end of the bargain”, people are more likely to be inclined to join insurgencies, or at least provide some sort
of support, especially if the leaders promise to uphold the civil rights that the state has forgotten about. Galula sees the importance of people and states that “the battle for the population is

4

SECURITY REVIEW

a major characteristic of the revolutionary war” (Galula, 2006, p. 4). On the other hand, Trinquier focuses on the extermination of all enemy forces rather than on winning the allegiance of
the local population. He states that “the people know instinctively what is correct”, and they
would gladly offer any help to the counterinsurgents during interrogations (Trinquier, 1985,
p. 40). However, he claims that any propaganda against the insurgents would have no effect
until the enemies are driven out of the area. Furthermore, it is Trinquier’s view that people
should not be offered too much help while the enemy is still present in the area, as the resources given to the people may actually go to the insurgents and supply their cause.

Terrorism and counter terrorism
Calling an insurgency “the will of the people” is sometimes an exaggeration, as in quite
a few situations the insurgents will forget about the common folk and focus solely on their objectives – seizing the power and overthrowing the current government – which usually requires some drastic actions to be taken. Besides propaganda, which is mostly harmless, the insurgents will rob banks, kidnap government officials, and even resort to terrorism
(Marighella, 1969).
According to Trinquier, the insurgents would use terrorism as a means of manipulating
the local population, which would give them an advantage over the regular forces involved in
the conflict. Surprising as it may sound, terrorism can be used to “win” the population to the
insurgents’ side. The common folk would think that their government is no longer capable to
protect them, and therefore they would seek the only protection available – that of the insurgents. Terrorism is likely to be successful in both urban and rural areas. When talking about
a big city, the police forces will be numerous, but the insurgents will have plenty of places to
hide and they will also be able to blend in with the local population. When taking the countryside into account, there may not be too many important objectives for the insurgents, but there
will be little opposition from any police forces present in the area. Therefore, a small band of
guerrillas will prove more than adequate in the rural areas. All in all, the terrorist still follows
the orders of his superiors, and his actions are taken in accordance with his objectives. Thus
“the terrorist should not be considered an ordinary criminal” (Trinquier, 1985, pp. 16-21).
Regarding terrorism, Galula divides it into blind and selective actions. The former regard the random actions conducted for the sole purpose of frightening the population. This
involves bombing, arson, and public assassinations. The latter category refers to more wellplaced actions, such as destroying bridges that link the population with the counterinsurgents
and their allies. Shortly after, the insurgents are able to collect money from the local people
without fear of interference from the government’s forces. However, Galula also speaks of vulnerabilities of the insurgents. It all depends on the current situation of the country where the
insurgency takes place. If the majority of the people already dislike the government, then the
insurgents are not so vulnerable, because they have some sort of support or at least the sympathy of the common folk. In the event that the population disapproves of the insurgency, then
the rebels are highly vulnerable towards actions taken by counterinsurgent forces. However, if
they are able to survive, then they become progressively stronger and less vulnerable every
day.
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The insurgent and the counter insurgent
It is common knowledge that the insurgent does not follow any rules of engagement, but
seeks only to fulfil his objectives by carrying out all the necessary actions. However, he still
fights for an ideal and believes his cause to be just.
Trinquier finds quite a few similarities between the insurgent and the common soldier.
They both follow their superior’s orders and kill their enemy without hatred or hesitation. It is
true that the insurgent sometimes murders innocents, but women and children have died in
wars ever since the beginning of time. The author also refers to the bombings of Hiroshima and
Nagasaki as an example of the cruelty of conventional warfare. Even though Trinquier considers the terrorist to have become “a soldier, like the aviator or the infantryman”, there are still
many differences between the two of them. The common soldier wears his uniform, follows the
rules of warfare and accepts the risk of being injured or even killed on the field of battle, whereas the terrorist does not identify himself with a uniform and prefers to attack targets unable to
defend themselves. Furthermore, his organization provides the means of a fast retreat while significantly lowering the risk of injury. And despite doing all of this, the terrorist would still ask
for the privileges of a regular soldier upon capture. The author claims that while such a person
cannot be offered the treatment that a soldier would receive, he cannot be treated as a common
criminal either. His actions were only in accordance with his orders, and therefore he should be
questioned briefly and by authorized personnel about his superiors and partners. There is an
emphasis on the word “briefly”, as only certain questions should be asked and time is of the essence, because his associates have surely learned of his capture and will seek to disappear as
fast as possible. A professional interrogation will see that they do not.
Galula also finds a few differences between the insurgent and the counterinsurgent but,
on the other hand, he doesn’t mention any similarities. The insurgents always have the advantage of surprize. Until they attack, they do not pose a serious threat and therefore an attack
on them would not be justified and would simply represent a waste of resources. Whereas the
rebels grow in numbers, the government officials struggle with maintaining order throughout
the country. The warfare may be asymmetrical at the beginning of the hostilities, but in time the
insurgents will prove to be the most powerful enemies. The author also talks about the costs
suffered by both sides. While it is cheap for the rebels to blow a bridge, throw a grenade in public or promote disorder in any other way, it is expensive for the government’s forces to counter
all their actions, and sometimes impossible to prevent them from happening. Furthermore, the
lack of responsibilities for the insurgents often gives them fluidity, as they can move fast from
one place to another without serious losses, whereas the counterinsurgents have to worry about
the well-being of their whole area of operations, which makes them a fixed and easy target for
any guerrilla attacks (Galula, 2006, pp. 39-42).

Actions against the insurgents
It is clear that the government cannot simply watch as the insurgency grows in numbers,
therefore there are some possible actions to be taken in order to slow the rebels’ progress if not
to stop it completely.
Galula speaks of direct and indirect actions. The former option depends on the country’s
political regime. That being said, in a totalitarian country it is relatively easy to justify an arrest,
seeing as opposing the regime is considered illegal. However, a democratic country does not
offer this “advantage”. In fortunate cases, the state already has laws which somehow enable the
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government to act, but if there are no such laws, then the imprisonment of insurgent leaders
will be seen as unjustified and will likely gather more supporters and sympathizers to the
rebels’ cause. Regarding indirect actions, the author mentions geographic factors and outside support. There is not much a country can do about its geographic factors, therefore the
outside support remains the only option. Seeing as the government clearly has more resources than the insurgents, it may be easier for them to secure an alliance with foreign powers. However, other foreign powers may feel the need to intervene as well, so this option
should be carefully taken into consideration.
Trinquier states that the operations against insurgents should be taken by the local
police forces, and the army should intervene only when the police are no longer capable of
these actions. When taking an urban area into account, the army will deploy forces on the
outskirts, forming a large net without interfering with the actions conducted by the police.
The aforementioned actions mostly imply the arrest of insurgent leaders and also the interrogation of both rebels and civilians, with the purpose of gaining useful information on the
enemy’s location and plans. A large intelligence network should be formed, thus giving the
government’s forces a crucial advantage over the insurgents. The author mentions that the
arrests are best done during the night, while a curfew is in effect, so as not to attract any unnecessary attention. Furthermore, additional prison camps will have to be established, as the
local prisons will not be able to hold every captured rebel. However, the prisoners (be they
guilty of terrorism or not) will have to be treated in accordance with the Geneva Convention
(Shaw, 2017, p. 196).

Strategy and tactics
When speaking of both high and low scale operations, one thing is clear – fighting an
insurgency is different in every possible way than fighting a regular war. Speaking of the
word “war”, the state of war is not even declared in a country when an insurgency is in progress, because the country is not fighting another state. On the whole, the main targets of the
counterinsurgents should be the rebel leaders. However, capturing them without attracting
unnecessary attention and without heavy casualties may prove to be quite a challenge.
Galula divides the whole strategy into eight steps. The first one implies the destruction of the insurgent forces from the area, either by killing or forcing them to retreat. If the
rebels form small groups, then actions should be taken in order to make it impossible for
them to regroup. Propaganda will follow upon the defeat of the insurgents, in order to cause
further dissent among the local population and harm their relations with the government’s
forces. The counterinsurgents need to show strong discipline and refrain from using any violence concerning civilians, even if they feel provoked. The second step refers to the creation
of static units which are able to conduct operations inside a certain area. Even though the
emphasis is placed on the population, the counterinsurgents will still take the fight to the
guerrillas whenever possible. The third step implies the relations with the local people. At
first, they will be hesitant towards communicating with the counterinsurgent, but actions
should be taken in order the earn their trust. Reparations and humanitarian help are most
welcome in any war-struck areas. Concerning control, it is the movement of the population
that needs to be controlled. Any imposed law should be enforced immediately and the punishments need to be fair, or otherwise they would lead to chaos, which is beneficial only for
the rebels. The fourth step mentions the destruction of the local political organizations, by
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carefully arresting any suspects. The fifth step refers to the setting up of new local authorities, by means of elections, which marks the beginning of the “constructive” part of the
counterinsurgency. Since the population has already been “filtered”, there is no risk of a pro
-insurgent leader being elected. The sixth step follows quickly, as the newly elected leaders
need to be tested through various tasks, which also have the purpose of winning over the
population. When the local people begin to conduct propaganda in favour of the counterinsurgents, then the war is considered to be “virtually won”. The seventh step implies organizing a political party, in other words uniting every local leader, with the purpose of working together towards reaching the final goal – defeating the insurgency. The final step of
Galula’s strategy is to completely destroy or otherwise recruit the remaining insurgents.
Each choice will come with little difficulty, as they have already lost the support of the people and therefore their intelligence network and their resources (Galula, 2006, pp. 3-7).
On the other hand, Trinquier tends to promote a more aggressive approach. He speaks of
destroying the entire insurgent organization. The main target would be the supplies headed
to the guerrilla bands. If these supplies can be captured or otherwise destroyed, then the
guerrillas are rendered useless. However, the enemy has the advantage of surprise, and is
capable of capturing important objectives in a short amount of time. Trinquier speaks of the
same method that Galula did – the control of the population in towns and villages. Only this
time the said village is supposed to be fortified and heavily guarded. The local population
who wish to join the counterinsurgents are allowed and even encouraged to do so. Uncontrolled traffic is to be prohibited. The author also mentions interrogations (something which
Galula did not). When interrogating a civilian, his safety must be enforced, or otherwise other people will feel reluctant towards sharing their knowledge in the future. All in all, counterinsurgency operations are taken on a large scale, as the military forces create a net for the
police to operate freely. Reinforcements have to be called only when they are absolutely necessary, so as not to waste any more resources (Trinquier, 1985, pp. 18-20).

Conclusions
Having reached the end of this paper, we are able to see various methods of successfully fighting an insurgency. Of course, there is always the chance that the insurgency will
simply fail on its own, due to lack of resources or failures in leadership. But that is the best
case scenario, and it happens rarely enough.
That being said, a country should prepare for a possible insurgency in due time. Laws
should be enforced in order to justify the potential arrests. However, if things get out of control, then the strategies previously discussed should be applied. It all comes down to the
people again. Their support and well-being are of the utmost importance. Every small area
needs to be slowly retaken and the population brought back to the government’s side, while
resources are cut off to the insurgents. New local leaders are to be elected and a new political
party formed, so as to take the fight to the insurgents on a national scale.
Were my personal opinion to be taken into account, I would say that the best way to
stop an insurgency is to prevent it from happening. As the head of the state, keep the population happy by all means and there will be no reason to worry. After all, a state is supposed
to protect its people.
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WYZWANIA I ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA
DANYCH OSOBOWYCH W SFERZE PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO

Kinga Augustyniak
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Abstract
Challenges and information threats in the area of spatial planning
The basic research method used in writing the article was the institutional and legal method, and the auxiliary
research method was the comparative method. The main research goal undertaken in the article is an attempt
to establish and specify threats to the security of personal data in the sphere of spatial planning. Spatial development is a process of constant changes of space into more complex and more perfect states. This is a positive
process. The course of changes is continuous, but due to the difficulty of coordinating activities and the contradictions resulting from different expectations of individual users, it is not equal.
Keywords: spatial planning, information threats, security, information safety

Podstawową metodą badawczą, zastosowaną przy pisaniu artykułu, była metoda instytucjonalno-prawna, pomocniczą zaś – metoda komparatystyczna. Zasadniczym celem badawczym, podjętym w artykule, jest próba ustalenia i wyspecyfikowania zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych w sferze planowania przestrzennego. Analiza badawcza
prowadzona jest na szerszym tle, uwzględniającym znaczenie bezpieczeństwa informacyjnego w obszarze gospodarki przestrzennej.
Rozwój przestrzenny to proces nieustających zmian przestrzeni w stany bardziej złożone i doskonalsze. Bezsprzecznie jest to więc proces pozytywny. Przebieg zmian ma charakter ciągły, lecz ze względu na trudności związane z koordynacją działań oraz sprzeczności powodowane zróżnicowanymi oczekiwaniami poszczególnych użytkowników nie przebiega on bezkolizyjnie. W celu usprawnienia procesu rozwoju przestrzennego konieczne są
różne formy interwencji i prowadzenie działań celowych i zorganizowanych. Właśnie temu
służy planowanie przestrzenne. W wyniku planowanego rozwoju, przestrzeń zyskuje korzystniejsze cechy. Podstawowym celem planowania przestrzennego jest dążenie do osiągnięcia maksymalnych korzyści społeczno-gospodarczych oraz łagodzenie napięć rozwojowych i unikanie sprzeczności. Istotnym aspektem planowania przestrzennego jest również
korzystanie z przestrzeni oraz zabudowy w taki sposób, by efektywnie zaspokoić potrzeby
obecnych i przyszłych pokoleń. Decyzje kształtujące przestrzeń powinny być zatem zgodne
z polityką przestrzenną, która ma za zadanie „uspołecznienie planowania”, czyli złagodzenie dyrektywnego charakteru planów i doprowadzenie do sytuacji, w której plany są wyrazem woli społeczeństwa, a nie narzuconą przez władze formą zarządzania. Racjonalne go-
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spodarowanie przestrzenią wymaga rozdzielenia roli i standardów zabezpieczających interesy indywidualnych osób oraz potrzeb ogólnospołecznych i państwowych, co dokonuje się
w postaci odpowiednich regulacji prawnych.
Problematyka zarządzania przestrzenią łączy zagadnienia z zakresu nauk geograficznych, urbanistycznych, ekonomicznych oraz prawnych. Planowanie przestrzenne to obszar
działania przede wszystkim jednostek samorządów terytorialnych, ale również praca geodetów, urbanistów, geografów, ekonomistów i wielu innych specjalistów. Wszyscy oni wykorzystują i gromadzą różnorodne dane i informacje (są to między innymi dane i informacje
przestrzenne, ewidencyjne, osobowe). Pozyskiwane informacje są narzędziem procesu planistycznego. Wiarygodność i pewność oraz kompletność tych informacji to istotny element
w procesie planowania, dlatego tak ważne jest tworzenie odpowiedniej infrastruktury informacji przestrzennej. W tym miejscu dochodzimy do problematyki bezpieczeństwa przekazywanej informacji.
W sferze planowania przestrzennego szczególną rolę spełniają systemy geoinformacyjne, umożliwiające bezpośredni dostęp do informacji przestrzennych poprzez wykorzystanie Internetu. Narzędzia i systemy informatyczne służą zarówno do zbierania i gromadzenia, jak i przekazywania informacji. W ostatnich latach Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii podjęło działania mające na celu wprowadzenie cyfryzacji dokumentów planistycznych, których zadaniem jest ułatwienie dostępu do jednolitej, wiarygodnej i kompletnej informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym w trybie on-line. Na mocy art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782) wprowadzono do ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717) rozdział 5a, który nakłada
od dnia 31 października 2020 r. na organy wydające akty planowania przestrzennego obowiązek cyfryzacji aktów planowania przestrzennego, czyli konieczność tworzenia cyfrowych danych planistycznych, również aktów już obowiązujących. Szczegółowe regulacje
zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2020 poz. 1916). Wprowadzone przepisy mają za
zadanie tworzenie i prowadzenie jednolitych danych przestrzennych o spójnym w skali kraju nazewnictwie. Ministerstwo zapewnia, że wprowadzone zmiany pozwolą na łatwiejszy
dostęp do danych planistycznych oraz wpłyną na przyspieszenie procesu inwestycyjnobudowlanego. Cyfryzacja aktów planowania przestrzennego umożliwi uzyskanie jednolitej,
wiarygodnej i kompletnej informacji o ustaleniach planistycznych w obrębie całego kraju.
Kolejnym istotnym dla sfery gospodarki przestrzennej zbiorem informacji jest Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB), która zawiera dane o gruntach, budynkach, lokalach
i właścicielach nieruchomości. EGiB wykorzystywana jest w zakresie planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej oraz gospodarki nieruchomościami.
Każdy właściciel nieruchomości bądź jej użytkownik jest zobowiązany zgłosić staroście
wszelkie zmiany zachodzące na nieruchomości. Główny Urząd Geodezji i Kartografii prowadzi również prace nad budową Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
(ZSIN), przy pomocy którego będą udostępniane dane z EGiB w trybie on-line. System ZSIN
ma również pośredniczyć w przekazywaniu, pomiędzy poszczególnymi rejestrami publicznymi, zawiadomień o zmianach dotyczących nieruchomości.
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Obecnie podstawowym portalem udostępniającym dane przestrzenne jest prowadzony
przez Głównego Geodetę Kraju serwis Geoportal. Jest to portal internetowy, zawierający
szerokie spektrum informacji pochodzących z urzędowych rejestrów, co gwarantuje ich wysoką jakość, aktualność i wiarygodność. Geoportal zaimplementował dane o charakterze katastralnym, dane ogólnogeograficzne i obiektów topograficznych, ortofotomapy, rastry map
topograficznych, rastry map tematycznych, Państwowy Rejestr Granic, Państwowy Rejestr
Nazw Geograficznych, Numeryczny Model Terenu, metadane zbiorów i usług danych przestrzennych, informacje przestrzenne w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usług. Dzięki Geoportalowi użytkownicy uzyskali dostęp do gminnych usług
WMS, czyli danych identyfikujących dany punkt w przestrzeni, np. poprzez adres, informacje o działce ewidencyjnej czy wysokości terenu.
Główny Geodeta Kraju, chcąc rozszerzyć działanie serwisu oraz ułatwić badanie stanu prawnego danego terenu, wprowadził także w serwisie Geoportal funkcjonalność, która
umożliwia pozyskanie danych osobowych. Okazało się, że na obszarach, w których jednostki samorządu terytorialnego w bazie WMS posiadają numery ksiąg wieczystych, podczas
identyfikacji działki zakres danych przestrzennych został poszerzony, a w informacji
o działce ewidencyjnej ujawniono również numer księgi wieczystej.
Numer księgi wieczystej co prawda nie kojarzy się z danymi osobowymi, ale warto
uświadomić sobie, że daje on nam dostęp do tych danych. Ze względu na zasadę jawności,
księgi wieczyste są ogólnodostępne w systemie teleinformatycznym na stronie Ministerstwa
Sprawiedliwości. Zgodnie z art. 25 pkt.1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.
2019 poz. 2204) księga wieczysta zawiera cztery działy, z czego dział drugi obejmuje wpisy
dotyczące własności i użytkowania wieczystego. W przypadku, gdy podmiotami, których
dotyczą prawa i obowiązki ujawnione w księdze wieczystej są osoby fizyczne, to dział drugi
zawiera podstawowe dane osobowe osoby fizycznej, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, imię
ojca, imię matki. Księga wieczysta może dodatkowo zawierać dane osobowe osób fizycznych, których prawa są ujawnione w dziale trzecim oraz czwartym księgi wieczystej.
Wydawać by się mogło, że skoro księgi wieczyste są jawne i ogólnodostępne, to udostępnienie numeru ksiąg wieczystych w systemie Geoportal nie będzie wpływało na ochronę danych osobowych. Należy jednak wskazać na zagrożenia informacyjne z tym związane.
Ministerstwo Sprawiedliwości zapewniając jawność ksiąg wieczystych umożliwia posiadaczowi numeru księgi wieczystej zapoznanie się z jej treścią przy pomocy systemu teleinformatycznego. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniając bazę ksiąg wieczystych w Internecie nie narusza przepisów, ponieważ przeglądanie danych zawartych w księdze wieczystej wymaga znajomości numeru tej księgi (a tego Ministerstwo Sprawiedliwości nie podaje
do publicznej wiadomości), który nie jest dostępny dla osób postronnych. Wprawdzie istnieją prywatne, płatne portale internetowe świadczące usługi ustalenia dla nieruchomości numeru księgi wieczystej, jednak ze względu na odpłatność korzysta z nich ograniczone grono
użytkowników.
Kontrowersyjne jest powiązanie w serwisie Geoportal numeru działki ewidencyjnej
z numerem księgi wieczystej. Powoduje to, że numer działki może stać się kluczem umożliwiającym identyfikację osoby fizycznej. Użytkownik korzystający z systemu Geoportal może z łatwością, bez żadnej weryfikacji i konieczności wykazywania interesu prawnego uzyskać numer księgi wieczystej dla interesujących go działek. Pozwala to na ustalenie kto jest
właścicielem nieruchomości, uzyskać dane osobowe właściciela i dane o nieruchomości,
sprawdzić zobowiązania i roszczenia, a nawet sprawdzić zobowiązania hipoteczne
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(wysokość i rodzaj zobowiązania, bank udzielający kredytu, numer umowy kredytowej itp.).
W przypadku, gdy podmiotami są osoby fizyczne, to otrzymujemy imię i nazwisko, numer
PESEL, imię ojca, imię matki.
W związku z powyższym do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) i Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (UODO) zaczęły wpływać skargi w sprawie udostępniania danych na
serwisie Geoportal. Na początku marca 2020 r. Prezes UODO podjął decyzję o przeprowadzeniu czynności kontrolnych dotyczących przetwarzania danych z ksiąg wieczystych za pośrednictwem serwisu Geoportal, stwierdzając, że do danych osobowych należy zaliczyć także
numer księgi wieczystej, bo pozwala on na zidentyfikowanie właściciela nieruchomości
(https://www.rp.pl/Dane-osobowe/). Takie stanowisko jest zgodne z art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), które stanowi, że dane osobowe to informacje umożliwiające bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności m.in.
na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego.
Główny Geodeta Kraju (GGK) nie dopuścił do przeprowadzenia czynności w pełnym
zakresie. Wskazał, że według jego oceny „numery ksiąg wieczystych, podobnie jak numery
rejestracyjne samochodów, nie są danymi o osobach, ale oznaczeniami rzeczy” (https://
www.rp.pl/Nieruchomosci/).
Na początku kwietnia 2020 r. Prezes UODO wydał postanowienie, w którym zobowiązał GGK do ograniczenia przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnianie numerów ksiąg wieczystych na serwisie Geoportal do czasu wydania decyzji administracyjnej w
tej sprawie. GGK jednak się z tym nie zgodził. Uznał, że postanowienie jest nieuzasadnione,
jak bowiem stwierdził, „numer księgi wieczystej od zawsze jest jedną z podstawowych danych opisujących grunt” (https://www.rp.pl/Dane-osobowe/). Powołał się przy tym na
udostępnianie danych w ewidencji gruntów i budynków, w której znajdują się dane m.in. o
położeniu nieruchomości i oznaczeniu ksiąg wieczystych (https://www.rp.pl/Daneosobowe/). Pominął jednak fakt, że dane z ewidencji gruntów i budynków udostępniane są
na wniosek. Obecnie więc dwa wspominane urzędy znajdują się w ostrym sporze.
Należy zwrócić uwagę, że problemem jest nie tylko potrzeba ochrony danych osobowych, ale również fakt dostępu do tak szczegółowych danych. Tak łatwy, ale przecież i bardzo szczegółowy dostęp do danych osobowych może bowiem sprzyjać kradzieży tożsamości
oraz tworzyć możliwości wykorzystania danych w sposób niezgodny z prawem.
Konsekwencją faktu, iż numer księgi wieczystej jest daną osobową, jest konieczność
zastosowania przepisów RODO, zgodnie z którymi przetwarzanie i upowszechnianie danych osobowych jest zgodne z prawem w momencie, gdy uzyskano zgodę osoby, której dane
dotyczą oraz został określony cel zgodny z art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych). Administrator musi dokonać oceny, czy istnieje konieczność przetwarzania danych osobowych, czy te dane są adekwatne do określonego celu oraz czy przygotowane dane są maksymalnie ograniczone. W przypadku danych osobowych zawartych w księgach wieczystych przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych może być wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub przetwarzanie w celu realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora (art. 6 ust. 1 lit.
e RODO) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wprowadzone w RODO (ogólne roz-
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porządzenie o ochronie danych) przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych zobowiązują administratora do ostrożności, ponieważ nakładają obowiązek informacyjny, co
umożliwia kontrolę nad własnymi danymi osobowymi (Legat i Orkusz, 2019, s.15).
Podsumowując, należy podkreślić, że łatwy dostęp do informacji zawartych w księgach wieczystych służy dobru publicznemu. Ze względu na zasadę jawności oraz rękojmi
wiary publicznej ksiąg wieczystych zapewniana jest pewność obrotu nieruchomościami,
bezpieczeństwo interesu nabywcy oraz wierzycieli hipotecznych. Powyższym zaletom przeciwstawia się jednak prawo do ochrony danych osobowych. Jak zostało powyżej przedstawione, numer księgi wieczystej jest daną osobową, ponieważ prowadzi do jednoznacznej
identyfikacji osoby fizycznej. Bezsporne jest również, że powiązanie w serwisie Geoportal
numeru działki ewidencyjnej z numerem księgi wieczystej powoduje, że numer działki staje
się bezpośrednią daną osobową.
I tu rodzą się pytania: Czy Geoportal powinien udostępniać numer księgi wieczystej
bazując na punkcie na mapie? Czy w kontekście Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w którym tak wiele mówi się o minimalizacji danych, nie należałoby rozważyć ustalenia zakresu udostępnianych danych osobowych w dokumentach planistycznych? Czy nie powinno się zweryfikować sposobu dostępu
do tych danych?
Z punktu widzenia osób pracujących w sektorze gospodarki przestrzennej dostęp do
ksiąg wieczystych jest niezbędny. Umieszczone tam informacje znacznie ułatwiają pracę sądom, komornikom, rzeczoznawcom, notariuszom, pośrednikom nieruchomości. Jednak nie
należy zapominać, że dane zawarte w księgach wieczystych są danymi osobowymi i dlatego
dostęp do ksiąg wieczystych powinien być kontrolowany. Uzasadnionym wydaje się także
ustalenie grona osób czy instytucji uprawnionych do uzyskania informacji o numerach ksiąg
wieczystych, gdyż posiadanie numeru księgi wieczystej pozwala na identyfikację osoby fizycznej i pozyskanie jej danych osobowych.
Również Geoportal jest bardzo przydatnym serwisem dla wspomnianych zawodów.
Dane tam zamieszczone są gotową bazą do sporządzania planów przestrzennych, projektów
budowlanych, wycen nieruchomości itp. Błędnym natomiast wydaje się udostępnianie pełnych numerów ksiąg wieczystych w Geoportalu, gdyż posiadanie numeru księgi wieczystej
w prosty sposób prowadzi do pozyskania obszernych danych osobowych, co z kolei może
być źródłem informacji dla np. przestępców.
W powyższej kwestii uprawnionym wydaję się być zastosowanie art. 35 RODO
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania danych w serwisie Geoportal. Należy pamiętać przy tym, że przetwarzanie danych osobowych musi być proporcjonalne do celu, któremu ma służyć. Warto również rozważyć
wprowadzenie technicznego zabezpieczenia, które zapobiegnie masowemu pobieraniu danych. Kolejną kwestią jest weryfikacja danych zawartych w księgach wieczystych. Wprowadzenie minimalizacji danych udostępnianych publicznie w znacznym stopniu wpłynęłoby
na poprawę bezpieczeństwa informacji. Rozwój technologiczny, a tym samym cyfryzacja
aktów planistycznych, nie może bowiem naruszać obowiązujących przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych.
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POLITYKA CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ WOBEC
REGIONU AUTONOMICZNEGO SINCIANG

Konrad Gasiński
Wojskowa Akademia Techniczna
Abstract
Policy of the People’s Republic of China towards autonomous region such as Xinjang
The main aim of the article is to reflect the policy of the People’s Republic of China towards autonomous region
such as Xinjiang. In recent years China has deployed a huge array of tools to make leverage on Tibet, Uigur nation,
Hongkong and Taiwan. Such pattern stems from new way of making internal policy of Xi Jinping to reunify the
whole China nation and secure the Belt and Road Initiative. The main goal of the article is to take into consideration the purposes of imposing grizzly and robust restrictions on Uyghur minority.

Keywords: China, Uyghur, Xi Jinping, Belt and Road Initiative

Wprowadzenie
Pod wpływem tranzycji władzy na szczeblu centralnym Chińskiej Republiki Ludowej,
znaczącemu przekształceniu uległa polityka wewnętrzna wobec mniejszości etnicznych, zamieszkujących Państwo Środka. Przyczyną zaostrzenia kursu wobec regionów autonomicznych
Chin jest odwołujący się do nacjonalistycznych nastrojów Xi Jinping, który nawołuje do centralizacji Państwa Środka i ujednolicenia kulturowego wszystkich obywateli swojego państwa.
W odróżnieniu od stonowanej polityki swoich poprzedników wobec takich regionów, jak
Sinciang czy Mongolia Wewnętrzna, obecny przywódca Chińskiej Republiki Ludowej stara się
nie tylko tłumić oddolne ruchy separatystyczne etnicznych mniejszości nawołujących do zwiększenia stopnia samodzielności wskazanych autonomii, ale również ograniczać swobody do
praktykowania religii i obyczajów. Towarzyszy temu przede wszystkim nasycenie regionów
autonomicznymi służbami specjalnymi, wojskiem oraz implementacja nowoczesnych metod
i narzędzi do śledzenia obywateli. Nasilone działania represyjne wobec Ujgurów, ludności etnicznej zamieszkującej głównie region Sinciangu, racjonalizowane są obawą władz centralnych
Chin przed rozprzestrzenianiem się ekstremizmu islamskiego i separatyzmem przytoczonego
regionu, który pełni kluczową rolę w rozwijaniu formatu Nowego Jedwabnego Szlaku.
Z punktu widzenia życiowych interesów Chin, chociaż regionami o szczególnym znaczeniu pozostają Tajwan i Hongkong, w ostatnich latach znaczna uwaga decydentów Pekinu została skupiona na regionie Sinciangu. Z uwagi na fakt, iż jest on zamieszkiwany w dużym stopniu
przez odrębną grupę etniczną, uwaga przywódców Państwa Środka została skoncentrowana na
Ujgurach w kontekście rozwoju ekstremizmu islamskiego, wobec którego istnieją silne, nega-
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tywne nastroje ze strony narodu chińskiego. Skoncentrowanie uwagi na regionie Sinciangu
przez władze centralne Chińskiej Republiki Ludowej może być również umotywowane względami gospodarczymi. Region, o który toczy się zażarty spór pomiędzy grupą etniczną Ujgurów
a władzami centralnymi Pekinu, umiejscowiony jest przy zachodniej granicy Chińskiej Republiki Ludowej, przez którą biegną główne drogowe, jak i kolejowe arterie Nowego Jedwabnego
Szlaku. Rosnące nastroje separatystyczne mogą w opinii Pekinu stanowić zagrożenie wobec realizacji tego ambitnego formatu o wymiarze globalizacyjnym. Stąd w dalszej części artykułu weryfikacji będzie wymagała hipoteza, iż intensyfikacja nakładanych restrykcji na ludność ujgurską może mieć podłoże gospodarcze.
Celem niniejszego artykułu będzie zaprezentowanie przyczyn, na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i kulturowej, zaostrzonej retoryki władz centralnych Chińskiej Republiki Ludowej wobec przytoczonego regionu autonomicznego, jakim jest Sinciang. Przeprowadzona
analiza pozwoli zaprognozować rozwój politycznych napięć wokół spornych regionów, które
mogą przełożyć się na poziom bezpieczeństwa regionalnego. Problem badawczy artykułu został
sformułowany jako pytanie, które brzmi: jakie są przyczyny zaostrzonej retoryki decydentów
Chińskiej Republiki Ludowej wobec mniejszości etnicznych zamieszkujących Sinciang? Autor
zastosował takie metody badawcze jak analiza przyczynowo-skutkowa, prawna i danych zastanych.

Podział administracji Chińskiej Republiki Ludowej
Na samym wstępie podkreślenia wymaga ogrom zajmowanego terytorium przez Chińską Republikę Ludową. Obecny zasięg terytorialny ograniczony jest na zachodzie za sprawą stepów Azji Centralnej, na południu – Himalajów, a na północy – niegościnnej pustyni Gobi. Sam
obszar Chińskiej Republiki Ludowej jest więc porównywalny z Europą, lecz państwo azjatyckie
znacząco przewyższa ją pod względem liczby mieszkańców. Cechą charakterystyczną Państwa
Środka jest jego górzysty charakter, który decyduje o skupieniu ludności na stosunkowo niewielkich połaciach nizinnych w porównaniu do ogólnej powierzchni tego kraju.
W Państwie Środka występuje czterostopniowy podział terytorialny kraju, na co nakłada
się odpowiednio hierarchiczna struktura Komunistycznej Partii Chińskiej Republiki Ludowej.
Tarcia na partyjnym szczeblu wpływają bardzo często na formalne relacje pomiędzy poszczególnymi jednostkami administracyjnymi (Bogusz, 2019, s. 54).
Na pierwszym poziomie podziału administracyjnego Chińska Republika Ludowa jest
państwem podzielonym na 22 prowincje, pięć regionów autonomicznych, cztery miasta wydzielone oraz dwa specjalne regiony administracyjne. Specyficzny podział terytorialny Państwa
Środka uwarunkowany jest poprzez wieloetniczny charakter tego państwa. Niemalże w każdej
jednostce administracyjnej mieszkańcy posiadają silne przywiązanie do lokalnych społeczności,
czego wyrazem jest możliwość wyodrębnienia licznych dialektów języka chińskiego, jak i języków regionalnych. Już Cesarstwo Chińskie z dynastii Ming słynęło ze swojej wieloetniczności,
która przejawiała się w występowaniu na terenie państwa wielu języków i religii, stanowiących
podłoże wojen domowych (Góralczyk, 2018, s. 88). Wśród licznych prowincji chińskich występują ponadto dogłębne różnice pod względem populacji, zaawansowania gospodarczego i rozwoju społecznego.
Na drugim poziomie funkcjonują 334 prefektury, a także 30 prefektur autonomicznych.
Odpowiednio na trzecim poziomie występują liczne powiaty, chorągwie, a także dystrykty
miejskie Ostatecznie na czwartym poziomie mamy do czynienia z gminami miejskimi, wiejskimi i dzielnicami zarezerwowanymi dla dużych metropolii.
Historycznie podział administracyjny Chin zmieniał się drastycznie wskutek wojen
z północnymi ludami koczowniczymi, Japonią, jak i przez kolonializm brytyjski, który przyczy-
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nił się do nieuregulowania kwestii przynależności Hongkongu i Tajwanu. Dodatkowo dochodzą
spory o tereny graniczące z Rosją, o które w latach 60. toczyła się wojna. Niemniej zasadniczy podział terytorialny Chin uformował się już w XIV wieku, a korekty były dokonywane w ramach
ingerencji brytyjskich kolonizatorów, którzy nazwani zostali „białymi potworami”.
W kontekście przyśpieszenia procesu centralizacji Chin i ujednolicenia kulturowego, dla
decydentów Państwa Środka najistotniejsze znaczenie mają takie regiony jak: Sinciang, Mongolia
Wewnętrzna, Hongkong, a także Tajwan (https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/
analizy/2020-11-02/wzrost-napiecia-wokol-tajwanu). Pierwszy z wymienionych regionów autonomicznych jest postrzegany przez pryzmat istotnego punktu na mapie koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku, który dla Xi Jinpinga jest flagowym formatem, decydującym o potwierdzeniu
hegemonicznej pozycji Chin w skali globalnej. W kontekście przytoczonej formuły o charakterze
globalizacyjnym, podobne znaczenie dla realizacji założeń tejże koncepcji pełni Mongolia Wewnętrzna. Wspólnym mianownikiem dla obu regionów autonomicznych jest położenie na szlakach handlowych, którymi transportowane będą towary, jak i arteriach, przenoszących nośniki
energii dla rosnącej chińskiej gospodarki.
Równie istotnymi regionami dla władz centralnych Chińskiej Republiki Ludowej pozostaje Tajwan i Hongkong. Zaostrzony kurs decydentów z Pekinu wobec wymienionych dwóch specjalnych regionów administracyjnych jest podyktowany równie istotnymi powodami, co w przypadku Mongolii Wewnętrznej i Sinciangu, jednakże z większym zaakcentowaniem roli rozwijania nowoczesnych technologii w Hongkongu i Tajwanie (https://www.osw.waw.pl/pl/
publikacje/analizy/2021-03-19/koniec-polowicznej-demokracji-w-hongkongu).
Reasumując, fundamentalnym wyzwaniem dla decydentów Chińskiej Republiki Ludowej
pozostaje utrzymanie jedności państwa w warunkach znaczącego, regionalnego zróżnicowania
społeczno-gospodarczego. Posuwająca się decentralizacja Państwa Środka podsyca ruchy separatystyczne, czemu przeciwdziałać ma usztywnianie hierarchicznej struktury zarządzania państwem.

Charakterystyka regionu Sinciang-Ujgur
Sporny region, o który toczy się zażarty spór, już nie tylko w obrębie Chińskiej Republiki
Ludowej, lecz również na forum międzynarodowym jeszcze do niedawna odznaczał się homogeniczną strukturą ludnościową. Jednakże wskutek interwencjonizmu władz centralnych Chin, Ujgurzy stali się mniejszością. Naród ten, wyznający głównie islam, w XIX wieku zabiegał skutecznie o utworzenie samodzielnego państwa pod nazwą wschodniego Turkiestanu, odwołującego
się do historycznej krainy Azji Centralnej. Rozciągała się pomiędzy Syberią na północy a Tybetem, Indiami, Pakistanem i Afganistanem na południu, a także Morzem Kaspijskim na zachodzie
i wschodnią Mongolią i pustynią Gobi na wschodzie. Obszar ten był zamieszkiwany przez narody etnicznie wywodzące się od ludów tureckich. Wspólnym mianownikiem dla grup zamieszkujących półwysep Anatolijski i Turkiestan była przede wszystkim wyznawana religia, posługiwanie się językiem z grupy tureckiej i podobna kultura. Zdarza się, że Sinciang nazywany jest
w niektórych kręgach Turkiestanem wschodnim, co ma podkreślać bliskość narodu Ujgurów
z ludami tureckimi na płaszczyźnie językowej, kulturowej i historycznej (Bogusz, 2019, s. 90).
Obecna nazwa tego specyficznego regionu autonomicznego Chin została nadana już
w XVIII wieku wraz z przyłączeniem tego pustynnego terenu do Państwa Środka. Wspomniane,
uprzednie starania w XIX wieku o utworzenie samodzielnego państwa, poskutkowały utworzeniem samodzielnego państwa Sinciang, jednakże zaledwie na dwadzieścia lat. Ponowne usamodzielnienie się tego regionu przypadło na 1933 rok, kiedy to powstała Pierwsza Republika
Wschodniego Turkiestanu, a także przypadające na 1944 rok powstanie Drugiej Republiki
Wschodniego Turkiestanu. Oba państwa zostały ostatecznie anektowane przez Chińską Republi-
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kę Ludową, która stłumiła wszelkie przejawy buntu i aspiracje separatystyczne. Bojownicy
o wolność uzyskali jednakże wsparcie ze strony Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, który udzielił im schronienia w Kazachskiej Republice Radzieckiej.
Współczesny region autonomiczny Sinciang – Ujgur, ograniczony jest przez terytorium
Chińskiej Republiki Ludowej przy zachodniej granicy z Kazachstanem. Szacunkowa liczba zamieszkujących go Ujgurów według różnych szacunków wynosi około 11 mln ludzi. Posługują
się oni językiem ujgurskim, który wywodzi się z rodziny języków tureckich, podobnie jak język
tatarski. Wspólnym mianownikiem dla Ujgurów i innych ludów pochodzenia tureckiego jest
wyznawana religia muzułmańska. Obszerny region Sinciangu usiany jest licznymi meczetami
i minaretami. Sami Ujgurzy swoją wiarę odzwierciedlają w charakterystycznym ubiorze nawiązującym do starodawnych strojów tureckich, a także przez noszenie długiego zarostu przez
mężczyzn. Ponowne tendencje separatystyczne odżyły w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku, inspirowane przez radykalnych działaczy Islamskiego Ruchu Wschodniego Turkiestanu, który uznany został przez władze centralne Chińskiej Republiki Ludowej za czynnik destabilizujący państwo. Największe natężenie konfliktów przybrało na sile w latach 80. XX wieku,
kiedy to w licznych miastach Sinciangu dochodziło do zamieszek z towarzyszącymi im zamachami na lokalne władze obsadzone przez wiernych sympatyków sterowanych przez Komunistyczną Partię Chin.

Polityka Chińskiej Republiki Ludowej wobec Sinciangu
Region autonomiczny Sinciang ulokowany jest na zachodnich obrzeżach Chińskiej Republiki Ludowej i graniczy z dawnymi republikami Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dotychczas region zamieszkiwany głównie przez Ujgurów, grupę etniczną wyznającą religię muzułmańską, zmienił strukturę narodowościową za sprawą aktywizacji władz centralnych Chińskiej Republiki Ludowej. Kierując się zamiarem centralizacji Państwa Środka, ujednolicenia kulturowego i stabilizacji rozwoju projektu Nowego Jedwabnego Szlaku, decydenci
z Pekinu opracowali szereg narzędzi mających za zadanie realizację wyznaczonych celów.
Perspektywa podporządkowania Sinciangu przez władze centralne nie jest zjawiskiem
nowym. Na przestrzeni bogatej historii Chin, region ten już w XIX wieku starał się usamodzielnić od władz centralnych za pomocą zbrojnych wystąpień, jednakże bezskutecznie. Dalsze starania w XX wieku również nie odniosły oczekiwanego skutku. Obecne, nasilające się protesty
Ujgurów napotkały na stanowczy odzew władz centralnych. Przedstawiciele tejże grupy etnicznej są traktowani z daleko idącą podejrzliwością, a manifestacje wyrażające niezadowolenie są
postrzegane jako akty separatyzmu. Wydarzeniem, które przeważyło na zaostrzeniu kursu Pekinu wobec Sinciangu, była fala protestów, która miała miejsce w 2009 roku w Urumqi, stolicy
spornego regionu. Osią sporu była masowa migracja Chińczyków Han do regionu Sinciang,
dyskryminacja na tle narodowościowym i rosnące nierówności społeczne pomiędzy grupami
etnicznymi. W wyniku zamieszek zginęło ponad dwieście osób, co stanowiło punkt zapalny
konfliktu pomiędzy Pekinem a Sinciangiem. Winę za zamieszki przypisano separatystom sympatyzującym z ekstremistami religijnymi, którzy w następnych latach mieli być odpowiedzialni
za ataki na lokalne urzędy, stacje kolejowe i supermarkety (https://www.cfr.org/
backgrounder/chinas-repression-uyghurs-xinjiang).
Początkowo działania Pekinu ograniczały się do rekwirowania dóbr kulturalnych Ujgurów i powolnemu ograniczaniu swobód religijnych. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat zamykane były meczety, odbierane Korany, dywany modlitewne, a także narzucany był język mandaryński do posługiwania się w ujgurskich domach. Zaostrzony kurs Pekinu wobec Sinciangu
i ludności ujgurskiej nabrał na sile w ostatnich latach, czemu towarzyszyło powstanie obozów,
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których zadaniem miała być reedukacja Ujgurów i narzucanie im kultury chińskiej. Jednakże,
jak wykazują analizy zachodnich ośrodków badawczych i agencji wywiadowczych, obozy,
które miałby być zdaniem władz centralnych Pekinu miejscem edukacyjnym, w rzeczywistości noszą znamiona obozów koncentracyjnych. Początkowe ograniczanie swobód religijnych
przerodziły się w masowe represje, pogwałcające podstawowe prawa człowieka. Mające miejsce tortury i masowe egzekucje noszą znamiona zbrodni przeciwko ludzkości, której głównym sprawcą są Chiny. Według szacunków zagranicznych ośrodków analitycznych od 2017
roku Chiny przetrzymują w obozach koncentracyjnych ponad milion Ujgurów. Przytoczony
rok jest kluczowy dla zagadnienia łamania praw Ujgurów przez Pekin, gdyż na ten czas przypada ogłoszenie dyskryminacyjnej ustawy zakazującej zapuszczania długich bród, jak i noszenia burek. Był to zaczątek do poszerzania represyjnych narzędzi wymierzonych w ograniczanie swobód religijnych i obywatelskich (https://www.hrw.org/report/2018/09/09/
eradicating-ideological-viruses/chinas-campaign-repression-against-xinjiangs).
W świetle nowo pojawiających się dowodów świadczących na niekorzyść władz centralnych Państwa Środka, nieliczne państwa starały się na forum organizacji międzynarodowych podnieść kwestię traktowania mniejszości narodowych, jednakże napotykały na sprzeciw ze strony państw sprzyjających Chinom. Ponadto krytyka międzynarodowa utwierdza
Pekin na stanowisku o represjonowaniu Ujgurów, gdyż ugięcie się pod presją zachodnich
państw przyczyniłoby się do utraty legitymizacji Komunistycznej Partii Chin. Jednakże Stany
Zjednoczone z asumptu Joe Bidena stworzyły listę chińskich urzędników odpowiedzialnych
za organizowanie masowych represji wobec Ujgurów. Co więcej, w orędziu z 23 marca 2021 r.
Joe Biden stwierdził, że rażące postępowanie wobec Ujgurów napotka na dalsze działania ze
strony administracji Stanów Zjednoczonych (https://www.reuters.com/article/us-usa-bidenchina-idUSKBN2BH2ZE?utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_
medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR0MzVqCOpRT9QQbGLtQpv_BRfrOgvk2y7zsx8JwwC8re8UgbdOYdma8pE).
Neutralizacja mniejszości etnicznych w regionie Sinciangu stała się flagowym zadaniem kadencji Xi Jinpinga. Pomimo ogłoszonego prawa do zachowania tożsamości kulturalnej
przez mniejszości etniczne, władze centralne Chińskiej Republiki Ludowej dążą do ich asymilacji pod przymusem. Na domiar złego Xi Jinping systematycznie poszerza wachlarz narzędzi
kontroli mniejszości etnicznej, jakim są Ujgurowie, poprzez nasycanie Sinciangu obozami
koncentracyjnymi i sztuczną inteligencją, która śledzi poczynania mieszkańców spornego regionu. Rozpatrując poszerzanie masowych restrykcji przez pryzmat nowoczesnych technologii, Sinciang stał się polem doświadczalnym dla rozwoju sztucznej inteligencji. Rozwijana jest
ona przede wszystkim przez prywatne koncerny, takie jak m. in. Huawei, który ma jednakże
ścisłe powiązania ze służbami specjalnymi Chin. Firma ta opracowała aplikację „bezpieczne
miasto”, której priorytetowym zadaniem jest gromadzenie nagrań z kamer miejskiego monitoringu oraz rozwijanie funkcji rozpoznawania twarzy.
Potwierdzeniem rosnącej obawy Komunistycznej Partii Chin przed napływem radykalizmu islamskiego, który mógłby podsycać rosnące tendencje separatystyczne w Sinciangu,
jest rozlokowywanie baz wojskowych za granicą. Według doniesień Reutera jedna z takich
instalacji wojskowych została rozmieszczona w Tadżykistanie, tuż przy granicy z Afganistanem. Strategiczne umiejscowienie pozwoli Chinom na monitorowanie szlaków migracyjnych
pomiędzy krajem a sąsiednimi państwami, a przez to uniemożliwienie emigracji Ujgurów
z Chin jak i napływu imigrantów, mogących zasilać ekstremistyczne grupy muzułmańskie,
takie jak np. ISIS czy odradzającą się Al-Qaeidę. Ponadto rozmieszczanie chińskich instalacji
wojskowych ma za zadanie zabezpieczyć swobodny przepływ towarów przez te regiony
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w ramach koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku (https://www.foreignaffairs.com/articles/
china/2021-02-10/roots-cultural-genocide-xinjiang).
Pekin stara się argumentować rażące działania dyskryminacyjne na tle religijnym istnieniem Islamistycznego Ruchu Wschodniego Turkiestanu. Formacja złożona z ujgurskich bojowników miała być odpowiedzialna za serię zamachów, co stanowiło dowód dla Pekinu, że religia
islamska stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Chin. Usunięcie w 2020 roku tejże organizacji
z listy ugrupowań terrorystycznych przez Stany Zjednoczone, spotkało się ze stanowczym odzewem i niezrozumieniem ze strony Chińskiej Republiki Ludowej.
Istotną przyczyną dyskryminacji Ujgurów i próbą zlikwidowania rosnących nastrojów
separatystycznych jest legitymizacja działań Xi Jinpinga, Komunistycznej Partii Chin, jak i działaczy partyjnych, rezydujących na peryferiach państwa, np. w Sinciangu. Dążenie do uzyskania
pełnej integralności terytorialnej przy jednoczesnym zwalczaniu ruchów separatystycznych stanowi dla lokalnych działaczy istotny bodziec do rozwoju kariery (https://
www.newyorker.com/news/a-reporter-at-large/china-xinjiang-prison-state-uighur-detentioncamps-prisoner-testimony).
Próba umiędzynarodowienia represji Ujgurów na forum światowym zaowocowała licznymi krokami. Rząd królestwa Niderlandów w odpowiedzi na doniesienia ujgurskich dysydentów uznał działania w regionie Sinciang za zbrodnię przeciwko ludzkości i wezwał rząd
Chińskiej Republiki Ludowej do zaprzestania wywierania represji i działań mających znamiona
ludobójstwa. W ślad za państwem europejskim poszła Kanada, która aktywnie nawołuje światowych przywódców do nakładania sankcji ekonomicznych na Chiny (https://
www.reuters.com/article/us-netherlands-china-uighurs-idUSKBN2AP2CI).
Początek rządów Joe Bidena zaowocował skoordynowanymi działaniami wraz z Unią
Europejską, wymierzonymi w powstrzymanie represyjnych postępowań wobec Ujgurów. Efektem połączonych czynności jest nałożenie sankcji gospodarczych na Chiny, będących odpowiedzią na rozbudowywanie obozów koncentracyjnych, nasycanie Sinciangu narzędziami do inwigilacji ludności i ograniczanie swobód obywatelskich (https://www.youtube.com/watch?
v=Yx_eJfEK0Fk).
Reasumując, zwiększona częstotliwość i nasilenie masowych represji wobec mieszkańców Sinciangu ma kilka zasadniczych powodów. Najważniejszym pozostaje fakt, iż obecny
przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinping, znany jest z uderzania w tony nacjonalistyczne. Towarzyszą temu dążenia do centralizacji Chin i ujednolicenia kulturowego tego
państwa. Efektem rosnącej tendencji nacjonalistycznej jest również nasilenie nastrojów ksenofobicznych w centralnych Chinach.

Represyjne działania wobec Ujgurów jako narzędzie do rozwoju chińskiej
gospodarki
Strategiczne położenie regionu autonomicznego Sinciang pełni kluczową rolę w realizacji koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku jako ambitnego formatu łączącego Europę i Azję
przede wszystkim w aspekcie gospodarczym. Główne szlaki kolejowe i drogowe przytoczonego formatu są wyznaczone właśnie przez Sinciang, tak więc wyzwaniem dla Chin pozostaje
zmniejszenie prawdopodobieństwa odseparowania się tego regionu od Chińskiej Republiki Ludowej.
Skoncentrowanie uwagi Pekinu na tłumieniu ruchów separatystycznych, organizowanych przez Ujgurów ma również służyć dalszemu rozwojowi inwestycji energetycznych w Sinciangu. Region ten bowiem jest bogaty w takie złoża naturalne jak m.in. ropa naftowa, węgiel
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kamienny oraz gaz, które stanowią niezbędne źródło pozyskiwania energii dla rozpędzonego
chińskiego przemysłu.
Organizacje obserwujące łamanie praw człowieka w Sinciangu, odnotowały trend marginalizowania Ujgurów przy dzieleniu się zyskami z wydobywania surowców na ich ziemi.
Towarzyszy temu faworyzowanie Chińczyków, którzy na ziemiach uwięzionych w obozach
koncentracyjnych Ujgurów budują nowe sztolnie i kopalnie (https://www.cfr.org/podcasts/
chinas-uighurs-gulchehra-hoja).
Niepokojące pozostaje również podejrzenie wykorzystywania Ujgurów do przymusowej i katorżniczej pracy w fabrykach, znajdujących się nieopodal obozów koncentracyjnych.
Do zaskakujących wniosków doszedł ośrodek badawczy „Australian Strategic Policy Institute”, który uznał, że od 2017 roku ponad 80 tys. pojmanych Ujgurów pracuje przymusowo
w fabrykach należących do globalnych producentów. Pośród ponad 83 producentów miały
się znaleźć takie firmy jak m.in. Adidas, Dell, Jaguar, Microsoft, Mitsubishi, jak i Volkswagen.
Pod wpływem nowych faktów ten potentat motoryzacyjny wycofał swoje fabryki z regionu
Sinciang, uginając się pod międzynarodową presją. Jednakże jak wykazała analiza australijskiego ośrodka badawczego, większość producentów nie zdecyduje się na wycofanie swoich
fabryk z uwagi na tanie koszty produkcji, transportu i pogwałcanie praw człowieka przez szefostwa, np. wykonawców obuwia (https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale).

Podsumowanie
Analizując represyjne działania Chin wobec mniejszości etnicznej, jaką są Ujgurzy, udało się wyszczególnić zasadnicze powody tychże działań.
Po pierwsze, są efektem rosnącej tendencji nacjonalistycznej i centralizacyjnej, kultywowanej przez przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej – Xi Jinpinga. Odwołując się do
filozofii konfucjańskiej, która narzucała kolektywne podejście mieszkańców do sekurytyzacji
państwa, obecny przewodniczący Xi Jinping dąży do ujednolicenia państwa.
Po drugie, rosnąca obawa przed migracją środowisk ekstremizmu islamskiego do Sinciangu stała się asumptem do zwiększenia inwigilacji tego regionu. W opinii decydentów Pekinu Ujgurzy, którzy są w większości wyznania muzułmańskiego, mogą stanowić zaplecze
dla ugrupowań terrorystycznych. Historyczne powiązania tej grupy etnicznej z ekstremistami
muzułmańskimi wymusiły na Pekinie nasycenie Sinciangu wzmożonymi kontrolami i środkami inwigilacji, żeby ustrzec Chiny przed atakami terrorystycznymi.
Po trzecie, strategiczne położenie Sinciangu na drodze Nowego Jedwabnego Szlaku, jak
i nasycenie regionu w złoża naturalne, zwiększają starania Pekinu do maksymalizacji wysiłku
na rzecz utrzymania tego regionu w obrębie Chińskiej Republiki Ludowej. Równie istotna dla
utrzymania kontroli nad Ujgurami pozostaje możliwość wykorzystywania ich jako taniej siły
roboczej.
Po czwarte, ujednolicenie Chin stanowi czynnik legitymizujący obecnego przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. Jego starania o scentralizowanie Państwa Środka są
głównym wyzwaniem politycznym w warunkach umiędzynarodowienia sporu o Hongkong,
Tajwan, czy też wreszcie Sinciang i Mongolię Wewnętrzną. Opieranie się sankcjom międzynarodowym i systematyczne podporządkowywanie regionów autonomicznych, przyczyniają się
do wzrostu notowań poparcia Xi Jinpinga i utrzymania kredytu zaufania publicznego.
Reasumując, w artykule udało się rozwiązać problem badawczy jakim było pytanie
o przyczyny represyjnych działań Pekinu wobec Ujgurów. Również udało się potwierdzić hipotezę, który przypuszczała, że zaostrzony kurs władz Państwa Środka może wynikać z pobudek ekonomicznych.
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Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
z cyklu ,,Bezpieczeństwo informacyjne” pt. Współczesne szanse,
wyzwania i zagrożenia dla informacyjnego wymiaru bezpieczeństwa
państwa
W dniu 27 stycznia 2021 r. w trybie zdalnym odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja
Naukowa z cyklu ,,Bezpieczeństwo informacyjne” pt. Współczesne szanse, wyzwania i zagrożenia
dla informacyjnego wymiaru bezpieczeństwa państwa. Konferencja odbyła się pod patronatem medialnym naszego czasopisma. Wzięło w niej udział niespełna trzydziestu prelegentów reprezentujących uczelnie i instytucje z całej Polski, którzy wygłosili referaty dotyczące zagadnień
bezpieczeństwa informacyjnego na różnych płaszczyznach teoretyczno-praktycznych. Po
przywitaniu gości i prelegentów przez organizatorów konferencji, przystąpiono do wygłaszania referatów.
Prof. dr hab. Olga Wasiuta (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) zaprezentowała temat Techniki dezinformacyjne stosowane przez Rosję wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej. Poruszyła m.in. kwestie związane z rodzajami,
technikami i metodami dezinformacji, poziomami manipulacji, a także zaprezentowała studium przypadku niektórych państw Europy Środkowo-Wschodniej.
Dr Bogumiła Pawlaczyk (Akademia Kaliska im. Prezydenta S. Wojciechowskiego) wygłosiła referat pt. Informacyjne aspekty stanów nadzwyczajnych w III RP. Omówiła m.in.
prawne podstawy zarządzania informacją w czasie trwania każdego z trzech stanów nadzwyczajnych, uregulowanych w Konstytucji RP.
Ks. dr inż. Robert Wawer SJ (Akademia Katolicka w Warszawie) zaprezentował referat
nt. Bezpieczeństwo informacyjne, geneza zagadnienia. Omówił historię rozwoju informacji na
podstawie m.in. fizjologii człowieka i dalszego rozwoju technologicznego, a także poruszył
dylemat dostępu do informacji – która informacja powinna być ukryta, zakazana, a do której
powinien być szeroki dostęp.
Dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
przygotowała wystąpienie nt. Wyzwania informacyjne w państwie z gospodarką opartą na
wiedzy. Przedstawiła zagadnienia związane z prawną ochroną własności przemysłowej i intelektualnej, z zaznaczeniem odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów z tym związanych.
Dr Maria Hapunik (Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku) wystąpiła z referatem nt. Międzynarodowe kompleksowe inicjatywy wywiadowcze i rozpoznawcze jako szansa i zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnych państw. W swoim wystąpieniu scharakteryzowała narzędzia wywiadowcze w Polsce i na świecie, stosowane przez wybrane służby
gromadzące i przetwarzające kluczowe dla bezpieczeństwa informacje.
Dr Joanna Ważniewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) przygotowała prelekcję nt. Ekologia informacji a bezpieczeństwo człowieka. Zwróciła szczególną
uwagę na znaczenie optymalizacji procesu komunikowania się i kształtowania kultury informacyjnej.
Mgr Piotr Bączek (Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Filia Akademii
Finansów i Biznesu Vistula) wystąpił z tematem Wyzwania i zagrożenia dezinformacyjne
w kontekście rozwoju Sztucznej Inteligencji. Omówił rozwój SI na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, zaprezentował jej możliwe zastosowania, umiejscowienie w sferze bezpieczeństwa i obronności niektórych organizacji i służb, a także scharakteryzował zagadnienia
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dezinformacji i propagandy.
Dr Blanka Ulążka (Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie) przedstawiła temat
Bezpieczeństwo i wiarygodność informacji medycznej w czasach pandemii. Poruszyła m.in.
problematykę dostępu do informacji dla pacjentów, wymieniła źródła informacji medycznej
oraz wskazała rolę Światowej Organizacji Zdrowia w kształtowaniu bezpieczeństwa informacyjnego.
Dr Renata Tarasiuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) zaprezentowała temat pt. Językowe aspekty bezpieczeństwa informacyjnego. Omówiła rolę i funkcje języka jako narzędzia w tworzeniu informacji, a także przedstawiła jego współczesny paradygmat.
Dr Jowita Sobczak (Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa) zaprezentowała
referat pt. Informacja jako czynnik warunkujący bezpieczeństwo współczesnych organizacji.
W tym obszarze tematycznym poruszyła problematykę dotyczącą znaczenia informacji dla bezpieczeństwa organizacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa informacji poprzez różne narzędzia
i metody.
Dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie), podczas prezentacji tematu Infrastruktura informacyjna w obliczu
wyzwań i zagrożeń XXI wieku przedstawił różne sposoby definiowania i rozumienia infrastruktury informacyjnej, a także odniósł te rozważania do obecnego stanu jej rozwoju.
Dr hab. Mariusz Kubiak, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach) wystąpił z referatem Dezinformacja w dyplomacji. Zaprezentował różne ujęcia definicyjne dezinformacji z podziałem na terminologię z nią związaną oraz wspomniał o historycznych wydarzeniach, w których na szeroką skalę zastosowano metody dezinformacji.
Dr hab. Agnieszka Filipek, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach) wygłosiła prelekcje nt. Kształtowanie bezpieczeństwa informacyjnego w rodzinie.
Zwróciła uwagę na właściwe definiowanie terminu „rodzina”, funkcje rodziny oraz bezpieczeństwo informacyjne z nią związane, ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa.
Dr Daria Krzewniak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) zreferowała temat Nadzór i kontrola Internetu jako instrument polityki bezpieczeństwa informacyjnego współczesnych państw. W swoim wystąpieniu omówiła kontrolę i nadzór w Internecie
zapewniane poprzez różnego rodzaju narzędzia oraz poruszyła kwestie bezpieczeństwa informacyjnego w świecie cyfrowym.
Dr Robert Zapart (Uniwersytet Rzeszowski) przygotował wystąpienie nt. Konstytucyjne
podstawy ograniczenia dostępu do informacji w III RP. Przedstawił ewolucję demokratycznego państwa prawa w kolejnych ustawach zasadniczych Polski zaznaczając, że dopiero z końcem XX wieku sądownie potwierdzono prawo do wolności obywatelskich.
Dr Piotr Swoboda (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) wystąpił z referatem zatytułowanym Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa w kontekście funkcjonowania systemu dostępu do informacji publicznej. Przedstawił sposoby pozyskiwania informacji publicznych na podstawie obowiązującego prawa, zagrożenia z tym związane, a także zaproponował możliwe rozwiązania z zakresu eliminacji tych zagrożeń.
Mgr Andrzej Dziewulski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) wygłosił prelekcję nt. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego obywateli
w świetle uprawnień służb policyjnych III RP. W swoim wystąpieniu wspomniał o kontroli
operacyjnej, a także o różnych kontrowersjach związanych z działalnością służb policyjnych
w sferze wykorzystania i dostępu do informacji.
Mgr Łukasz Adamczyk (Polska Grupa Zbrojeniowa), w swoim wystąpieniu zatytułowanym Ochrona informacji niejawnych jako element polityki bezpieczeństwa informacyjnego
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Rzeczypospolitej Polskiej po roku 2010, zaprezentował kilka definicji bezpieczeństwa informacyjnego, po czym przedstawił prawne podstawy ochrony informacji niejawnych wraz z ich
klasyfikacją.
Mgr Łukasz Olszewski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) przygotował wystąpienie nt. Unia Europejska wobec zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości - wybrane aspekty. Przedstawił m.in. definicję cyberprzestępczości i zagrożenia z nią
związane, w tym wpływ pandemii COVID-19, oraz aktualny wymiar strategicznoprogramowy zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości w Unii Europejskiej.
Dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach) wygłosił referat nt. Przestępczość informacyjna. Wyjaśnił termin przestępstwa
informacyjnego oraz na czym polega przestępczość informacyjna zaznaczając, że ta terminologia posiada rozmyte, definicyjne podstawy, a także zaprezentował ogólny katalog przestępstw informacyjnych.
Dr Łukasz Świerczewski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
w swojej prelekcji pt. Policyjne systemy informacyjne w zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym III RP, omówił Krajowy System Informacyjny Policji wraz z jego funkcjami i narzędziami, a także Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych i System Informacyjny Schengen oraz zaprezentował Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Mgr inż. Waldemar Gołuchowski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) zaprezentował referat pt. Media społecznościowe jako informacyjne narzędzie działania grup terrorystycznych. Scharakteryzował media społecznościowe pod kątem definicyjnym, typologicznym i statystycznym, a także wskazał na rolę mediów społecznościowych
w działalności terrorystycznej.
Ks. dr Jarosław Charchuła SJ (Akademia Ignatianum w Krakowie) wygłosił prelekcję
pt. Praktyczne założenia „polityki informacjonizmu” w oparciu o teorię społeczną Manuela
Castellsa. Przedstawił koncepcję państwa narodowego wg Castellsa i na tej podstawie scharakteryzował zasady jego funkcjonowania w przestrzeni politycznej w sieci państw zglobalizowanych.
Mgr inż. Kinga Augustyniak (Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie) wystąpiła
z tematem Wyzwania i zagrożenia informacyjne w sferze planowania przestrzennego. Przedstawiła ideę, cele i zagrożenia związane z planowaniem przestrzennym oraz wspomniała
o problematyce swobodnego dostępu do danych osobowych z wykorzystaniem Geoportalu.
Mgr Sławomir Tomaszewski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
w wystąpieniu pt. Media elektroniczne jako instrument walki informacyjnej poruszył zagadnienia, takie jak np. walka informacyjna, rodzaje mediów elektronicznych i zalety portali społecznościowych. Ponadto przedstawił statystyczne ujęcie mediów społecznościowych w skali
Polski oraz świata, a także wskazał na korzyści wynikające z zastosowania mediów elektronicznych w walce informacyjnej.
Dr Andrzej Dana (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) przedstawił
referat o tytule Ochrona wynalazków tajnych jako składnik informacyjnego bezpieczeństwa
państwa, w którym omówił zagadnienia ochrony informacji odnośnie wynalazków, czyli
m.in. kwestie ochrony własności gospodarczej i gospodarowania informacją o wynalazkach
na arenie międzynarodowej.
Konferencję podsumował dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. UPH, który podziękował
wszystkim czynnym i biernym uczestnikom, organizatorom, a także wyraził nadzieję, że
w równie znakomitym gronie uda się przeprowadzić kolejną konferencję naukową jeszcze
w roku 2021.
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