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Doniesienia

mediów

wskazują

na

poważne

zagrożenia

bezpieczeństwa

sieci

teleinformatycznych urzędów państwowych w Polsce, między innymi, poprzez możliwość
zakłócania i blokowania ich serwerów internetowych.
Należy zauważyć, iż tego rodzaju zagrożenia miały miejsce w Estonii, a także w
ostatnich dniach w Gruzji podczas konfliktu zbrojnego, gdzie doszło do zakłócania stron
internetowych

organów państwowych

przy pomocy

serwerów

znajdujących

się

na

terytoriach innych państw.
Niewątpliwie

tego

rodzaju

działania uniemożliwiają prawidłowe

funkcjonowanie

organów państwa, a także przekazywanie komunikatów władz za pomocą serwerów
rządowych.
Niepokój budzą informacje zamieszczone w „Dzienniku" z dnia 19 sierpnia br., w tym
także cytowana wypowiedź p. Piotra Niemczyka, byłego wiceszefa polskiego wywiadu,
wskazujące na brak dostatecznych zabezpieczeń przed tego rodzaju zagrożeniami, a także,

iż Polska nie zgłosiła udziału w powołanym przez NATO w kwietniu 2008 r. Centrum
Doskonalenia Cyberobronności.
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o poinformowanie mnie, czy badane są
źródła informacji pojawiających się na forach internetowych, które w okresie napięć
politycznych, zwłaszcza podczas ostatniej wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i
innych przedstawicieli władz Państwa w Gruzji, noszą cechy informatycznej propagandy.
Jednocześnie, mając na względzie moje konstytucyjne powinności w zakresie szeroko
rozumianych praw i wolności obywateli w tym gwarancji zapewnienia im bezpieczeństwa,
zważywszy na możliwość naruszenia nie tylko prawidłowego funkcjonowania sieci
teleinformatycznych urzędów państwowych, ale także systemów komunikacji, bankowego i
innych, zarządzanych za pomocą sieci komputerowych, zwracam się z uprzejmą prośbą o
poinformowanie

mnie,

czy

systemy

zabezpieczenia przed tego rodzaju

elektroniczne

w

Polsce

posiadają

stosowne

zagrożeniami mającymi istotny wpływ na stan

bezpieczeństwa Państwa.
Będę także zobowiązany za przedstawienie mi stanowiska Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego odnośnie obecnego stanu bezpieczeństwa Państwa w zakresie ochrony przed
bezprawnymi działaniami w cyberprzestrzeni, a także, czy odnotowano tego rodzaju przypadki i
jaka jest skala zagrożeń w tej materii.

