
Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 6. posiedzeniu Senatu 
w dniu 16 lutego 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego 

W ostatnim czasie byliśmy świadkami skutecznych ataków na strony internetowe wielu instytucji pań-
stwowych. W niektórych przypadkach zaatakowane serwisy były niedostępne nawet przez kilka dni. Spo-
strzeżenie to musi budzić poważne obawy w kontekście coraz większej liczby usług, jakie administracja 
świadczy lub zamierza w najbliższej przyszłości świadczyć z wykorzystaniem internetu. Mam tu na myśli 
zarówno strony podmiotowe poszczególnych instytucji wraz ze stronami Biuletynu Informacji Publicznej, 
platformę ePUAP, jak również wszelkiego rodzaju platformy i serwisy internetowe przeznaczone do zała-
twiania spraw określonego rodzaju. Strony te wykorzystywane są nie tylko do załatwiania spraw w formie 
elektronicznej, ale stanowią także istotne narzędzie popularyzacji oficjalnych komunikatów pochodzących od 
organów władzy (znakomitym tego przykładem jest właśnie BIP). Co więcej, od początku 2012 r. system 
promulgacji aktów prawnych opiera się w głównej mierze na wersji elektronicznej dzienników urzędowych 
dostępnych na specjalnych stronach internetowych. Stąd w założeniu to właśnie internet, a zwłaszcza strona 
internetowa www.dziennikiurzedowe.gov.pl, stanowić ma dla obywateli podstawowe źródło informacji 
o obowiązującym prawie. 

Nie ulega zatem najmniejszej wątpliwości, że odpowiednio przygotowany atak na strony internetowe in-
stytucji państwowych może pociągnąć za sobą implikacje o wiele poważniejsze aniżeli to, czego doświadczy-
liśmy nie tak dawno. Opisane zagrożenie stało się realne, a skutki ataku mogą być tym dotkliwsze, im bar-
dziej działania administracji opierać się będą na systemach informatycznych. Dlatego rozwój e-administracji 
powinien być nierozerwalnie połączony z wdrażaniem ogólnokrajowych mechanizmów służących zagwaran-
towaniu bezpieczeństwa usług świadczonych przez instytucje publiczne on-line, włączając w to tak oczywiste 
obszary, jak bezpieczeństwo stron internetowych tych instytucji. 

Mając to na względzie, proszę Pana Ministra o podjęcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa we 
wskazanym obszarze. Proszę nadto o informację, czy wdrożone zostały wytyczne „Rządowego programu 
ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2011–2016”, a jeżeli tak, to w jakim zakresie. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




