
Warszawa, dnia 17 grudnia 2020 r.

Mateusz Morawiecki

BM-WOP.072.287.2020

Szanowna Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

dot. pisma z 15 listopada br. Pani Gabrieli Lenartowicz i Pana Tomasza Kostusia- Posłów  
na Sejm RP  w sprawie cyberbezpieczeństwa związanego z aktywnością na forum mediów 
społecznościowych (interpelacja 14195).

Szanowna Pani Marszałek,

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane przez Posłów pytania:

Ad.1.) Jakie konkretne działania podjął rząd RP w latach 2015-2020, w celu poprawienia 
poziomu bezpieczeństwa Polaków korzystających z mediów społecznościowych?

Na wstępie należy zaznaczyć, że kwestia bezpieczeństwa mediów społecznościowych nie jest 
uregulowana w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa1, który to akt prawny – 
będąc implementacją Dyrektywy NIS2 – nie odnosi się do tego tematu. 

Brak uregulowania kwestii bezpieczeństwa mediów społecznościowych w ww. ustawie, 
wynika z trzech przesłanek:

1) rząd RP nie prowadził działań, które ograniczyłyby funkcjonowanie platform 
społecznościowych, co w konsekwencji mogłyby w jakikolwiek sposób uderzyć w 
konstytucyjne prawa do swobody wypowiedzi naszych obywateli;

2) zobowiązania europejskie w zakresie cyberbezpieczeństwa nie odnoszą się do kwestii 
regulacji mediów społecznościowych;

3) bezpieczeństwo użytkowników mediów społecznościowych w głównej mierze odnosi się 
do bezpieczeństwa informacji, w szczególności do ochrony ich danych osobowych.

W 2018 roku wraz z wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu danych (dalej RODO) zdecydowanie wzmocnione zostały  
kompetencje krajowych organów nadzorujących przestrzeganie prawa w zakresie ochrony 

1 Dz.U. z 2020 r. poz. 1369
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz 
wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii
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danych osobowych, a tym samym wzrosło bezpieczeństwo użytkowników m.in. mediów 
społecznościowych, ale także sklepów internetowych itp. Firmy, w tym administratorzy 
mediów społecznościowych, ale także urzędy administracji publicznej, zostały zobowiązane 
do zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych, przetwarzanych i przesyłanych danych 
osobowych. W przypadkach naruszenia wyżej wskazanych obowiązków, podmiotowi który 
nie zagwarantował bezpieczeństwa danych osobowych, grożą surowe kary finansowe. Do 
stosowania przepisów wynikających z RODO jest zobowiązany każdy podmiot świadczący 
swoje usługi na terenie UE, dotyczy to oczywiście także właścicieli najpopularniejszych 
platform społecznościowych.

Bezpieczeństwo kont w mediach społecznościowych czy też zakres udostępnianych 
informacji, to decyzje w znacznej mierze należące do użytkowników mediów.

Każdy użytkownik mediów społecznościowych już na etapie zakładania konta na danej 
platformie, decyduje jaki zakres informacji o nim samym będzie zbierany przez 
administratora tej platformy. Ponadto, w trakcie rejestracji (i w każdym momencie później) 
użytkownik decyduje w jaki sposób chroni dostęp do swojego konta, m.in. czy wykorzystuje 
dwuskładnikowe uwierzytelnianie (oparte np. o potwierdzanie logowania poprzez aplikację 
lub wykorzystywanie szyfrowanych kluczy bezpieczeństwa), silne hasło, czy też przyjmuje, że 
nie jest to dla niego istotne i polega na łatwych do złamania hasłach w rodzaju: imię1234. 
Przełamanie hasła może skutkować przejęciem konta w mediach społecznościowych i jego 
wykorzystania m.in. do celów przestępczych lub prowadzenia działań manipulacyjnych. 
Należy podkreślić, że dużym wyzwaniem są działania manipulacyjne oraz dezinformacyjne 
prowadzone z wykorzystaniem m.in. przejętych w sposób nielegalny kont w mediach 
społecznościowych. Szczególnie jest to widoczne w czasie demokratycznych procesów 
wyborczych, czy też w czasie trwania pandemii COVID-19, gdy poprzez media 
społecznościowe prowadzone są celowe kampanie mające na celu m.in. rozsiewnie 
nieprawdziwych informacji o koronawirusie, podważanie naszych zobowiązań sojuszniczych, 
czy zdyskredytowanie działań rządu. 

Należy podkreślić, iż w dużej mierze to od świadomości i wiedzy użytkowników mediów 
społecznościowych zależy, to czy ich aktywność w mediach pozostanie bezpieczna.

Niezależnie od powyższego, Rząd RP prowadzi aktywne działania zapobiegające 
dezinformacji.

W 2018 roku – przed wyborami samorządowymi – ówczesne Ministerstwo Cyfryzacji we 
współpracy z CSIRT NASK3, Krajowym Biurem Wyborczym oraz partnerami społecznymi 
przygotowało dedykowaną stronę internetową bezpiecznewybory.pl 
(https://bezpiecznewybory.pl/), na której zawarte zostały podstawowe informacje dotyczące 
tego, czym jest dezinformacja oraz jak rozpoznać fałszywe konta i informacje przekazywane 
poprzez media społecznościowe. Co więcej na wyżej wskazanej stronie można zapoznać się z 

3 Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający na poziomie krajowym, 
prowadzony przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy
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informacjami dotyczącymi - czym jest weryfikacja informacji (fact checking) jak również – jak 
się to robi.

Ponadto, Minister Cyfryzacji uważnie analizując potrzeby obywateli w zakresie 
bezpieczeństwa usług teleinformatycznych podjął działania edukacyjne i zainicjował 
kampanie mające zwiększyć świadomość o cyberzagrożeniach wszystkich obywateli. 

Od 2017 roku resort prowadzi wspólnie z NASK-PIB Kampanie edukacyjno-informacyjne na 
rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych4, w ramach których 
przygotowywane są m.in. poradniki, filmy, webinaria, które są publikowane na portalu 
gov.pl. (Tylko w październiku br. portal ten odwiedziło 18 288 600 osób -unikalni 
użytkownicy, którzy wygenerowali ponad 147 milionów odsłon.) W działania edukacyjne 
angażowani są specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, eksperci świata nauki, a także znane 
osoby publiczne, którzy jako ambasadorowie promują bezpieczne korzystanie z Internetu.

Dodatkowo na portalu gov.pl uruchomiono bazę wiedzy poświęconą cyberbezpieczeństwu, 
gdzie są publikowane informacje z zakresu podstawowych zasad cyberhigieny. 

Realizujemy również szkolenia z obszaru cyberbezpieczeństwa dla kadr administracji 
publicznej w ramach uruchomionej w maju 2020 r., kampanii #Cyberbezpiecznysamorzad,. 
Szkolenia realizowane są na różnym poziomie zaawansowania: poziom 100 – dla każdego, 
poziom 200 – dla kadry zarządzającej i specjalistów IT oraz poziom 300 – specjalistów IT, 
programistów oraz osób zarządzających bezpieczeństwem w podmiotach publicznych. 
Szkolenia są prowadzone przez ekspertów Departamentu Cyberbepieczeństwa, NASK-PIB 
oraz partnerów technologicznych w ramach Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie 
(PWCyber). Od czerwca br. przeszkolonych zostało 2400 osób. Dodatkowo, specjalne dla 
kadr administracji publicznej uruchomiony zostanie e-learning z trzema ścieżkami 
tematycznymi – dla każdego pracownika, kadry zarządzającej oraz specjalistów. Testowanie 
platformy odbędzie się jeszcze w grudniu br.

Współpracujemy również z przedstawicielami największych serwisów społecznościowych, jak 
Facebook, Google (YouTube) i Twitter, w zakresie rozwijania usług wzmacniających 
bezpieczeństwo użytkowników ich usług na terenie Polski.

Jednocześnie, chciałbym zachęcić do zapoznania się Raportem opracowanym przez 
Stowarzyszenie Polska Obywatelska Cyberobrona (dalej: POC), pn. Stan bezpieczeństwa stron 
internetowych Posłów Rzeczypospolitej Polskiej opublikowanym w czerwcu br. 

Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w 2019 roku, którego celem było 
wykrycie podatności oraz błędów konfiguracyjnych, które mogłyby zostać wykorzystane 
przez potencjalnych atakujących. W raporcie przedstawiony został wykaz błędów 
bezpieczeństwa znalezionych na badanych stronach internetowych wraz z przypisanym 
poziomem ryzyka. Warto zaznaczyć, że każda z przeanalizowanych stron w ramach badania 
obarczona była przynajmniej jednym problemem dotyczącym bezpieczeństwa. 

4 https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyfrowe-kompetencje-spoleczenstwa
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W odpowiedzi na otrzymywane sygnały dot. incydentów, Pełnomocnik Rządu ds. 
Cyberbezpieczeństwa polecił w listopadzie 2020 r. podjęcie dodatkowych działań, których 
celem ma być zapewnienie bezpieczeństwa parlamentarzystów. W dniu 24 listopada br. 
zostało wystosowane pismo Sekretarza Stanu w KPRM Marka Zagórskiego do Marszałka 
Sejmu – Pani Elżbiety Witek, adresowane do wiadomości wszystkich klubów 
parlamentarnych. Pismo informowało o uruchomieniu skrzynki dedykowanej wyłącznie do 
obsługi parlamentarzystów - cyber.parlament@mc.gov.pl, w przypadku wystąpienia 
incydentu dot. bezpieczeństwa mediów społecznościowych czy prywatnych skrzynek 
pocztowych. W ślad za tym pismem przekazany został dokument – wersja robocza 
Poradnika, który przekazujemy w załączeniu (załącznik nr 1).

Ad.2) Jakie konkretne działania ma zamiar podjąć rząd w najbliższym czasie, w celu 
poprawienia poziomu bezpieczeństwa Polaków korzystających z mediów 
społecznościowych?

W odpowiedzi na powyższe pytanie, uprzejmie informuję, iż kontynuowane będą działania 
na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych, podnoszące 
kompetencje cyfrowe oraz promujące zasady bezpiecznego korzystania z Internetu czyli 
kampanie, szkolenia oraz ćwiczenia reagowania na zagrożenia dla podmiotów objętych 
ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz innych podmiotów 
współpracujących z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Rozwijana będzie baza wiedzy o 
cyberbezpieczeństwie oraz e-learning dla kadr administracji publicznej.

Planowane jest również zacieśnienie współpracy z krajowymi dostawcami usług (np. poczty 
elektronicznej) i promowanie podniesienia oferowanych metod zabezpieczeń, np. poprzez 
popularyzację uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Dodatkowo, w ślad za podjętymi w listopadzie br. działaniami adresowanymi do 
parlamentarzystów, planowana jest publikacja pełnego Poradnika oraz przekazanie 
Kancelarii Sejmu materiałów szkoleniowych dla posłów i ich współpracowników.

Ponadto, prowadzone są rozmowy z przedstawicielami firm Facebook, Google oraz Twitter 
na temat rozwijania usług wzmacniających bezpieczeństwo użytkowników na terenie Polski – 
więcej informacji w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Niezależnie od powyższego, należy wyraźnie raz jeszcze podkreślić, że bezpieczeństwo 
użytkowników mediów społecznościowych zależy w dużej mierze od nich samych.

Ad.3) Czy rząd RP współpracuje z operatorami serwisów: Facebook, Instagram, Twitter, 
Skype i innych mediów społecznościowych, w zakresie walki z hackerstwem oraz 
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poprawieniem poziomu bezpieczeństwa Polaków korzystających z mediów 
społecznościowych? Na czym polega ewentualna współpraca oraz jakie przyniosła efekty?

Mając na uwadze potrzeby użytkowników mediów społecznościowych na forum europejskim 
rozpoczęte zostały prace nad wypracowaniem nowych zasad funkcjonowania pośredników 
internetowych i ich współpracy z organami władzy publicznej. W związku globalnym 
charakterem Internetu ważne jest, by nowe regulacje funkcjonowały na poziomie 
ponadnarodowym. Z tego względu KPRM jest zaangażowana m.in. w przygotowanie nowych 
przepisów w UE tzw. Aktu o usługach cyfrowych, który określi nowe ramy prawne m. in. w 
zakresie odpowiedzialności pośredników internetowych za treści umieszczane przez 
użytkowników.

Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich użytkowników portali 
społecznościowych, w listopadzie 2018 roku, byłe Ministerstwo Cyfryzacji (obecnie KPRM) 
podpisało porozumienie z portalem Facebook, w wyniku którego uruchomiono punkt 
kontaktowy - usługę online „odwołaj się od decyzji portalu”.
Punkt Kontaktowy dostępny jest przez oficjalny portal administracji gov.pl 
(https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odwolaj-sie-od-decyzji-portalu).

Punkt Kontaktowy umożliwia polskim użytkownikom portalu Facebook odwołanie się od 
decyzji portalu dotyczącej blokady konta lub treści. Z usługi można skorzystać, jeśli wcześniej 
złożyło się reklamację bezpośrednio do Facebooka, ale ten nie odpowiedział w ciągu 72 
godzin lub odpowiedział negatywnie. Dodatkowo, warunkiem złożenia odwołania poprzez 
Punkt Kontaktowy jest posiadanie profilu zaufanego. Warto zwrócić uwagę, że 
doświadczenia z funkcjonowania Punktu Kontaktowego potwierdza stan faktyczny 
prezentowany w interpelacji. Coraz częściej otrzymywane są informacje od użytkowników, 
że ich konto padło ofiarą ataku hakerskiego. W bardzo wielu notyfikowanych przypadkach do 
ataków dochodzi na konta, za pomocą których użytkownicy prowadzą działalność 
gospodarczą. Modus operandi wygląda następująco - chwilę po przejęciu konta hakerzy 
publikują zakazaną treść, po której Facebook nie tylko ją blokuje, ale dezaktywuje konto. 
Następnie hakerzy włamują się do ustawień managera reklam powiązanych z kontami 
bankowymi i dochodzi do kradzieży środków. KPRM przekazuje firmie Facebook informacje o 
konkretnych typach przestępstw, tak aby firma mogła wypracować nowe zabezpieczenia 
systemowe.

W odpowiedzi na działania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - firma Facebook udostępniła 
narzędzia pomagające użytkownikom zabezpieczyć konto przed dostępem niepowołanych 
osób, są to:

 powiadomienia o nierozpoznanych logowaniach – opcję otrzymywania powiadomień, 
kiedy ktoś próbuje logować się z komputera, telefonu lub tabletu, którego Facebook nie 
rozpoznaje. Z powiadomienia można się dowiedzieć, na którym urządzeniu doszło do 
próby logowania i poznać jego potencjalną lokalizację;
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 uwierzytelnianie dwuskładnikowe – które umożliwia przy każdej próbie uzyskania 
dostępu do konta na Facebooku z nierozpoznanego komputera, telefonu lub tabletu 
konieczność wprowadzenia specjalnego kodu zabezpieczającego;

 porady związane z prywatnością i bezpieczeństwem pod jednym adresem 
https://www.facebook.com/safety;

 formularz zgłoszeń dla kont podszywających się pod konta właściwe 
https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808;

 formularz zgłoszeń dla zhakowanego konta https://www.facebook.com/hacked.

KPRM pracuje również nad rozszerzeniem funkcjonalności usługi Punktu Kontaktowego na 
inne portale społecznościowe, takie jak Twitter i YouTube. Głównym utrudnieniem jest fakt, 
że firma Twitter, nie posiada obecnie swojej filii w Polsce i obsługa informacji o 
nieprawidłowościach odbywa się za pośrednictwem rozproszonego zespołu europejskiego.

Ad 4.) Czy dysponujecie Państwo informacjami na temat ilości zgłoszonych przestępstw 
popełnianych w sieci, w latach 2015-2020. Jeśli tak, prosimy o załączenie takich informacji, 
wraz z klasyfikacją takich przestępstw.

Zgodnie z danymi z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, w latach 2015-2020 
stwierdzono ogółem 494 982 przestępstwa zaistniałe w sieci internetowej lub przy 
wykorzystaniu komputera, w tym:
 2015 r. - 64 517;
 2016 r. - 66 939;
 2017 r. - 81 609;
 2018 r. - 80 889;
 2019 r. – 106 778,
 od stycznia do listopada 2020 r. - 94 250.

Załącznik nr 2. do niniejszego pisma zawiera szczegółowe zestawienie tabelaryczne z danymi 
dotyczącymi przestępstw stwierdzonych, zaistniałych w sieci lub przy wykorzystaniu 
komputera w okresie od stycznia 2015 r. do listopada 2020 r. według kwalifikacji 
przestępstw.

Z poważaniem

z up. Marek Zagórski

Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/


