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Wg rozdzielnika
Dotyczy: Kompetencji posiadanych przez podmioty zajmujące się problematyką
cyberbezpieczeństwa
Szanowni Państwo,
Realizując zadania Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa wynikające z art. 62
ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dotyczące koordynacji działań polityki
rządu w zakresie cyberbezpieczeństwa w tym upowszechniania nowych rozwiązań i
inicjowania dalszych badań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa kraju w
cyberprzestrzeni, zwracam się z prośbą o wypełnienie dołączonej do ww. pisma ankiety.
Celem ankiety jest zebranie informacji nt. podmiotów działających w Polsce, które zajmują
się szeroko rozumianą tematyką cyberbezpieczeństwa. Otrzymane informacje będą
podstawą do przygotowania odpowiednich działań ze strony rządu RP nakierowanych na
podnoszenie kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa.
Jednocześnie na szczeblu UE została podjęta decyzja dotycząca utworzenia Centrum
Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań
Naukowych a w konsekwencji także sieci kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa,
która składać się będzie z krajowych ośrodków państw członkowskich. Pozyskane informacje
od podmiotów zajmujących się problematyką cyberbezpieczeństwa pozwolą także na lepsze
programowanie projektów oraz zgłaszanie zainteresowania udziałem w projektach,
prowadzonych przez ww. Centrum, ze strony polskich podmiotów.
Kwestionariusz porusza szereg obszarów związanych z cyberbezpieczeństwem i jest
skierowany m.in. do jednostek akademickich, badawczych, stowarzyszeń, fundacji oraz
innych instytucji i podmiotów, których jednym lub głównym obszarem działań jest
cyberbezpieczeństwo.
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Ww. ankieta została przekazana do ponad 350 podmiotów w Polsce jednakże byłbym bardzo
wdzięczny za przekazanie jej również podległym Państwu jednostkom lub innym instytucjom
znanym Państwu, które prowadzą działania w zakresie szeroko pojętego
cyberbezpieczeństwa, i które byłby zainteresowane wypełnieniem ankiety.
W razie wątpliwości co do sposobu wypełniania kwestionariusza proszę o kontakt z
Wydziałem Strategii, Analiz i Współpracy w Departamencie Cyberbezpieczeństwa pod
numerem 22 245 59 22 lub mailowo na adres sekretariat.dc@mc.gov.pl.
Z poważaniem
Karol Okoński
Sekretarz Stanu
/-podpisano elektronicznie/
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