Warszawa, dnia 12 października 2018 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

BMI1.0124.891.2018
Pani
Małgorzata Szumańska
Wiceprezes Fundacji Panoptykon
fundacja@panoptykon.org

W odpowiedzi na wniosek z 28 września 2018 r. o udostępnienie informacji w trybie ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)
uprzejmie informuję, co następuje:
Ad 1. Narzędziem obecnie wykorzystywanym w Ministerstwie Finansów do analizy ruchu
sieciowego jest oprogramowanie, wykorzystujące tzw. kategorie, czyli nazwane grupy stron,
opisane i skategoryzowane przez dostawcę przedmiotowego rozwiązania informatycznego.
Ministerstwo Finansów, ani inny odbiorca systemów analizujących ruch, nie ma wpływu na
bazową kategoryzacje poszczególnych stron - pracownicy (w tym służby IT) Ministerstwa nie
mogą samodzielnie dokonać zmiany przyporządkowania strony do kategorii, do której została
zakwalifikowana przez producenta oprogramowania. Takie rozwiązanie gwarantuje obiektywną
analizę ruchu.
Strona www.skarbowcy.pl została skategoryzowana jako Newsgroups/Forum, czyli Forum
dyskusyjne.
Zgodnie z treścią pisma, o którym mowa w pytaniu nr 1, monitorowany jest m.in. dostęp do
strony blogów lub fora na różne tematy lub tematy nieobjęte innymi kategoriami; strony
oferujące różne rodzaje komunikacji internetowej, takie jak poczta e-mail lub wiadomości
błyskawiczne.
Przyjmuje się i jest to dobrą praktyką w cyberbezpieczeństwie, że fora dyskusyjne mogą
stanowić potencjalne ryzyko związane np. z wyciekiem danych, bądź publikowaniem
niepożądanych informacji.
W związku z powyższym zwiększonej uwadze podlega ww. kategoria, do której strona
www.skarbowcy.pl się zalicza. Każda aktywność pracowników, systemów informatycznych
i aktywnych urządzeń sieci w Internecie podlega monitorowaniu, bez względu na to, czy
komunikat zawierający informację o monitorowaniu danej strony zostanie wyświetlony przed jej
otworzeniem. Komunikaty te wyświetlają się między innymi w przypadku stron
umożliwiających pobranie oprogramowania, forów internetowych, stron zawierających
komunikatory. Wyświetlenie informacji o monitorowaniu dostępu do danej strony ma charakter
informacyjno – edukacyjny dla pracowników i ma na celu zachowanie podstawowych zasad
bezpiecznego korzystania z zasobów informacyjnych w Internecie.
Czynnikiem wystąpienia komunikatu jest zatem jedynie skategoryzowanie przez producenta
oprogramowania strony www.skarbowcy.pl jako Newsgroups/Forum, czyli Forum dyskusyjne.
Niezależnie od wyżej opisanego rozwiązania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami, monitorowaniem objęty jest cały ruch internetowy
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Ad 2. Monitoringiem ruchu sieciowego objęci są wszyscy pracownicy i funkcjonariusze podlegli
Ministrowi Finansów, w tym członkowie kierownictwa resortu, dyrektorzy departamentów oraz
podległych Ministrowi Finansów jednostek organizacyjnych.
Ad 3. Nie są prowadzone analizy przypadków użycia poszczególnych stron, natomiast dane
(logi) mogą zostać wykorzystane jedynie w przypadku wykrycia zagrożenia bezpieczeństwa
teleinformatycznego - służą wówczas jako dane analityczne w celu obsłużenia incydentu
bezpieczeństwa.
Odpowiedź na pytania dodatkowe wniosku:
Ad 1 i 2. Nie jest możliwe przedstawienie wykazu stron wchodzących w skład poszczególnych
kategorii, ponieważ taki wykaz nie jest publikowany przez producenta aktualnie
wykorzystywanego systemu bezpieczeństwa. Istnieje możliwość weryfikacji przynależności
strony do danej kategorii na stronie producenta: https://global.sitesafety.trendmicro.com/.
Ad 3. Żądane pismo dotyczące wewnętrznych zasad funkcjonowania resortu finansów
w obszarze bezpieczeństwa informacji. nie stanowi informacji publicznej zgodnie
z ugruntowanym orzecznictwem. Pismo zawierało w istocie informację, skierowaną do
pracowników Ministerstwa i resortu finansów o wprowadzeniu (w Ministerstwie Finansów oraz
we wszystkich jednostkach organizacyjnych resortu finansów) zmodyfikowanych zasad dostępu
do stron internetowych.
Osoba, która jest odpowiedzialna za treść informacji: Dariusz Binkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji; Wojciech Sawicki, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony
Informacji; Piotr Patroński, Dyrektor Departamentu Informatyzacji.
Informację udostępniła niżej podpisana w dniu 12 października 2018 r.
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