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Szanowni Państwo!
Biuro Bezpieczeństwo Narodowego zostało powołane w celu wspierania
Prezydenta RP w jego obowiązkach związanych z zapewnieniem państwu
i jego obywatelom zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego bezpieczeństwa. W dzisiejszych czasach, kiedy informacja i jej przekazywanie stają się
nie tylko jednym z podstawowych środków prowadzenia polityki, ale także
narzędziem osiągania przewagi nad przeciwnikiem, który zagraża bezpieczeństwu, teleinformatyka i telekomunikacja zaczynają stanowić znaczący
przedmiot zainteresowania naszej instytucji. I dlatego BBN z satysfakcją
przyjął propozycję objęcia patronatu i włączenia się w zorganizowanie specjalnej sesji Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jako jeden z centralnych urzędów
w państwie jest zobowiązane do przestrzegania najwyższych standardów
bezpieczeństwa teleinformatycznego w swojej pracy. Nasze doświadczenia
pozwalają nam w pełni dostrzegać wagę i złożoność problemów zaproponowanych do dyskusji przez Sekcję Telekomunikacji Komitetu Elektroniki
i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk oraz Komitet Organizacyjny
Sympozjum.
Godny podziwu jest fakt, iż tak liczne grono naukowców, przedstawicieli
Sił Zbrojnych RP i przemysłu zaangażowało się w wysiłek, który zaowocował wstępnymi warsztatami, spotkaniami, przygotowaniem poszczególnych
opracowań, ich publikacją i finalnym spotkaniem w ramach sympozjum.
Praca ta miała szczególne znaczenie, gdyż pozwoliła wspólnie zastanowić się
nad celami, które należy sobie postawić i do których osiągnięcia trzeba dążyć w ramach wzmacniania roli teleinformatyki i telekomunikacji w systemie
bezpieczeństwa państwa. Trudno dziś wyobrazić sobie skuteczne prowadzenie z użyciem sił zbrojnych działań z zakresu zarządzania kryzysowego czy
nawet zarządzania przedsiębiorstwem bez efektywnego systemu przekazywania informacji i równie efektywnego mechanizmu ich ochrony.
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Zdolność szybkiego komunikowania się w sytuacjach zagrożeń, zarówno
tych najpoważniejszych, na poziomie państwa, jak i tych lokalnych czy
ekonomicznych, w taki sposób, by osoby trzecie nie miały dostępu do niejawnych danych, wydaje się obecnie jednym z kluczowych czynników decydujących o powodzeniu podejmowanych akcji. Z drugiej strony, umiejętność pozyskiwania jak największej ilości informacji, ich selekcjonowania,
przetwarzania i wyciągania wniosków na ich podstawie daje możliwość
uzyskania przewagi, pozwalającej na wyprzedzanie działań przeciwników
czy konkurentów.
Wierzę, że sympozjum przyczyni się do uświadomienia całemu środowisku roli zagadnień teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w ogólnie
rozumianym systemie bezpieczeństwa państwa. Pozwoli też na wymianę
doświadczeń i rozpowszechnienie wiedzy na temat konkretnych rozwiązań,
proponowanych przez uczestników spotkania, mogących zwiększyć poziom
przygotowania polskich instytucji, służb państwowych i przedsiębiorstw
pod względem zabezpieczenia informatycznego.
Jestem przekonany, że publikacja materiałów przygotowanych na potrzeby specjalnej sesji sympozjum zainspiruje Państwa do dalszych, pogłębionych analiz i dyskusji w tym zakresie. Mam też nadzieję, że stanie się
początkiem wielostronnej współpracy, której efektem będzie poprawa bezpieczeństwa państwa w zakresie funkcjonowania jego teleinformatycznego
i telekomunikacyjnego podsystemu.

Roman Polko
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