
   

 

Warszawa, 05.12.2011 

 

Oświadczenie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej 

W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi uprzejmie informujemy, iż: 

 Portale Polska.pl i Poland.pl nie zostały sprzedane. Ich ostatecznym dysponentem w dalszym 

ciągu pozostaje Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. 

 W maju 2011 roku Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa zaprosiła do negocjacji na 

temat tworzenia treści obu portali największe polskie grupy medialne i internetowe.  Jedyną 

ofertę zgodną z postanowieniami obowiązującej procedury wyboru ofert złożyła Agora S.A. 

 Po kilkumiesięcznych negocjacjach zawarta została umowa, której szczegółowe warunki 

stanowią tajemnicę handlową. 

 Cała procedura odbywała się na podstawie obowiązujących przepisów prawa z 

uwzględnieniem prawnych i ekonomicznych interesów NASK oraz misji realizowanej przez 

NASK.  

 Środki, które Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa uzyska na skutek realizacji tej 

umowy przeznaczone zostaną na rozwijaną w instytucie działalność mającą na celu 

zwalczanie pornografii dziecięcej.  

 

O Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) 

NASK jest instytutem badawczym podległym Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem badań 
naukowych jest opracowywanie rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci 
teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Istotne miejsce zajmują badania dotyczące 
biometrycznych metod weryfikacji tożsamości w bezpieczeństwie usług. Kluczowym polem aktywności NASK są 
działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające 
bezpieczeństwo sieci zajmuje się zespół CERT Polska (Computer Emergency Response Team). Jako operator 
telekomunikacyjny NASK oferuje innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów finansowych, 
biznesowych, administracji i nauki (m.in. ARAKIS - system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w sieci). NASK 
prowadzi także rejestr narodowej domeny .PL. Ważną rolę pełni działalność edukacyjna i popularyzacja idei 
społeczeństwa informacyjnego. W Akademii NASK prowadzone są unikatowe szkolenia dla firm i instytucji ze 
szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa ICT. Od lat realizowany jest program Komisji 
Europejskiej Safer Internet promujący bezpieczne korzystanie z nowych technologii i Internetu wśród dzieci 
i młodzieży. W ramach programu funkcjonuje Dyżurnet.pl, punkt kontaktowy, który przyjmuje zgłoszenia 
dotyczące nielegalnych treści w Internecie.  
 
Kontakt dla mediów: 
NASK: 
Radosław Musiał 
Dział PR i Marketingu  
e-mail: radoslaw.musial@nask.pl 
tel.: (48) 608 618 229 

mailto:radoslaw.musial@nask.pl

