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POSTĘPOWANIE Z WIADOMOŚCIAMI TERRORYSTYCZNYMI 

Listy elektroniczne które zawierają żądania pod adresem przedszkola pod groźbą wysadzenia bomby, 
rozpylenia gazu itp. powinny być traktowane w sposób umożliwiający Policji podjęcie działań. Dodatkowo 
muszą być przechowywane do czasu ewentualnego procesu sądowego tak aby stanowić niepodważalny 
dowód. Sąd musi mieć pewność, że wydrukowany email jest tożsamy (niezmieniony) z przekazanym w 
wersji elektronicznej. W tym celu należy go specjalnie „opakować” i podpisać. Ten proces nazywany jest 
„haszowaniem”. Szkołą dedykuje pamięć USB, na której przechowywane będą terrorystyczne maile. 
Pamięć ta musi być bezpiecznie przechowywana w kasie pancernej. 

1.1. PROCEDURA 

1. Zawiadomienie o odebraniu listu terrorystycznego 

a. dyrektora placówki pod nr tel.: … 

b. organu prowadzącego, ... pod nr tel. … 

c. organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty pod nr tel. … 

d. służb mundurowych pod nr tel. 112 

e. (ewentualnie Dzielnicowego Policji pod nr tel. …) 

f. (ewentualnie informatyka pod nr tel. …) 

2. Sporządzenie notatki i wydrukowanie jej dla policji 

a. wyświetlenie listu wraz z nagłówkiem 

b. zabezpieczenie integralności (zabezpieczenie przed zmianą) podpisem/hashem MD5 
(„haszowanie”) 

c. otwarcie szablonu raportu ze zdarzenia 

d. wklejenie listu wraz z nagłówkiem 

e. wklejenie sumy kontrolnej MD5 

f. wklejenie sumy kontrolnej SHA1 

3. Zarchiwizowanie wiadomości 

a. utworzenie na pamięci USB folderu o nazwie: rok-miesiąc-dzień tytuł wiadomości 

b. zapisanie wiadomości w tym folderze 

c. zapisanie sumy kontrolnej w tym folderze 

d. zapisanie raportu dla policji w tym folderze 

4. Analiza przypadku – porównanie z poprzednimi wiadomościami terrorystycznymi 

a. tytułu 

b. porównanie adresu email, z którego wysłano wiadomość 

c. porównanie groźby 

d. porównanie listy innych adresów email, na które wysłano wiadomość (o ile są widoczne) 
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1.2. PROGRAM MD5 CHECKSUM TOOL 

Wybieramy plik z listem 
elektronicznym, który 
zapisany został na pamięci 
USB (ale najczęściej jest 
automatycznie ściągany do 
folderu Pobrane 
elementy). 

 

Klikamy Hash 

 

 

 

 

 

Eksportujemy sumy 
kontrolne na pendrive. 

1.3. PRZYKŁADOWY NAGŁÓWEK WIADOMOŚCI 

MIME-Version: 1.0 
Date: Tue, 9 Mar 2021 09:29:58 +0100 
References: <d6e0b7f8b6d849068917564b24b82d85@grupawp.pl> 
 <01a9269a-66df-c06c-782a-8463785d9d3c@.pl> 
 <CABjZMJZqNd7GypCQSNP-wYcx3iuK3ngmo3S8WX14dY=r2hi0WA@mail.gmail.com> 
In-Reply-To: <CABjZMJZqNd7GypCQSNP-wYcx3iuK3ngmo3S8WX14dY=r2hi0WA@mail.gmail.com> 
Message-ID: <CABjZMJa4yRMB=cWVDaGXiGiQd1eZew_6NWhpUd_=7A2faWXP-w@mail.gmail.com> 
Subject: Re: problem z zalogowaniem 
From: =?UTF-8?B?UGF3ZcWCIFdvxbpuaWFr?= <pawel.wozniak@zdz.edu.pl> 
To: Sekretariat <sekretariat@.pl> 
Content-Type: multipart/related; boundary="0000000000001f9d9d05bd165beb" 
 
--0000000000001f9d9d05bd165beb 
Content-Type: multipart/alternative; boundary="0000000000001f9d9b05bd165bea" 
 
--0000000000001f9d9b05bd165bea 
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8" 
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable 
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Acha, nowe has=C5=82o Pana Matuli to: 
 
 pnkL4BH!ASj7R#ne3Nke4r5R 
 
prosz=C4=99 mu wys=C5=82a=C4=87 na przyk=C5=82ad przez e-przedszkole. 
 
A k=C5=82opot z logowaniem ominie klikaj=C4=85 na polecenie Logowanie w men= 
u strony internetowej przedszkola: 
 
[image: image.png] 
 
 
wt., 9 mar 2021 o 09:22 Pawe=C5=82 Wo=C5=BAniak <pawel.wozniak@zdz.edu.pl> 
napisa=C5=82(a): 
 
> Dzie=C5=84 dobry, 
> 
> ten email trafi=C5=82 mi do spamu wi=C4=99c dopiero dzisiaj wygenerowa=C5= 
=82em powt=C3=B3rnie 
> wiadomo=C5=9B=C4=87 do rodzica. 
> 
> Pawe=C5=82 Wo=C5=BAniak 
> 
> =C5=9Br., 3 mar 2021 o 10:47 Sekretariat <sekretariat@.pl> 
> napisa=C5=82(a): 
> 
>> Dzie=C5=84 dobry, 
>> 
>> poni=C5=BCej wiadomo=C5=9B=C4=87 od rodzica. 
>> 
>> Z powa=C5=BCaniem 
>> 

1.4. PRZYKŁADOWE SUMY KONTROLNE MD5 I SHA1 

File: problem z zalogowaniem.eml 

File size: 132 KB (135 512 bytes) 

MD5 checksum: 9FBD20595C0B9E27324FE01811ADEBA5 

SHA1 checksum: 3BF7FE293F500527098797ED48D8500CF3537035 

 


