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Rosjanie wpływali na polskie wybory?
Istnieje raport, według którego rosyjskie służby specjalne mogły wpływać
na wynik wyborów w Polsce. Dokument otrzymał poseł PiS Maks
Kraczkowski, który będzie żądał w tej sprawie od Państwowej Komisji
Wyborczej. Chce również złożyć interpelację do Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.

Interwencje

Knebel

Płatne wydanie "Codziennej"

Szukaj

Lista hańby

Na ten temat
Prokuratura ściga „Codzienną” za prawdę
(/32536-prokuratura-sciga-codzienna-za-prawde)

2012-09-04
Szczerski: raport ujawni nowe wątki afery
(/32532-szczerski-raport-ujawni-nowe-watki-afery)

2012-09-04
Gazprom kontra Unia. Ostry spór (/32538gazprom-kontra-unia-ostry-spor)

2012-09-04
Rosjanie wpływali na polskie wybory?

- Kilka dni temu otrzymałem raport grupy ekspertów, dotyczący tego, że
Państwowa Komisja Wyb orcza korzystała w czasie ostatnich wyb orów z
serwerów rosyjskich firm - powiedział dziś telewizji Superstacja Maks
(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/09/urnaKraczkowski, poseł PiS. Nie ujawnił nazwisk ekspertów, ale twierdzi, że są to
wyborcza-arch.jpg)
osoby, które współpracowały bądź współpracują ze specsłużbami.
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więcej (/temat/211%2B49%2B73)

W rozmowie z portalem Niezależna.pl poseł Kraczkowski potwierdził te
rewelacje. - Nie chcę jednak ujawniać szczegółów, dopóki nie otrzymam odpowiedzi z ABW i innych służb
odpowiedzialnych za prawidłowy przeb ieg wyb orów w Polsce - mówi nam Maks Kraczkowski.
Dziennikarzom Superstacji powiedział zaś: - W raporcie jest cały wydruk informatyczny wskazujący na to, że duża
część materiałów analizowanych przez Państwową Komisję Wyb orczą przechodzi przez rosyjskie serwery. I teraz
pytanie - czy to prawda i czy te serwery zostały sprawdzone pod względem bezpieczeństwa przechowywanych i
przetwarzanych informacji przez np. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

Lokata Bankowa 10,00%
Najwyżej oprocentowana lokata. Na 1
mies. od 1000 zł. Sprawdź !
Ide aBank .pl

Masz własną Firmę?
Ubezpiecz Samochód Firmowy w Link4.
Sprawdź ile możesz Zaoszczędzić!
Wesprzyj Gazetę Polską. Sięgnij SMS-em po newsletter. Bądź na bieżąco! Wyślij do nas SMS o treści GPA na numer

www.Link 4.pl/Firm a

7955 (11,07PLN brutto), a otrzymasz zwrotnie newsletter z prawdziwymi, aktualnymi i najciekawszymi informacjami z
kraju i ze świata. Organizatorem akcji jest "Gazeta Polska". więcej > (http://www.gazetapolska.pl/regulamin-sms)

Ile naprawdę masz lat?

Kliknij "Poleć" i promuj artykuł na swojej tablicy lub "Wyślij" do znajomego

www.m e dicove r.pl/W ie k Biologiczny

Poleć

160

Sprawdź Biologiczny Wiek Organizmu
Zrób Screening Zdrowia w Medicover

Wyślij

+5 Poleć to w Google

Archiwum działu: Polska
Tragiczna śmierć Józefa Szaniawskiego

Autor: gb, | Źródło: Superstacja, Niezależna.pl,

(/32540-tragiczna-smierc-jozefa-szaniawskiego)

2012-09-04
Prokuratura ściga „Codzienną” za prawdę
(/32536-prokuratura-sciga-codzienna-za-prawde)

2012-09-04
Jak Miller „wydłużył” katastrofę w
Smoleńsku (/32539-jak-miller-wydluzylkatastrofe-w-smolensku)

2012-09-04
Szczerski: raport ujawni nowe wątki afery
(/32532-szczerski-raport-ujawni-nowe-watki-afery)

2012-09-04
Rosjanie wpływali na polskie wybory?
(/32537-rosjanie-wplywali-na-polskie-wybory)

2012-09-04
Czy Bondaryk pogrąży Tuska? (/32534-czybondaryk-pograzy-tuska)

2012-09-04
"Ujadający" Niesiołowski przegrał proces
(/32531-ujadajacy-niesiolowski-przegral-proces)

Opinie użytkowników

2012-09-04
Prokurator zajmie się Tuskiem! (/32530-

Forum jest miejscem w ymiany opinii użytkow ników , myśli, informacji, komentarzy, naw iązyw ania kontaktów i rodzenia się inicjatyw .
Dlatego eliminow ane będą w szelkie w pisy w ielokrotne, zaw ierające w ulgarne słow a i w yrażenia, groźby karalne, obrzucanie się

niezalezna.pl/32537-rosjanie-wplywali-na-polskie-wybory

prokurator-zajmie-sie-tuskiem)

2012-09-04

1/6

