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O skutkach wojny na Ukrainie. 

Z przerażeniem i w wielkim szoku patrzymy na obecne wydarzenia na Ukrainie i stanowczo potępiamy 

te niezgodne z prawem międzynarodowym agresywne działania militarne Rosji.  Wyrażamy pełną soli-

darność z całym Narodem Ukraińskim. 

Nasi klienci pytają nas o bezpieczeństwo cybernetyczne i wpływ konfliktu na globalny łańcuch dostaw. 

W związku z tym jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi międzynarodowymi partnerami i dostawcami, 

a także z organami, takimi jak Federalny Urząd Bezpieczeństwa Informacji (BSI). Z dostępnych nam 

informacji nie ma aktualnie ryzyka dla klientów.  

Podzielamy ocenę BSI, że ogólna sytuacja cyberzagrożeń, ze strony cyberprzestępczości i innych zja-

wisk nadal istnieje i zgadzamy się z zaleceniami BSI. (Źródło: BSI) 

Zgadzamy się również z ostrzeżeniem wydanym przez urząd BSI w Niemczech dnia 15 marca 2022 

roku przed korzystaniem z ochrony antywirusowej rosyjskiego producenta Kaspersky. BSI radzi użyt-

kownikom zastąpienie go alternatywnym oprogramowaniem. (Źródło: BSI). 

W odniesieniu do łańcucha dostaw wykorzystujemy nasze doskonałe relacje z naszymi partnerami 

produkcyjnymi i podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby już napięta sytuacja w zakresie dostaw 

nie uległa dalszemu pogorszeniu. O tym będziemy informować regularnie.  

Długoterminowa ocena skutków wojny na Ukrainie nie jest aktualnie możliwa ze względu na dużą dy-

namikę wydarzeń. 

Bechtle posiada lokalizacje w 14 krajach Europy: w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Francji, Ho-

landii, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Czechach i w Polsce. 

W tych krajach posiadamy biura dystrybucyjne. Firma Bechtle nie posiada własnych zakładów produk-

cyjnych i nie zatrudnia osób na Ukrainie ani w Rosji. 

Bechtle w pełni popiera nałożone sankcje gospodarcze w związku z działaniami wojennymi na Ukrai-

nie i codziennie porównuje oficjalne listy sankcji z bazą klientów. 

Za pośrednictwem naszej lokalizacji w Polsce rozpoczęliśmy działania związane z niesieniem po-

mocy. W tym celu przekazaliśmy również 250 000 EUR na pomoc humanitarną dzieciom na Ukrainie i 

z Ukrainy za pośrednictwem UNICEF.  

My, w Bechtle w pełni zgadzamy się z naciskami politycznymi i podejmowanymi działaniami przez Re-

publikę Federalną Niemiec, Unię Europejską, innych zachodnich sojuszników oraz zdecydowaną 

większość państw reprezentowanych w Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ w celu przywróce-

nia pokoju. 

https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/Webs/ACS/DE/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitslage-fuer-die-Wirtschaft/gravierende-Cyber-Risiken/Ukraine_Konflikt/ukraine_konflikt_node.html;jsessionid=2F55813FC975C7B540C32CB2533E2DB8.internet462
https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2022/220315_Kaspersky-Warnung.html
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W razie potrzeby dopasujemy nasze oświadczenie do aktualnych okoliczności. Aktualny stan: Neckarsulm, 2022-

08-22 
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