
Preambuła Wniosku:  

 

Najwyższa Izba Kontroli w protokole pokontrolnym nr kap-4101-002-00/2014 -  " (...) 

negatywnie ocenia działania burmistrzów i prezydentów miast w zakresie zarządzania 

bezpieczeństwem informacji w urzędach, o którym mowa w § 20 rozporządzenia KRI. NIK 

stwierdziła nieprawidłowości w tym obszarze w 21 z 24 (87,5%) skontrolowanych urzędów 

miast, z których sześć oceniła negatywnie. (...)"  

 

W związku z powyższym:  

 

> Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b 

Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.)   

 

§1) Wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - w jakiej formie Urząd 

prowadzi ewidencję sprzętu informatycznego, jak również posiadanego i użytkowanego 

oprogramowania? -  czy jest to forma papierowa czy dedykowany program do prowadzenia i 

zarządzania tego typu rejestrem?  

  

§2) Na mocy wyżej powołanych przepisów wnosimy o udzielnie informacji publicznej w 

przedmiocie w jaki sposób Urząd realizuje działania związane z realizacją Polityki 

Bezpieczeństwa Informacji w zakresie rejestracji incydentów naruszenia bezpieczeństwa w tym 

także związanych z ochroną danych osobowych. 

 

§3) Jeśli odpowiedź na pytanie z §1 - jest twierdząca w zakresie posiadania przez Urząd 

specjalistycznej aplikacji do  zarządzania i ewidencjonowania posiadanego przez Urząd 

oprogramowania - wnosimy o podanie nazwy rzeczonej aplikacji oraz danych Jego Producenta 

(Usługodawcy), jak również koszt rocznego utrzymania tego rozwiązania. 

 

§3a) W trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o kwantyfikację  kwoty budżetu 

Gminy/Miasta jaka pozostała do wydatkowania w 2016 r.  i  jaka została zaplanowana 

na rok 2017 w związku z planowaną realizacją zadań  informatycznych z obszaru 

przedmiotowego -  jak opisano w powyższych punktach (§1-3). 

 

§4) Wnosimy o udzielenie informacji publicznej - w przedmiocie szacunkowej ilości 

stanowisk komputerowych, użytkowanych w Urzędzie na dzień złożenia przedmiotowego 

wniosku (aby oszczędzić czas Urzędników - Wnioskodawca informuje, że zadowoli się 

kwantyfikacją przybliżoną (+-) 5 stanowisk)  

 

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych 

nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy 

o dostępie do informacji publicznej  &#x2013; tym, że przedmiotowa informacja oraz 

ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z 

punktu widzenia Interesu Społecznego. 

Nasze stanowisko i "Konstruktywny Niepokój Podatnika" w tej mierze koresponduje z wyżej 

zacytowanym protokołem pokontrolnym NIK, oraz doniesieniami medialnymi w przedmiocie 

braku wystarczającej kontroli w tym obszarze wykonywania zadań i kompetencji – ad 

exemplum: Artykuł (...) Urząd zapłacił za oprogramowanie podwójnie (...) 

http://www.haloursynow.pl/artykuly/afera-ze-strona-www-urzad-zaplacil-podwojnie-czy-

w,5097.htm 

 

http://www.haloursynow.pl/artykuly/afera-ze-strona-www-urzad-zaplacil-podwojnie-czy-w,5097.htm
http://www.haloursynow.pl/artykuly/afera-ze-strona-www-urzad-zaplacil-podwojnie-czy-w,5097.htm


§4) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) 

-  na adres e-mail optymalizacja-oprogramowania@samorzad.pl 

  

§5) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań złożonych na mocy 

art. 61 Konstytucji RP w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres  

e-mail optymalizacja-oprogramowania@samorzad.pl - stosownie do art. 13 ww. ustawy  
 

Wnioskodawca: 

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt sp. z o. o. 

Prezes Zarządu: Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1 

04-051 Warszawa 

nr KRS: 0000059459 
 

Współwnioskodawca:  

LOG Systems Sp. z o.o. 

ul. Sosnowa 23 

61-428 Poznań 

KRS: 0000345703 
 

 

 

 

 

 

https://poczta.prologit.pl/src/compose.php?send_to=optymalizacja-oprogramowania%40samorzad.pl
https://poczta.prologit.pl/src/compose.php?send_to=optymalizacja-oprogramowania%40samorzad.pl

