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Szanowni Państwo, Ilość za\. . """ Porlpi -~"" 

w imieniu Stowarzyszenia i portalu "Komputer w Firmie" zwracam się z prośb . -uGGsłępnienie1nfol"maćjl 


publicznej dotyczącej informa tyzacji Państwa Urzędu. 


Szczegóły zapytania przesyłam w załączniku. 


Z poważaniem, 


Robert Kamiński ma ilto: r.kam i nski@komputerwfirmie.org 

mob.: (601) 212 511 
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WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Działajqc w imieniu Stowarzyszenia "Komputer w Firmie", z siedzibq w Warszawie no podStOVv'i8 ort. 2 usL l 
usla",y z dnia 6 września 2001 'Oku o doslępie do infoiffiacjl pubicznej (DL U. Z20 16 r.. pOl. 1764. fj. ze zm.
daiejjako "uodip"'), proszę o udostępnienie mi informacji pub5cznej obejmujqcej' 

Uczbę poslooonych komputerów i servverów 
Czy majq PańSTWO budżet przeznaczony na bezpieczeńslwa elektroniczne na ten rok? Jako to 
kwoto i jaki stanowi to udzioł procentovvy' VI plonowanych wydatkach? 

• ery mieli Państwo incydenfy zv.tlqzone z bezpieczeństwem (włamanie do poczty elektronicznej, 
blokado. komputerów, (omomv.;ore, phishingj? 

" Czy posiadajq Ponstwo własny serwer I bramę poczty elektronicznej? 

W jok; sposób LObezpieczojq Państwa pocztę elekTroniczną (oprogramowanie antywirusowe, 

firewoll. usługo zewnętrzno itp.) 

..,. Cr! posiadajq Państwo dedykowane zasoby własne w zakresie obstugi SDrzętU komputerowego i 
jego belp:eczeńsf"wa czy tez korzystają PonsTvlo z usług firmy zewnętrznej? 

Cry lr.orzystajq Parlstwo z usług chmurowych lub lomierz.ajq skorzystać? 

Zgodnie z przepisami p,7yv/ołanej ustawy, opierając się na ort, -4 ust. l uadip, wskazać należy, że obow;qzane 
de udostępnienia infOiffiacji publiczne! sq m.in. organy wtadz:f publicznej. Regulacjo to majduje zatem 
zostosowanie takze do organ6w jednostek samorządu terytorialnego. 

Z <olei uv.aględniajqc zokres przedmolov,y uOdip. op;erajqc się a ort. I usl. 1 tej uslawy. należy dejść do 
wnIO$.<:u, że informacjq pUblicznq każda informacja o sprawach pUblicznych. ,'\li. 6 uadpi twarzy otwarty 
katalog inforrr;acji uznowonycll za informację publiczt1ą, przy czym w >Iczegó:nosc] wskazuje, że 

udosrępnieniu podlega informacjo publiczna o podfY1jotocf'), o których mowa wart 4 usL l uodip, w tym o 
majątku. któ;yrn dysponujq. 

i'J\Ojqc na uwadze. zakres niniejszego wniosku, który obejmuje inforrr;acje o mojqlku pozostającym w 
dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego należy r::odK:reślić istnienie obowiązku udostępnienia 

wnioskodawcy infO!TI'acjl pubticznej v,<,'skazonej w treści niniejsz.ego wniosku, co czyni ten wn\osek w cotości 

zasadnym. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 1 uadlp, akreślorn sposób j fOlmę udostępnienia iqdanych informacji i 
proszę o przesianie drogq mo:lową no adres: Lkamlnskł@komputerwfitmie.org. 

Povvołujqc się no art. 13 ust. 1 uOdip, wnioskuję o uda.stępnienie żądanych inforrr;ocji bez zbędnej zvvłoki, nie 

późrl:ej Jednak niz w lerr:'1inie 14 dni od daty złożenia niniejszego wniosku, 

W imieniu wniaskodav-lCy 

-_.....--:::-:-;--. 
Robert Kamiński 
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