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su#EŁ1ąfiitEtyłJi'iblnego (dalą.JST)' - w rozumieniu ań. 33 Lrst' 3 Ustawy o

samorŻądz e gminnym (Dz'U'2001 142'1591 j't')

Dane Wnioskodawcy//petycjodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym plku sygnowanym
kwalifikowanvm podpisem e]ektronlcznym stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 Września 2016
r o usługach za|fan a aAz identyfikacj] e eklronicznej l.Dz| 2a16'1579 dnia 2016'0929) olaz
przep sÓW ań. 4 uŚt' 5 Ustawy o petycjach (Dz'\-) 2a14'1195 z dn a 2014'09'05) ' Data dostarczenia
_ zgodna z dyspozycją ań' 6'1 pkt. 2 Ustawy Kodeks cywilny (Dz' U'2014.'121 j't')
Preambuła WnioskuI
- pyla]]śmy Gminy/Miasta - w tryble Ustavly o dostępie do
W naszym ostalnich Wnioskach W 2016
nformacji publicznej - o stan fakiyczny związany funkcjonującym oprogramowaniem w Urzędach'
o aspekty zw'lązane z
P\,ła]iśmyróWnież W tryble usiawy o dostępie do informacji pub ]cznej
ochroną danych osobowYch

r

-

W przyszłoŚci zamierzamy zapytać o zasady powjerzenia przetwarzanIa danych osobowych ]nnym
podmotom w kontekśce Usług poczty elektronicznej - ań 31 ust 1' Ustawy o ochronie danych
osobowych

nteresuje nas to róWnleŹ w związku Ż planowanym - na 28 maja 2018 r' - ŻakońcŻeniem Vacatio
E' i Rady (UE) 20161679 w sprawie ochrony osób
fiŻycznych W związku z plze|wafzanienr danych osobowych i W sprawie swobodnego przepływu
takjch danych (. )
W przedmiotowym RozporŻądzenii] - znajdu]e się szeroki oplŚ Wykładnl funkcjonalnej - zNiązane) z
ntenc]ami l]stawodawcy' Trudno n e podzie]ić pewnych tez W nim zawadych:
"SŻybk] postęp techniczny g oballzac]a przyniosl^y' nowe Wyzwania W dziedzinle ochrony danych
osobowych. SkaLa zbierania Wym]any danych osobowych znacząco Wzrosła. Dzięki technologji
zaróWno przedsiębiorshła prywatne' jak iorgany publiczne mogą na njespotykaną dotąd skalę
Wykorzyst\Ąr'r'ać dane osobowe W swoje] dzlałalności'osoby fjzyczne coraz częściejudostępnia]ą
informacle osobowe publczn e i globalnie."

leqis _ dot' Rozporządzenia Paramentu

Ponadto:

Najwyzsza zba Kontroli w protokoe pokontrolnym nr kap-4101-OO2-OO/2014 - '(...) neqaiywn e
ocenia dŻ ałanla burmislrzów i prezydentóW mlast W zakresie zalządzania bezpieczeństwem
nformacji W urzędach' o którym mowa W s 20 rczpafządze|ia KRl' NlK stwierdzjła nieprawidłowości
W tym obszarze w 21 z 24 (87,5%) skontrolowanych użędów miast' z których sześćoceniła
negat$łnle' ('..)"

Uzyskane przez nas odpowiedzl 'ŚWiadczą o tym' że w clągu oslatniego roku - częśćUrzędów
starała slę Wdrożyć procedury sanacyjne Żmieniające stan faktyczny oplsany W bardzo negatywnych
oplniach Żawańych W rarnach Wzrniankowanego protokołu NlK nr kap 4101 002 0al2014 ' '' (''') z
Lrtego 2015 r.
Duza ]lośćGmin z dobrym skutk em _ zlea|izowata' L]b lozpoczęła rea izowaó dz]ałania zm erzające
do opiymallzacjj funkcjonującego systemu ZarządŻania Bezpieczeństwem lnformacji'
Aby potwjerdzlć rzeczone ]nformac]e, składamy wnlosek, o treścljak poniżej:
Wniosek
s1) Na mocy ań.61 Konstt'tuc]i RP w związku z ań' 6 ust' 1 pkt' lit' c Ustawy z dnia 6 WŻeŚnia 2001
r. o dostępje do informacji publicznej (Dz U '2a15 '2058 z dnia 2015'12'07) - wnosimy o udŻielenie
I

informacji publicznej w przedmiocie czy Urząd (Gmina) ustanowiła i eksploatuje - system

zalządzania Bezpieczeństwem lnformacji - scilicet _ w rozumieniu dyspozycji s20 ust' '|
Rozpolządzenia Rady Ministrów z dnia 'l2 kwietnia 2012 .. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informac.iiw
postaci elektronicŻnej olaz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (DŻ. U'
2012.526J ?

s2) JeŚ] odpowiedŹ na powyŹŚze pytanie ]est twierdząca - W trybie Wyze] powołanych przepisóW Wnosimy o udziene nforn]ac] pub]icŻną W pŻedmiocie - czy ulząd (Gmina) opracowal
wzmiankowany system zarządzania Bezpieczeństwem lnfolmacji na podstawie Polskiej
Normy PN_lso/lEc 27001 - stosownie do wymogów s20 ust' 3 cytowanego powyźej
Rozporządzenia Rady Nlinistrów w sp.awie Krajowych Ram lnteroperacyjności, (''.) ?
_ Wnosimy o udzielnje informacji publicznej W pżedmiocie
_ kiedy ostatni raż wykonano w Jednostce samorządu Terytorialnego - okresowy audyt
wewnętrzny w Żakresie bezpieczeństwa informacji, w rozumieniu s20 ust. 2 pkt. 14 ww.
Rozporządzenja Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjności (''.) ?

s3) W trybie Wyżei powołanych przepjsóW

Pommo, że nie Wniosku]emy

o

nformację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych
!st' 1 pkl' .1 Ustawy o
dostępie do infolmacji publicznej - 1ym, Źe przedmiotowa informacja oraz ewentualna pÓŹn]e]sza
próba optymalizacji tego obszaru Wydaje się szczególnie islotna Ż punktu widzenia nteresu
spoleczńego, o czym śWiadczy szereg donles eń mediaInych o atakach cybernetycŻnych,
Włamanjach do systen']ów UŻędóW etc - inler alia:
'Kńdzież 317 tys' zł z konta Urzędu Gminy Gidle' hitp://radomsko'naszemiasto.pl/ańykL]l/gminag d e'sprawca_e_kradziezy'n]ew]i kryty,3307561
'ań't,id tm html - sjc!
o podobnych sprawach meda donosły W kontekście Gminy RząŚn]a etc Jaworzno _ WsŻys1kie
sprawy miały mleisce ponad rok temLl
nakładóW pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownle do brzm]enla ań' 3

Wniosek ll- Petycja odrębna:
Tynr razem Preambuła Wniosku jest dosyć roŻległa' gdyż - paza powyższym Wnioskiem w trybie
dosiępie do informacji pub icznei:
s4) Wnosimy - w hybie ań' 4 ust' 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (DŻ.U'2o14.l195
z dnia 2014.09.05) _ o publikac.ię ' w calości _ ninjejszego wniosku - na słronie lnternetowej
(lub w BIP) GminyiMiasta - Adresata.
L]s1awy o

s5) Wnos my o zwrotne pohłieldzenie otrzymania n niejszego Wniosku W tryb e s7 Rozporządzenia
Prezesa Rady lV njstlóW
dnia B stycŻn a 2a02 f' w sprawie organizacji przyjmowan a i

rozpatr}van a

z

s' i WnioskÓw (Dz' U. z dnia 22 st'Jczna 2aa2 r' Nr 5' poŻ' 46)

bezp eczne oprogramowanie@sanT orzad. pl

-

na adres e-mail

s6) Wnosimy o to' aby odpowledŹ w przedrniocie powyższych petycji złożonych na mocy ań 63
Konstytucji RP'Wzwiązkuzalt' 241 KPA została udzielona _ zwrotnie na adres e-mail bezpieczneoprograrnowan e@samorzad pl
s7) Wniosek został sygnowany bezp ecŻnym' kwalfikowanym podpisem eleklronlcŻnym - stosownie
do Wylycznych Ustawy Ż dnia 5 wrześn a 2016 r' o usł!gach zaufania oraz identyfikacji e]ek1roniczne]
(D2.U.2016.1579 dn a 2016 09.29)
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Lr. Po iqonowa 1
04-051 Warszawa
nr

KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy 222 000'00 p]n

www.grnina.Pl wvwv.samorzad.p
Dodatkowe informacjei
Stosownie do ań' 4 trsl' 2 pkt 1 Ustawy o petycjach (Dz.U'2014'1195 z dnia 2014'09'05) - osobą
reprezentu]ąca Podmlot Wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam szulc
Stosown e do ań. 4 L]st' 2 pkt' 5 Ww. Ustawy _ petycja nlniejsza została Żłożonaza pomocą środkóW
komunikacji elektronicznej a WskaŻanym zwrotnynr adresem poczty elektron cŻnejjest: bezpieczne

e@samorzad.pl
Adresaiem Petycli - jest Organ u.lawniony w komparycji
opTogTaTńoWan

Wnioskodawca - pro forma podpisał - nin]ejszy Wniosek ' bezp]ecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (W załączeniu stosowne pliki) choć Według aklualnego ozecŻniclwa brak podpisu
eektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowośc] wnlosku stosownie do orzeczenia: Naczelnego
sądu Administracyjnego W Warszaw e l osK 127710B' PodkreŚ amy jednocześn]e' iż przedmiotowy
Wniosek 1raktu]emy jako próbę usprawnienla organiŻacji działania Jednoslek Admi].]istrac] Pub icznej
- W celu ]epszego zaspokajania potrzeb ludności' Do wn osku dołączono plik podpisany
bezp ecznym kwa ifikowanym podplsem e|ektronlcznym, zawiera on taką samą treśćjak {a klóra
zna]duje się w nin ejszej Wiadornoście-mai' Weryfikac]a podpisu i odcz}łanie p|iku Wymaga
pos adania oprogramowania, któle bez ponoszenia oplat, moŹna uŻyskaó na stronach W!Ą^,ry
podmiotóW - zgodnie z ustawą, ŚWiadczących usługi ceńyfikacyjne'
_ To że Wnioskodawca powołu]e sie na ań' 241 KPA' nie oznacza że niniejszy Wniosek
należy
procedowaó W trybie KPA.
W n']niemanju Wnioskodawcy nin ejszy Wniosek powinien byó procedowany w trybie Ustawy o
pelycjach - lUb WedłUg oceny UrzędnikóW
Rzeczony art 241 KPA - mów]jedyn e - expressis Verbjs - o konieczności L]sprawnian a iulepsŻania
slr!kl!r adn']]nistracjj publicznej _ za pomocą trybu Wnioskowego

Ninąszy Wniosek moŹe być rozpalrywany W tryble Ustawy Ż dnia 11 |ipca 2014 r' o petycjach
|Dz'|'2a14'1195 z d|1a 2014'09'05) - ań' 241 KPA - podany jest dodatkowo - gdyż ce em Wniosk!
jesl - sensu argo - L]sprawn enie] napTawa na miarę istn ejących moż]iwości- funkcjonowan]a
slruktur Admlnistracjl Publicznej.

Zwracarny uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszeŻyć spektrum możliwości
porÓWny/Vania cen iWyboru rÓżnych opcji rynkowych oraz prŻeclwdziałaÓ konrpcji w Adm]n stracji
PL]blcznej _ że nakazal w s6 us1' 2 pkl. 2 załącz|ka nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rac]y
MinistróW z dnia 1B stycznia 2o11 r' W splawie instrukc]i kancelaryjnej' (' ' ' ) (Dz. U' Ż dnia 20 stycznia
2011 r ) _ archiw]zowanie, róWnież Wszystkich niezamówlonych ofeń, a co dopiero petycj] i Wniosków
op1ymalizacyjnych' cieszy nas ten fakt nlemiern]e' przyczyn się Ż pewnością do większej rozwagi w
Wydatkowaniu środkóW publicznych'
Duża ilośćpowołyv/anych przepisÓw prawa w przedmioto\,\,yrn Wnlosku' wiąże się z tym, że chcemy
unjknąć Wyjaśnian]a intencji i podslaw prawnych W rozmowach telefon cznych - co rzadko, ale
jednak, ciągle ma nriejsce W prŻypadku nlelicznych JST.
.JeŹeli .]sT n]e zgada sję z powołanymi przepisami prawa' pros]my aby zastosowano podstawy
prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenia ijawnośc zycia plbicznego jesi naszym nadrzędnym celem' dlatego staramy się
rÓWn eż upowszechn ac zapsy Ustawowe dotyczące Wnoskowania' Kwestie le lJsiawodawca
podkreś lł i uregulował W art' 63 Konstlucji RP: ''Każdy ma prawo składać petycje' wnioski i skargi W
interesie publicznym' własnym lub nne] osoby za je] zgodą do organóW Władzy publcznej oraz do
organzacji linsMucji społecznych W związku z Wykonywanym przez nie zadanlami zleconymi z
zakresu adrnin stracji publicznej.'' alaz w ań.54 usl' 1 Konst},tucji RP "Każdemu zapewnia sę
Wo nośćWyrażania swoich pog ądów oraz pozysk wania i rozpowszechniania informacj '''
Z kole W ań' 241 KPA Ustawodawca zachęca do aktyr/vnośc ob}Ąłatelskiej' "Przedm otem Wniosku
mogą byc w szczególnoścl sprawy ulepszenia olganizac]i, Wzmocnienja praworządności
usprawnien a pracy zapobiegania nadużyc oml ochrony własnośc lepsŻego zaspokajania potrzeb
'

udności'''
Pamięta]my również o pŻepisach zawańych inler a ia: w

ań' 225 KPA: ''s 1. Nikt nie może być
naraźony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z
powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeźeli działał
w granicach prawem dozwolonych. s 2' organy państwowe' organy jednostek samorządu
teMorialnego iinne organy samorządowe oraz organy organizacjl społecznych są obowiązane
przec|wdzatać hamowaniu kr},tyki ] innym dŻiałaniom ogranicŻającyrn prawo do składania skarg i
WnioskóW lub dostarczania nforn']acjj - do publikacji _ o znamionach skargi lub wniosku '
Eksperci NlKpisŻa: 'Nlewieka czba składanych WnioskóW o udŻlelenie informacji p!bllcznej' liczba
skarg złoŹonych do WsA jak róWnież liczba pozwóW złożonych do sądÓW rejonowych śwadczyć
moŻe o braku zainteresowania W egzekwowaniL] powszechnego prawa do informacji publicznej' Ż
drugiej skony realizację tego prawa ulrudniają podmioty zobowlązane do pełnej pŻejrzystośc
swojego działania' poprzez nleudosiępnianie Wymaganej inforrnac]i publicznej" |Prolokół pokontrolny
dostępny W sieci lnterne{: LBY-4101-09/2010]' N/]amy nadzjąę' zrn]enić pollyższą ocenę, być rnoże
nasz Wniosek choć W niewielkim stopniu - przyczyni się do zwiększenia tych wskaźnikóW'
ocz\,vr'iście _ Wsze]kie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Adminislracji
PUb icznej - będące następstwem niniejszego Wniosku - należy przeprowadzć zgodnie z
rygorystycznymi zasadam! Wydatkowania środkóW pub jcŻnych - z uwzgLędnienjem stosowania
zasad uczclwej konkurencj pŹejrzysiości itranspareniności- zatem W pełni lege ań]s'
'
Ponownie sygnalizujemy' że do Wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifkowanym
podpisem elektronicznym. WeMikacja podpisu i odcz!,tanle pllku wymaga posiadania
oprograrnowania' które bez ponoszen]a opłat' można uzyskaó na stronach tĄĄĄĄĄ podmiotów zgodnie z us1awą' śWiadczących usługi certyf kacyjne'

