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Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Działając w imieniu Stowarzyszenia „Komputer w Firmie”, z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, tj. ze zm. –
dalej jako „uodip”), proszę o udostępnienie mi informacji publicznej obejmująceSj:S

Liczbę posiadanych komputerów i serwerów

Czy mają Państwo budżet przeznaczony na bezpieczeństwo elektroniczne na ten rok? Jaka to
kwota i jaki stanowi to udział procentowy w planowanych wydatkach?

Czy mieli Państwo incydenty związane z bezpieczeństwem (włamanie do poczty elektronicznej,
blokada komputerów, ransomware, phishing)?

Czy posiadają Państwo własny serwer / bramę poczty elektronicznej?


W jaki sposób zabezpieczają Państwo pocztę elektroniczną (oprogramowanie antywirusowe,
firewall, usługa zewnętrzna itp.)



Czy posiadają Państwo dedykowane zasoby własne w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i
jego bezpieczeństwa czy też korzystają Państwo z usług firmy zewnętrznej?



Czy korzystają Państwo z usług chmurowych lub zamierzają skorzystać?

Zgodnie z przepisami przywołanej ustawy, opierając się na art. 4 ust. 1 uodip, wskazać należy, że obowiązane
do udostępnienia informacji publicznej są m.in. organy władzy publicznej. Regulacja ta znajduje zatem
zastosowanie także do organów jednostek samorządu terytorialnego.
Z kolei uwzględniając zakres przedmiotowy uodip, opierając się o art. 1 ust. 1 tej ustawy, należy dojść do
wniosku, że informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Art. 6 uodpi tworzy otwarty
katalog informacji uznawanych za informację publiczną, przy czym w szczególności wskazuje, że
udostępnieniu podlega informacja publiczna o podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1 uodip, w tym o
majątku, którym dysponują.
Mając na uwadze, zakres niniejszego wniosku, który obejmuje informacje o majątku pozostającym w
dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego należy podkreślić istnienie obowiązku udostępnienia
wnioskodawcy informacji publicznej wskazanej w treści niniejszego wniosku, co czyni ten wniosek w całości
zasadnym.
Jednocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 1 uodip, określam sposób i formę udostępnienia żądanych informacji i
proszę o przesłanie drogą mailową na adres: r.kaminski@komputerwfirmie.org.
Powołując się na art. 13 ust. 1 uodip, wnioskuję o udostępnienie żądanych informacji bez zbędnej zwłoki, nie
później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego wniosku.

W imieniu wnioskodawcy

Robert Kamiński

