
MINISTERSTWO Warszawa, dnia 23 grudnia 2013r
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

        DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

DI-WPIP-0667-37/2013

Borys Bura
karol.bregula@siecobywatelska.pl

Szanowny Panie,           

W nawiązaniu do wniosku z dnia 2 listopada br. o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie dokumentacji, o której mowa w decyzji nr 15 Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z  dnia  31  lipca  2013  roku  w  sprawie  powierzenia  Centrum  Projektów  Informatycznych
realizacji zadania zapewnienia technicznego utrzymania systemów, uprzejmie przekazuję co
następuje:

 W zakresie  pkt  1 ww. wniosku, uprzejmie  przekazuję kopię umów i porozumień,  
o których mowa w §4 pkt 1-3 ww. decyzji;

 W  zakresie  pkt  2  ww.  wniosku,  uprzejmie  przedstawiam  zestawienie  umów  
i porozumień, o których mowa w § 4 pkt 4 ww. decyzji:

1. Umowa nr  10/DI/2013 zawarta  w dniu 8 sierpnia  2013 r.  z  firmą Netią,  której
przedmiotem jest świadczenie usług transmisji danych „Ethernet EPLport2port” w
technologii  MPLS  (tj.  Multiprotocol  Label  Switching)  pomiędzy  węzłami  w
lokalizacjach: Warszawa, ul. Grochowska 21a oraz Warszawa ul. Chocimska 15;

2. Umowa  nr  4//COMARCH/MAC/PN/13  zawarta  w  dniu  22  lipca  2013  r.  
z firmą Comarch S.A oraz Comarch Polska S.A., której przedmiotem jest usługa
asysty  technicznej  oprogramowania  standardowego systemu ePUAP oraz  serwis
pogwarancyjny urządzeń systemu ePUAP;

3. Umowa nr 15/P/DI/2013 zawarta  w dniu 12 sierpnia 2013r z  ATM S.A.,  której
przedmiotem jest świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby systemu
ePUAP w serwerowi zlokalizowanej w CWT SG.

 W zakresie pkt 4 ww. wniosku, uprzejmie przekazuję kopię zarządzenia,  o którym
mowa w  § 7 ww. decyzji;

 W zakresie pkt 5 ww. wniosku, uprzejmie przekazuję kopię umowy, o której mowa 
w  § 8 ww. decyzji.

W  zakresie  pkt  3  ww.  wniosku  uprzejmie  informuję,  iż  w  odniesieniu  
do dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 1 ww. decyzji, jej udostępnienie wymaga podjęcia
dodatkowych  czynności  polegających  m.in.  na  sięgnięciu  do  dokumentacji  źródłowej,
przeprowadzenie  odpowiednich  analiz  i  zestawień,  a  także  w  uzasadnionym  zakresie
anonimizacji. Wytworzenie dokumentu żądanej treści wskazuje na proces jej przetworzenia, 
a żądana informacja ma charakter informacji przetworzonej.

Wskazać należy przy tym, iż stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września
2001r.  o dostępie  do informacji  publicznej (Dz. U. Nr 112 poz.  1198, ze zm.),  prawo do
informacji  publicznej  obejmuje  uprawnienia  do:  uzyskania  informacji  publicznej,  w  tym
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uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla
interesu publicznego.

Jeżeli  udzielenie  informacji  powiązane  jest  z  koniecznością  przeprowadzenia
odpowiednich analiz, zestawień, obliczeń, wyciągów, zestawień statystycznych połączonych  
z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków osobowych i finansowych, to takie
informacje  należy  zakwalifikować  jako  informacje  przetworzone  (zob.  wyrok  WSA  
w Warszawie z 22.7.2010 r.,  II SA/Wa 438/10, orzeczenia.nsa.gov.pl). Podmiot  udzielający
informacji przetworzonej przed udostępnieniem tej informacji musi ustalić i rozważyć, czy jej
udostępnienie  w  zakresie  określonym  we  wniosku  jest  szczególnie  istotne  dla  interesu
publicznego. Dokonanie oceny tej  szczególnej istotności dla interesu publicznego wymaga
wykazania istnienia konkretnej przesłanki. 

Udzielenie  informacji  przetworzonej  uzależnione  jest  zatem  od  wykazania  przez
wnioskodawcę, że ich uzyskanie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

 Z poważaniem,

Justyna Duszyńska 
Zastępca Dyrektora
Departamentu Informatyzacji MAiC

Załączniki:
1. Porozumienie  zawarte  pomiędzy Ministrem Administracji  i  Cyfryzacji  a  Komendantem

Głównym Straży  Granicznej  z  dnia  1  lutego  2013r  w sprawie  zasad  funkcjonowania
systemu teleinformatycznego ePUAP Ministerstwa Administracji  i  Cyfryzacji  na terenie
serwerowi CWT SG oraz aneks z dnia 19 czerwca 2013 r.

2. Umowa nr 5/P/DI/2013 zawarta w dniu 19 kwietnia 2013r pomiędzy Skarbem Państwa –
Ministerstwem Administracji  i  Cyfryzacji  a firmą ATM S.A.  dotycząca najmu lokalu z
przeznaczeniem na serwerownię systemu ePUAP

3. Umowa o współpracy w zakresie platformy ePUAP i systemu PayByNet zawarta pomiędzy
Ministrem  Spraw  Wewnętrznych  a  KIR  S.A  w  dniu  26.01.2009  r.  oraz  aneks  do
porozumienia z dnia 30 marca 2009r.

4. Porozumienie  w sprawie udostępnienia danych z rejestru REGON na potrzeby Słownika
Podmiotów  Publicznych  na  platformie  ePUAP zawarte  pomiędzy  Ministrem  Spraw
Wewnetrznych i Administracji a Prezesem GUS w dniu 21.07.2011r

5. Porozumienie  w sprawie integracji zasobów informacyjnych z ePUAP zawarte pomiędzy
Ministrem  Spraw  Wewnetrznych  i  Administracji  a  Kierownikiem  Krajowego  Biura
Wyborczego w dniu 19.01.2009r

6. Zarządzenie nr 14 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 września 2012r w sprawie
Polityki bezpieczeństwa ePUAP wraz z załącznikami.

7. Porozumienie  w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarte w dniu
31.10.2013 r. pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji a dyrektorem CPI

Do wiadomości:
Pani Magdalena Skarżyńska – Dyrektor Biura Ministra
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