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WNIOSEK 

o udostępnienie informacji publicznej 

 

W dniu 14 września 2018 r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł1 pt. Minister 

finansów monitoruje urzędników wchodzących na stronę skarbowcy.pl.  

W związku z powyższym na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Fundacja Panoptykon zwraca się 

z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w postaci odpowiedzi na poniższe pytania:  

1. Jakie czynniki zdecydowały, że wejścia na stronę internetową Krajowej Sekcji 

Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność” (www.skarbowcy.pl) podlegają 

monitorowaniu zgodnie z decyzją Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji 

Ministerstwa Finansów (pismo z 24 sierpnia 2018 znak DB1.0451.1.2018)? 

2. Czy monitorowaniu, o którym mowa w ww. piśmie, podlegają wszyscy pracownicy 

i funkcjonariusze podlegli Ministrowi Finansów (w tym członkowie kierownictwa 

resortu, kierownicy departamentów oraz kierownicy podległych Ministrowi Finansów 

jednostek organizacyjnych oraz ich zastępcy)? Jeżeli nie, wnosimy o przekazanie 

informacji kto jest zwolniony z monitorowania aktywności w Internecie i jakie zasady 

o tym zadecydowały. 

3. Czy, a jeżeli tak, z jaką częstotliwością generowane są raporty (sprawozdania, analizy, 

itp.) z monitorowania aktywności pracowników i funkcjonariuszy i jakie dane zawierają? 

Ponadto prosimy o udostępnienie: 

1. Aktualnego wykazu stron internetowych z podziałem określonym w piśmie znak 

DB1.0451.1.2018 (strony internetowe blokowane: „potencjalnie niebezpieczne”, 

„z treściami dla dorosłych”, „z programami służącymi do pobierania plików” oraz strony 

internetowe monitorowane: „strony umożliwiające pobranie bezpłatnego, próbnego lub 

płatnego oprogramowania”, strony blogów lub fora na różne elementy lub tematy 

nieobjęte innymi kategoriami”, strony oferujące różne rodzaje komunikacji 

internetowej”, strony udostępniające oprogramowanie do pobrania lub usługi 

                                                 
1 Artykuł dostępny pod adresem: https://www.rp.pl/Urzednicy/309149979-Minister-finansow-monitoruje-

urzednikow-wchodzacych-na-strone-skarbowcypl.html 

http://www.skarbowcy.pl/
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internetowe służące do obsługi wiadomości tekstowych lub czatu, komunikatory 

internetowe” „dyski chmurowe”); 

2. Aktualnego wykazu stron internetowych monitorowanych nie zakwalifikowanych do 

kategorii wymienionych w pkt. 4 niniejszego pisma; 

3. Udostępnienie pełnej treści decyzji Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji 

Ministerstwa Finansów (pismo z 24 sierpnia 2018 znak DB1.0451.1.2018). 

 

Prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną w otwartym formacie umożliwiającym 

kopiowanie (pdf, odt, doc lub rtf) na adres mailowy: fundacja@panoptykon.org 
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