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Interpelacja
Wysyłanie zaproszeń do wydarzeń w kalendarzu elektronicznym

Szanowni Państwo,

Już w pierwszych dniach pracy radnego zauważyłem mało efektywne wykorzystanie czasu różnych

pracowników urzędu do: zbierania informacji, agregowania ich metodą kopiuj-wkleji przesyłania dalej.

Coś co w firmach dawno zoptymalizowano przy pomocy narzędzi informatycznych w UM w

Łomiankach nadal wymagało pracy kilku urzędników i co tu kryćstraty ich cennego czasu, czasuktóry
mogliby przeznaczyć na załatwienie większej liczby spraw mieszkańców.

Moją szczególną uwagę zwróciły działania skupione wokół organizacji imprez, konsultacji, spotkań z

mieszkańcami oraz posiedzeń z udziałem radnych. Wydawało się to problemem prostym do

rozwiązania i nie wymagającym dużego nakładu sił i środków — klasyczny "nisko wiszący owoc”.

Ponadto wiceburmistrz ds. społecznych zwrócił moją uwagę na brak narzędzi do rezerwacji sal. Znów

coś co w firmach od dawna realizowane jest przez narzędzia informatyczne, w Łomiankach wymagało

zaangażowania kilku osób i kilku rozmów telefonicznych. Dla przykładu ustalenie wolnego terminu i

rezerwacja sali na posiedzenie komisji, wymagało telefonu do pracownika biura rady, następnie

zaangażowania pracownika ICDSw celu ustalenia wolnych terminówi dokonania rezerwacji —zprostej
czynności robił się łańcuszek telefonów. Coś co w normalnej organizacji zajmuje kilka sekundi wymaga
kilku Kliknięć w narzędziu udostępnionego kalendarza, w Łomiankach było absurdalnie

skomplikowanym procesem angażującym kilka osób.

Chciałem pracownikom urzędu pokazać jak w łatwy sposób mogą zaoszczędzić czas dlatego

zaoferowałem pomoci zaprezentowałem jak można łatwo skonfigurować bezpłatne kalendarze Google

— narzędzie które posiada większość użytkowników smartfonów i jest zwykle fabrycznie zainstalowane



na urządzeniach z systemem Android będących w posiadaniu znacznej większości radnych, urzędników
i mieszkańców.

Pokazałem jak dzięki kalendarzowi zniknie potrzeba przesyłania w tą i z powrotem arkuszy
kalkulacyjnych z terminami różnych spotkań. Zniknie potrzeba aktualizacji niektórych stron na

www.Lomianki.pl (bo będą się aktualizować autmomatycznie, np. rak jak w Żurominiej, zwiększy się
przepływ informacji nt. spotkań z udziałem radnych i urzędników, a sami zainteresowani zaoszczędzą

czas na przepisywanie terminów spotkań do swoich kalendarzy (np. na swoich telefonach

komórkowych, bo zaproszenia będą zapisywane w kalendarzu lub odrzucane jednym kliknięciem).

Ponadto zaproponowałem w BRM wdrożenie GSuite*, pakietu oprogramowania do pracy grupowej
które usprawniłoby radnym komunikację, wymianę plików i wspólną pracę nad dokumentami (jak to
robi np. Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot*). W tej sprawie wysłałem 30 grudnia 2018 r,

wiadomość do przewodniczącego RM Adama Salwowskiego oraz pani burmistrz Małgorzaty

Żebrowskiej-Piotrak, do wiadomości wiceburmistrzówi radnego Marcina Etienne.

W związku z brakiem reakcji wniosek powtórzyłem 20 marca, a następnie 15 maja złożyłem go w formie

interpelacji, na którą otrzymałem już odpowiedź". W niej wskazano na: brak środków, brak uzasadnienia

do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe (o co nigdy nie wnioskowałem),

wątpliwości co zabezpieczeń oraz negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa i naruszenia

wewnętrznych polityk dot, ochrony danych osobowych — w mojej opinii uzasadnienie było mało

przekonywujące.

W międzyczasie niektórzy z pracowników urzędu zaczęli korzystać bezpłatnych kalendarzy do

organizacji wydarzeń i komunikowania ich terminów. Później z dochowaniem najwyższej staranności w

zakresie bezpieczeństwa i zapewnienia by nikt poza pracownikami urzędu nie znał ich haseł dostępu,

pomogłem uruchomić kalendarz BRM. BRM aktywnie korzystało z kalendarza Google przez4 miesiące
od lipca do października 2019 roku. Pierwsze zaproszenie dostałem9lipca, a ostatnie22 października.

Konto Google dla biuro.radyGlomianki.pl nadal istnieje, BRM możenadal korzystać z kalendarza do

wysyłania i odbierania zaproszeń. Kalendarz tego konta dodnia złożenia tej interpelacji był dostępny w

internecie.

W związku z informacją nt. zakazu wykorzystania kalendarza do zapraszania radnych na posiedzenia,

wysłałem13 listopada 2019 r. wiadomość do przewodniczącego RM, za pośrednictwem BRM oraz DW

zarządu i radnych. Zawnioskowałem, by zamiast kalendarza Google użyto funkcj w kliencie

ztowym uż) z śc_pracownikóa UM. czyli ird

— darmowym

oprogramowaniu Open Source od dawna obecnym i codziennie używanym przez pracowników UM w

Łomiankach. Z braku odpowiedzi 24 listopada przypomniałem pytanie i poinformowałem, że zamierzam

' hutps:/ /zuromin.info/?page_id=4248
* https:/ /gsuite.google.pl /int/pl/security/?secure-by-design_activeFl-data-centers
* hups:/ /who.is/dns/metropoliagdansk,
* https;/Zdrive.google.com, 1Zid =OBwKNS(ZMRAwRVOFYTWs4clhFbjhwY3RIS3ILdThydOVIQTRR



złożyć w tej sprawie interpelację. Ponadto na XXVII sesji* w listopadzie dostałem informację od pani

burmistrz, że to pani wydała BRM zakaz i że odpowiedź na moje pytanie jest przygotowywana.

Znówz braku uzyskania odpowiedzi, złożyłem 22 grudnia interpelację z prośbą o uzasadnienie zakazu

korzystania z kalendarza Google w Biurze Rady Miejskiej w Łomiankach. W odpowiedzi BRM

stwierdziło, że to nie jest interpelacja i przedstawiło uzasadnienie na siłę dopasowane do decyzji,

uzasadnienie nie zawiera żadnych podstaw prawnych dla decyzji zakazującej korzystania z kalendarza,

ani Google ani tych pochodzących z Thunderbirda — używanegow UMod dawna:

Synchronizacja kont pocztowych pracowników urzędu znajdujących się na hostingu home.pl z

kalendarzem Google wiąże się z możliwością ataków spamu i phishing na konta pocztowe.

Kalendarz Google posiada specjalną funkcję darmowej usługi kalendarzaonline, która pozwala

automatycznie dodawać zaproszenia i wydarzenia. Spam i phishing wykorzystujący nietypowe

wektory ataków może okazać się lukratywnym narzędziem dla przestępców, ponieważ pozwala

złapać niedoświadczonych użytkowników, którzy nie potrafią rozpoznać zagrożeń. Mowa tu w

szczególności o godnych zaufania, legalnych usługach, takich jak domyślne funkcje w kalendarzu

poczty e-mail, które są wykorzystywane w tzw. „phishingu kalendarzowym”. Obecnie Urząd

Miejski w Łomiankach korzysta jeszcze z drugiego serwera pocztowego linuksowego o znacznie

mniejszej ochronie na ww. ataki. Skrzynki pocztowe zaaliasowane są z kontami poczty home.pl, co

znacznie zwiększa ryzyko przedostania się niechcianej poczty z kalendarza Google do poczty

urzędowej. Ze względu na bezpieczeństwo naszej sieci nie jest zalecane stosowanie ww. kalendarza

w naszym urzędzie. Jeżeli chodzi o wymianę informacji w formie kalendarza, planowanejest w

2020 r. przejście urzędu na pocztę Outlook 2019, w której jednym z narzędzi jest rozbudowane

narzędzie kalendarza.

Kolejną kwestią są zapisy zawarte w Warunkach korzystania z usług Google, które stosuje się do

użytkowników biznesowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, które to

warunki podlegają angielskim przepisom prawa, a użytkownicy biznesowi oraz firma Google

poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich w odniesieniu do wszelkich sporów

wynikających z tych warunków lub z nimi związanych, Google może jednak starać się o wydanie

nakazu sądowego (lub pilnego orzeczenia sądu równoważnego typu) w dowolnej jurysdykcji.

Wspomniane regulacje w praktyce uniemożliwiłyby dochodzenie przez Gminę Łomianki

ewentualnych roszczeń wobec Google.

Ponadto zwracam uwagę na użyte przez Pana pojęcie: interpelacja ponieważ zgodnie z art. 24 ust

4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym "interpelacja dotyczy spraw o

istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu

faktycznego będącegojej przedmiotem oraz wynikającez niej pytania", Mając na uwadze powyższe

proszę o używanie ww. terminu zgodnie z jego przeznaczeniem.



Na pierwszy rzut oka, wydaje się, że tą odpowiedź napisał, ktoś mało kompetentny lub ktoś próbujący

post factum, na siłę dobrać uzasadnienie do decyzji zakazującej zapraszania osób do wydarzenia z

użyciem kalendarzy, czy to Google czy tych z Thunderbird'a,

Gwoli wyjaśnienia:

1. Niktnie oczekuje synchronizacji kont pocztowych home.pl z kalendarzem Google.

2, Nikt nie oczekuje korzystania z automatycznego dodawania zaproszeń i wydarzeń. Moje

wnioski dotyczyły zmiany sposobu w jaki BRM aktualnie wysyła zaproszenia na wydarzenia, tak

by wiadomości email wysyłane z BRM zawierały meta dane pozwalające na akceptację lub

odrzucenie tych zaproszeń oraz ich łatwy i szybkie zapis na telefonach odbiorównp. radnych.
3. Przedostający się do UM Spami tzw. Phishing nie jest problemem kalendarza Google tylko

wynika z wad systemu pocztowego obecnie używanego przez UM. Zaprzestanie wykorzystania
kalendarza Google nie zapobiegnie możliwości wykorzystania tych "wektorów ataku”

4. Być może problem SPAMuto jeden z powodów do wykorzystania usługi poczty uznawanej za

najbczpieczniejszą przez fachowców”, wprowadzenia uwierzytelnianie z użyciem kluczy

szyfrujących oraz wieloskładnikowych haseł i tym samym znacząco podnieść poziom

bezpieczeństwa w UM.

5. Nikt nie oczekuje by Gmina Łomianki dochodziła jakichkolwiek roszczeń względem Google. Bo

niby jakich? Że zaproszenie do kalendarza nie dotarło do odbiorcy? Czy aktualnie Gmina

Łomianki dochodzi roszczeń względem Home.pl z powodu błędnego kwalifikownaia jako SPAM

wiadomości od radnego Marcina Etienne? Jak Gmina Łomianki zamierza dochodzć roszczeń

względem Mozilla.org z kórej oprogramowania aktualnie korzysta?
6. Nikt nie oczekuje od Gminy Łomianki by przechowywała w usługach Google jakichkolwiek

danych osobowych, a informacje o wydarzeniach, które nie pokazują osób zaproszonych nie

stanowią naruszenia prawa do prywatności tych osób.

7. Jak pokazała kontrola Komisji Rewizyjnej firma Google zapewnia znacznie większy poziom

bezpieczniejsza niż infrastruktura urzędu, a zaniedbania z poprzednich kadencji zagrażają

bezpieczeństwu bardziej niż bezpłatne usługi Google. Obawiam się że przy najlepszych

staraniach UM w Łomiankach nie uzyskałby nawet części certyfikatów" jakie posiadają usługi

Google.

W kwestii pobocznej dotyczącej przechowywania plików na dysku Google, warto zwrócić uwagę, że

sam korzystam z dysku Google do przechowywania wszystkich plików przesyłanych do mnie przez
BRM. Wiele z tych dokumentów udostępniam publicznie np. te związane 2 sesjami”. W swoich

wcześniejszych propozycjach — z których już zdążyłem zrezygnować — zwracałem uwagę, że pliki

udostępniane w ten sposób mogą być lepiej współdzielone, wygodniej aktualizowane i będą umożliwiały

pracę grupową, na którą nie pozwolą pliki udostępnianie przez http:/ /lomianki.esesja.pl/. Pliki co do

których odnosiła się moja propozycja i tak są dostępne publicznie w internecie, a ich dodatkowe

" hups://niebezpiecznik.pl /post /gmail-najbezpieczniejszy/
mpliance /offerings,



udostępnienie radnym za pomocą dysku Google nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo

przetwarzania danych osobowych, czego UM taksię obawia.

Konkluzja

Wdrożenie w UM, wydawałoby się prostej innowacji polegającej na wykorzystaniu funkcji kalendarzyi
wysyłania zaproszeń kompatybilnych z oprogramowaniem kalendarzy dostępnym na telefonach,

zamiast agregowania i przesyłania arkuszy kalkulacyjnych, przyniosłoby oszczędności czasu, pieniędzy,

a także zwiększyłoby sprawność operacyjną BRM oraz UM w Łomiankach.

Kalendarze pozwoliłby radnym na lepsze organizowanie czasu. Odebranie wiadomości z zaproszeniem,
w biegu na telefonie, nie stanowiłoby problemu i nie wymagałoby wykonywania dodatkowych

iknięcie by

potwierdzić obecność i dodać do własnego kalendarza, nie trzeba nic przepisywać. Ponadto BRM
czynności by terminy spotkań zapisać we własnym kalendarzu — wystarczy jedno

zyskałoby narzędzie umożliwiające wykrywanie konfliktów w terminach i dostępności radnych, np. w

celu zapobiegania konfliktom nakładających się na siebie terminów posiedzeń komisji, w których

zasiadają te same osoby.

Kalendarz dostępny publicznie pozwoliłby także na śledzenie spotkań radnych przez mieszkańców bo

taki kalendarz można anonimowo subskrybować i widzieć spotkania rady w swoim telefonie lub na

stronie internetowej.

Wewcześniej podanych przez UM uzasadnieniach nie widać wyraźnych przeciwwskazańdo stosowania

funkcji zapraszania osób do wydarzeń z użyciem kalendarzy np. Thunderbird, w związku z powyższym

proszęo!
1. Uzasadnienie — z podaniem przepisów prawa — decyzji zakazującej wykorzystania funkcji

zapraszania osób do wydarzenia dostępnej w używanym w UM oprogramowaniu Thunderbird.

2. Uzasadnienie — z podaniem przepisów prawa — decyzji zakazującej wykorzystania bezpłatnej

usługi kalendarza na koncie Google biuro.radyGlomianki.pl (wciąż aktywnym, w momencie

składania interpelacji).
3. Liczby ataków z użyciem nietypowych wektorów ataku — opisanych powyżej, a które UM

zidentyfikował jako zagrożenie bezpieczeństwa — przeprowadzonych do dnia złożenie tej

interpelacji.
4. Listy możliwych roszczeń jakich Gmina Łomianki mogłaby dochodzić od Google.

Jakie certyfikaty bezpieczeństwa dotyczące infrastruktury informatycznej posiada Gmina

Łomianki.

Te informacje pozwolą podjąć kroki w celu do poprawy organizacji pracy BRM zmierzające do

usprawnienia pracy radnych. W związku z powyższym niniejsza interpelacja zgodnie z art. 24 ust. 4



ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla

gminyi zasługuje na rozpatrzenie.

Janusz Skonieczny


