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'II - Petycja
- procedowana w trybie Ustawy 0 petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia
ulatwienia i zmniejszenia biurokracji dolqczamy jq do niniejszego wniosku. Nie jest to Iqczeni eIt~'{]Iu- . ;z;~t~, odpls "
prosimy kwalifikowaeniniejsze pisma jako dwa srodki prawne - wniosek oznaczon"l - I i odr~bn"l pe ycj~:-o znaczorlCj - - - - I
" - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski , Kodeks post~powania ... , s. 668; por. takze art. 12 ust. 1
mentowanej ustawy - dost~pne w sieci Internet.
la odseparowania ~wniosku - petycjodawca - postulaty zwi"lzane z petycj"l - numeruje nowymi oznaczeniami )
§1 P, §2P, etc


~

Preambula petycji :

W kontekscie alarmuj"lcych informacji dotycz"lcych koszt6w ponoszonych przez Urz~dy w tym obszarze - w
niekt6rych gminach: Material dziennikarski pt. "50 tys. zl rachunku za sluzbowy telefon . Tyle w tydzieri wydzwonila
Hanna Gronkiewicz-Waltz" vid e - http://www.tvp.info/35584545/50-tys-zl- rach unku-za-sluzbowy-telefon-tyle-w
tydzien-wydzwonila-hanna-gronkiewiczwaltz

~A1nOSimy - w trybie Ustawy 0

petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018 .05.10) - oopublikowanie w
wybranych numer6w sluzbowych
telefon6w kom6rkowych , kt6rych uzytkowanie moze usprawnie komunikacj~ z Urz~dem.
Oczywiscie petycja nie dotyczy publikacji w BIP, kt6rych udost~pnienie mog 0 y spowodowae - nadmierne
absorbowanie czasu Decydent6w lub numer6w, kt6re z innych powod6w nie powinny zostae udost~pnione.
Zdaniem - wnioskodawcy - pozostala cz~se numer6w telefon6w kom6rkowych powinna bye opublikowana w BIP 
co moze przyczynie si~ do usprawnienia komunikacji z Urz~dem .
Jak wynika z analizy dokonanej przez Petycjodawc~ - publikowanie wybranych numer6w telefon6w kom6rkowych
w BIP gmin/miast jest obecnie rzadk"l praktyk"l, a komunikacja typu 'z telefon komorkowy Interesant' 1 'do telefon komorkowy - Urz~d' - moze przyczynie si~ do znacznych oszcz~dnosci koszt6w pol"lczeri
- po stronie Interesant6w.

~;towej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej - uzytkowanych w Urz~dzie

l

O:WiSI,
nadaj"l

sp'aw~ ies l, ze 10 U",d powinien podi"

a,bitraln, decyzi., kt6,e z n"me,6w telefon6w kom6'kowyc;:i

si~ do publikacji w BIP - Petycjodawca wnosi jedynie 0

dokonanie analizy w tym obszarze .

'::1

Zdaniem wnosz"lcego podmiotu , niniejsza petycja dotyczy z pewnosci"l zakresu wymienionego wart . 2 ust. 3
Ustawy 0 petycjach, odnosz"lC si~ podj~cia dzialania usprawniaj"lcego komunikacj~ z Urz~dem, co w oczywisty
spos6b miesci si~ w zakresie zadari i kompetencji adresata.
§2P)

petn~

petyCji~
a

by zachowac
jawnosc i transparentnosc dziatan - wnosimy 0 opublikowanie tresci
Ie internetowej podmiotu rozpatruj~cego petycj~ lub urz~du go obstuguj~cego (Adresata) - na
podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy 0 petycjach - co jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody na publikacj~
wszystkich danych podmiotu wnosz~cego petycj~. Chcemy dziatac w petni jawnie i transparentnie,
Optymalizacj~ i wdrozenie procedury sanacyjnej - Petycjodawca - rozumie w tym przypadku - jako - ad exemplum
- usprawnienie komunikacji w Urz~dem.

Pozwalamy sobie powt6rzye, ze w opinii Wnioskodawc6w,
Wydzia/y/Referaty i Urz~dnicy (Stanowiska Jednoosobowe) - posiadaj"lcy w zakresie swoich kompetencji sprawy
zwi"lzane - sensu largo - z ulepszeniem organizacji i usprawnieniem pracy Jednostki, a takze lepszym
zaspokojeniem potrzeb ludnosci ludnosci i redukcj"l wydatk6w publicznych - powinny angazowae si~ w tego typu
procedury sanacyjne.

Pomimo , ze nie wnioskujemy 0 informacj~ przelworzon"l w zakresie wymagaj"lcym znacznych naklad6w pracy,
uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy 0 dost~pie do informacji publicznej 
tym, ze przedmiotowa informacja oraz ewentualna p6i:niejsza pr6ba optymalizacji tego obszaru wydaje si~
szczeg61nie istotna z punktu widzenia Interesu Spolecznego. Nasze stanowisko i "Konstruktywny Niepok6j
Podatnika" w tej mierze koresponduje z ocen"l stanu faktycznego podnoszon"l przez Media:
vide
http://www .tvp .info/35584545/50- tys-zl-rach u n ku-za-sluzbowy-telefon-tyle-w-tydzien-wydzwon i la-ha nna
gronkiewiczwaltz
Osnowa PetycjilWniosku:
Wnioskodawca pozwala sobie zwr6cie uwag~ Decydent6w, ze jest swiadom, iz zamieszczony wyzej material
prasowy - jest moze ekstremalny i dotyczy najwi~kszej w Kraju Jednostki Samorz"ldu Terytorialnego.
Jednakze - z udzielnych odpowiedzi - na zadawane przez Wnioskodawc~ pytania w trybie Ustawy 0 dost~pie do
informacji publicznej w poprzednich latach - wynika, ze w mniejszych gminach - rzeczone koszty s"l proporcjonalnie
- r6wniez bardzo wysokie.
Przewidujemy opublikowanie efekt6w Akcji na naszym portalu www.gmina.pl

§3)

nosimy 0 zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku i petycji w trybie - odnosnych przepis6w
.
a - na adres e-mail optymalizacja-taryf@samorzad .pl
( §4hWnosimy 0 to, aby odpowiedz w przedmiocie powyzszych pytari zlozonych na mocy art. 61 Konstytucji RP w
'-iwrqzku z art. 241 KPA, zostala udzielona - zwrotnie na adres e-mail optymalizacja-taryf@samorzad.pl

to ownie do art. 13 ww . ustawy
§5 Wniosek zostal sygnowany bezp iecznym , kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych
s tawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. 0 ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U .2016.1579 dnia
2016 .09.29)

ca

C;niosko~
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp . z o. o.
Prezes Zarzqdu : Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapital Zakladowy: 222.000,00 pin
www.gmina.pl www.samorzad .pl
Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 us!. 2 pk!. 1 Ustawy 0 petycjach (Dz.U .2018 .870 !.j. z dnia 2018.05.10) - osobq reprezentujqca
Podmiot wnoszac petycj - jest Prezes Zarzqdu Adam Szulc \
Stosownie do art. 4 us!. 2 pk!. 5 ww. Ustawy - pe YCJa nlnIejsza zostala zlozona za pomocq srodk6w komunikacji
elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: optymalizacja-taryf@samorzad .pl
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za pomocq uzyskanego z
Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du - adresu e-mail I

dresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego adresu e-mail opublikowanego w
Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki i przypisanego do odnosnego Organu.
Rzeczony adres e-mail -zgodniezdyspozycjqart . 1 i 8 ustawy 0 dost~pie do informacji publicznej - stanowiqc
informacj~ pewnq i potwierdzonq - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku . (Oznaczenie adresata
petycji/wniosku)
Pomimo, iz w rzeczonym wniosku powolujemy si~ na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
post~powania administracyjnego (Dz.U.2016.23 !.j . z dnia 2016.01.07) - w naszym mniemaniu - nie oznacza to ,
ze Urzqd powinien rozpatrywae niniejsze wnioski w trybie KPA
W opinii Wnioskodawcy Urzqd powinien w zaleznosci od dokonanej interpretacji tresci pisma - procedowae nasze
wnioski - w trybie Ustawy 0 petycjach (Dz .U.2014 .1195 z dnia 2014 .09.05) lub odpowiednio Ustawy 0 dost~pie
do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego tresci i powolanych podstaw prawnych) .
Zatem - wg . Wnioskodawcy niniejszy wniosek moze bye jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny
w zwiqzku z art. 241 KPA.
W naszych wnioskach/petycjach cz~sto powolujemy sie na wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem
wniosku mogq bye w szczeg61nosci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworzqdnosci , usprawnienia
pracy i zapobiegania naduzyciom, ochrony wlasnosci , lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci ." - w sensie
mozliwosci otwarcia procedury sanacyjnej .
Kazdy Podmiot majqcy stycznose z Urz~dem - ma prawo i obowiqzek - usprawniae struktury administracji
samorzqdowej.
Zatem pomimo formy zewn~trznej - Decydenci mogq/powinni dokonae wlasnej interpretacji - zgodnie z brzmieniem
art. 222 KPA.
Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy "Podmiot Wnoszqcy
rozumieniu art. 4 us!. 4 Ustawy 0 petycjach (Dz.U.20141195 z dnia 2014 .09.05)

Petycj~"

- w

Pozwalamy sobie r6wniez przypomniee, ze ipso iure art. 2 us!. 2 Ustawy 0 dost~pie do informacji publicznej" ( ... )
Od osoby wykonujqcej prawo do informacji publicznej nie wolno zqdac wykazania interesu prawnego lub
faktycznego .
Wnioskodawca
- pro forma podpisal - niniejszy wniosek bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (w zalqczeniu stosowne pliki) - choe wedlug aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego
nie powoduje bezprzedmiotowosci wniosku, stosownie do orzeczenia : Naczelnego Sqdu Administracyjnego w
Warszawie I OSK 1277/08 . Podkreslamy jednoczesnie, iz przedmiotowy wniosek traktujemy jako pr6b~
usprawnienia organizacji dzialania Jednostek Administracji Publicznej - w celu lepszego zaspokajania potrzeb
ludnosci . Do wniosku dolqczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera
on takq samq trese, jak ta kt6ra znajduje si~ w niniejszej wiadomosci e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku

wymaga posiadania oprogramowania, kt6re bez
7nr,nnio Z ustaw"l, swiadcz"lcych uslugi certyfikacyjne.

oplat, mozna uzyskac na stronach \JV\IIMI podmiot6w

Celem
wniosk6w jest sensu
- usprawnienie, naprawa na miar~ istniejqcych mozliwosci
funkcjonowania struktur Administracji
- g/ownie w Gminach/Miastach jak wynika z naszych
wniosk6w - sian faklyczny wymaga wszcz~cia procedur sanacyjnych.
W Jednostkach Pionu Administracji HZ;aaC)we - stan

f::>',I\1I'7rl\l

o wiele

stopnia stara
poszerzyc spektrum mozliwosci por6wnywania cen
Zwracamy uwag~, ze Ustawodawca do
i wyboru r6znych opcji rynkowych oraz
korupcji w Administracji Publicznej - ze nakazal w §6 us!. 2
Ministr6w z dnia 18
2011 r. w sprawie
pkt. 2
nr 1 do
U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - archiwizowanie, r6wniez wszystkich niezam6wionych ofert,
( ... )
a co dopiero petycji i wniosk6w optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni sit;! z pewnosGiq do
rozwagi w wydatkowaniu srodk6w pubiicznych.
Duza ilose powo/ywanych
prawa w przedmiolowym wniosku, wiqze
z tym, ze chcemy uniknqc
wyjasniania intencji i podslaw prawnych w rozmowach lelefonicznych co rzadko, ale jednak, ciqgle ma
w
przypadku
JST.
Jezeli JST nie zgada
z powclanymi
prawa, prosimy aby zastosowano podslawy prawne
akceptowane przez JST.
staramy si~ r6wniez
Dobro Petenta i jawnosc zyGia publicznego jest naszym nadrzt;!dnym celem,
upowszechniac zapisy Uslawowe dolyczqce Wnioskowania. Kweslie Ie Uslawodawca podkreslil i uregulowal wart.
63 Konslytucji RP: "Kazdy ma prawo skladac petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, wlasnym lub innej
osoby za jej zgodq do organ6w w/adzy publicznej oraz do organizacji i instytucji
w zwiqzku z
wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu adminislracji publicznej." oraz wart. 54 ust. 1 Konstytucji
RP "Kazdemu zapewnia
wolnosc wyrazania swoich poglqd6w oraz pozyskiwania i rozpowszechniania
informacji."
Pami~tajmy r6wniez 0
inter alia: wart. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie moze bye narazony na
jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu zlozenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materialu do
lub wniosku,
dzialal w
prawem dozwolonych. § 2. Organy
publikacji 0 znamionach
paristwowe, organy jednostek samorz~du terytorialnego i inne organy samorz~dowe oraz organy
hamowaniu krytyki i innym dzialaniom ograniczajqcym prawo do
spclecznych Sq obowiqzane
lub wniosku."
skladania skarg i wniosk6w lub dostarczania informacji - do publikacji 0 znamionach
NIK pisz~: "Niewielka liczba skladanych wniosk6w 0 udzielenie informacji publicznej, liczba skarg
7!r.7r....."r'h do WSA. jak r6wniez Iiczba pozw6w z!ozonych do sqd6w rejonowych, swiadczyc moze 0 braku
zainteresowania w egzekwowaniu
prawa do informacji publicznej. Z
strony,
przejrzystosci swojego dzialania, poprzez nieudostt;!pnianie
prawa ulrudniajq podmioty zobowi~zane do
[Protok61 pokontrolny dostllpny w sieei Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy
wymaganej
nadziej~, zmienic pOWYZSZq ocen~, bye moze nasz wniosek choc w niewielkim stopniu - przyczyni sit;! do
zwiek:sze:nia tych wskai:nik6w,

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYtA W ZADNYM RAZIE U\CZONA Z POZNIEJSZYM jakimkolwiek
z
trybem zam6wienia nie musimy dodawac, i:e mamy
Ii: wszelkie post~powania
decydowac jedynie ustalone przez
zasad uczciwej konkurencji - i 0
decydent6w kryteria
inler alia z parametrami ofert oraz cenq.
przez Jednostk~ Administracji Publicznej - bt;!dqce
Oczywiscie - wszelkie ewenlualne post~powania nastllPstwem niniejszego wniosku - nalezy przeprowadzi6 zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania
srodk6w publicznych - z
slosowania zasad
konkurencji,
zatem w pe!ni
artis.
Ponownie sygnalizujemy, ze do wniosku dclqczono plik podpisany
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, kt6re bez
uslugi
ponoszenia oplat, moi:na
na stronach \JV\IIMI podmiot6w zgodnie z ustawCj,
certyfikacyjne.

