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II) Petyqil Odr~bna: - procedowana w Lryble Usta.wy 0 petyqach (Dz.U~2ot8 ~ 870 L,. z dlUa
2018.05.10) - dla ulatwienia i zmniejszenja biurokracji dolqczamy jq do n.in.iejszego wniosku. Nie
jest to lqczenie tryb6w - zatem prosimy kwalifikowac niniejsze pisma jako dwa srodki prawne 
wniosek oznaczonq - I i odr~bnq petycj~ oznaczonq II - vide - ]. Borkowski (w:) B. Adamiak, J.
Borkowski, Kodek.'i post~powania ... , s. 668; por. takie art. 12 list 1 komentowanej ustawy 
dost~pne w sieei internet.
D(a odseparowania od W11iosku - petycji - postulaty zwiqzane z petycjq - numeruje si~ nowymi
oznaczeniami IP, 2P, etc

lP) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisow art 2 pkt L 2 i 3 Ustawy z dnia 11
lipca 2014 r.

I
I

~

petycjach (Dz. U.2014.1193 z dnia 2014.09.05) w zwiqzku z art. 241 Kodeksu
adrninistracyjnego (wnioski optymalizujqce funkcjonowanie adrninistracji
publieznej), wnosimy petycjy do organu grniny 0 pr6b~ dokonania analizy - mozliwosci
wdrozenia w Urz~dzie procedur zwictzanych z pelnym zabezpieczeniem potrzeb
Interesantow - dot. platnosci bezgotowkowych - wg. powyzej zawartego szerokiego opisu.
0

post~powania

2P) Na bazie dokonanej analizy wnosimy 0 kr6tkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w
odpowiedzi na niniejsz~ petycj~ - mocnych i slabych stron ewentualnego wdrozenia proeedur
pelnego zaspokojerua zqdan [nteresant6w - pod kqtem platnoSci bezgot6wkowych w
Urz~dzie.

Oczywiscie w odniesieniu do obeenie panuj'lcego w Jednostee stanu faktycznego.

3P) W trybie wyzej powolanych przepis6w prawa - wnosimy 0 przekazanie ponizszego
wniosku - per analogiam jak wniosek otrzymany przez Gmin~ - do wszystkieh podleglyeh
Gminie Jednostek Organizacyjnych: Szk6t, Sp61ek Komunainych Zaklad6w Budzetowych,
[nstytucji Kuitury i zwiqzanyeh Z opiekq spolcezn'l, etc.
Jesli powyzsza podstawa prawna nie zostanie uwzgl~dniona - wnosimy 0 przekazanie
ponizszego pisma do Kierownik6w Jednostek Organizacyjnych miejscowo wlasciwych dla
terenu Gminy - na postawie act 6S w zwi'1zku z art. 241 i 243 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks post~powania administracyjnego.
W udzielonej przez Grnin~ odpowiedzi wnosimy 0 podanie spisu wszystkich ffileJseowo
wlaseiwych dla Gminy Jednostek Organizaeyjnych, kt6rym przekazano runiejszy wniosek.
Aby zachowac pelnq jawnosc i transparentnosc dziaiaJ1 wyrazamy zgod~ na opublikowanie
tresci petycji wraz z danymi podrniotu skladaj'lcego petycj~ na stronie internetowej podrniotu
rozpatrujqcego petycj~ lub urz~du go obslugujCjcego (Adresata) - na podstawic art. 8 ust. 1 ww.
UstilWY 0 petycjach - co jest jednoznaczne z wyraZcniem zgody na pubiikacj~ wszystkieh danych
podmiotu wnOSZqcego petycj~. Chcemy dzialac w pelni j<lwn.ie i transparentnie.

Pomimo, ze rue wnioskujemy 0 in..formacj~ przetworzonq w zakresie wymagajqcym znacznych
nakladow pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 LISt. 1 pkt. 1
Ustawy 0 dost~pie do informacji publieznej - tym, ze przedrniotowa informacia oraz
ewentualna p6zniejsza pr6ba optymalizacji tego obszaru wydaje si~ szezeg6inie istotna z
punktu widzenia interesu Spolecznego.
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Aby zachowac pein'} jawnosc i transparentnosc dziatania - przewidujemy pubiikacj~
wynik6w wnioskowania oraz wybranych odpowiedzi - w naszym portalu www.frob.pl
Dane dotycz'1cc sposobu odpowiedzi:

Wnosimy 0 zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku - w trybie odnosnych
przepisow - nct adres e-mail poczta@frob.pl
Wnosimy 0 to, aby odpowiedz w przedmiocie powyzszych pytan ziozonych na mocy art. 61
i 63 Konstytucji RP w zwiC)zk u z art. 241 KP A, zostala udzielona - zwrotnie na adres e-mail
poczta@frob. p L
Wnosimy 0 niewykonywanie telefon6w do wnioskodawcy - stosownic do art. 14 §1 KPA oraz
przesylanie odpowiedzi
jedynie w fonnie elektronicznej (bez uzycia poczty
konwencjonalnej) pod podany wyzej adres: poczta@frob.pl - przypominamy, ie zar6wno
Wladza Ustawodawca, jak i Wykonawcza szczeg61nq rol~ przywiClzuje w ostatnim czasie do
komunikacji elektronicznej z Interesantarni.
Wniosek zostal sygnowany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do
wytycznych Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. 0 uslugach zaufania oraz idcntyfikacji
elektronicznej (Dz. U.2016.1579 dnia 2016.09.29)
Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy 0 petycjach (Dz. U .2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) 
osobq reprezentujC)G} Podmiot wnoszqcy petycj~ - jest Prezes Zarzqdu Robert laniewski
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostala zlozona za po moe'}
srodk6w komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty eiektronicznej
jest: poczta@frob.pl
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za
pomoce} uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du - adresu e-maiL

Z powaianiem,
Robert taniewski
Prezes Zarzqdu
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgot6wkowego
www.frob.pl
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- procedowana w tryble Ustawy 0 petyqach (Dz.U.2018.8ff) t.f-z drua- .. 
2018 .05.10) - dla ulatvvienia i zmniejszenia biurokracji doti)czamy jCl do niniejszego wniosku. Nie
jest to Iqczenie tryb6w - zalem prosimy kwalifikowac niniejsze pisma jako dwa srodki prawne
wniosek oznaczonCl - [ i odr~bnCl PCtyCiCi oznaczonij J[ - vide - 1- Borkowski (w:) B. Adamiak,].
Borkowski, Kodeks post~powania ... , s. 668; por. takZe art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy
dost~pne w sieci Internet.
Dla odseparowania od wniosku - petycji - postulaty zwiqzane z petycj<! - numeruje si~ nowymi
oznaczeniami lP, 2P, etc.

1P) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisow art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy .z dnia 11
lipea 2014 r. 0 petycjaeh (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zwiqzku z art. 241 Kodeksu
post~powania adrninistracyjnego (wnioski optymalizuji)ce funkcjonowanie adrninistracji
publicznej), wnosimy petycj<; do organu Jednostki 0 pr6b<;> dokonania analizy - mozliwosci
wdrozenia w Jednostce procedur zwi"lzanych z pelnym zabezpieczeniem potrzeb
Interesanl6w ~ dot. platnosci bezgotowkowych - wg. powyzej zawartego szerokiego opisu.
2P) Na bazie dokonanej analizy wnosimy 0 kr6tkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w
odpowiedzi na ninieiszq petycj~ - mocnych i slabych stron ewentualnego wdrozenia procedur
pelnego zaspokojenia zqdan Interesantow - pod kqtem piatnosci bezgot6wkowych w
Jednostce.
OczywiScie w odniesieniu do obecn!e panujqcega w Jednostce stanu faktycznego.
Aby zachowac peln q jawnosc i transparentnosc dziala/I. wyrazamy zgod<;> na opublikowanie
tresci petycji wraz z danyrni podmiotu skladajqcego petycj~ na stronie internetowej podmiotu
rozpatrujqcego petycj~ lub urz~du go obslugujqcego (Adresata).
(Jomimo, ze nie wnioskujemy 0 informacj~ przetworzonq w zakresie wymagaj'lcym znacznych
naktadow pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzrnienia art. 3 ust. 1 pkt. 1
Ustawy 0 dost~pie do informacji publicznej - tym, ze przedrniotowa informacja oraz
ewentualna p6iniejsza pr6ba optymalizacji tego obszaru wydaje si~ szczeg61nie istotna z
punktu widzenia Interesu Spolecznego.
Aby zachowac pelo,! jawnosc i transparentnosc dzialania - przewidujemy publikacj~
wynik6w wn.ioskowania oraz wybranyeh odpawiedzi - w naszym partalu www .frob.pl

Dane dotycz'lce sposobu odpowiedzi:
Wnosimy 0 zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku - w trybie odnosnyeh
przepisow - na adres e-mail poczta@frab .pl
Wnosimy 0 to, aby odpowiedi w przedmiocie powyzszych pytan zlozonych na macy art. 61
i 63 Konstytucji RP w zwiqzku z art. 241 KPA, zostala udzielona - zwrotnie na adres e-mail
poczta@frob.pl
Wnosimy a niewykonywanie telefon6w do wnioskodawey - stosownie do art. 14 §1 KPA oraz
przesylanie odpowiedzi
jedynie w fannie elektronicznej (bel. lIzycia poczty
kanwencjonalnei) pod potbny wyzej adres: pocz ta@frob.pl - przypominamy, ie zar6wno
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Wladza Ustawodawca, jak i Wykonawcza szczegoln'l
komunikacji elektronicznej z Interesantami.

rol~

przywiClzuje w ostatnim czasie do

Wniosek zostal sygnowany kwalifikowanym podpisem e[ektTonicznym - stosownie do
wytycznych Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. 0 uslugach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Oz .U.2016.1579 dnia 2016.09.29)
Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy 0 petycjach (Dz.U.2018.870 t.j . z dnia 2018.05.10) 
osobq reprezentujqca Podmiot wnoszqcy petycj~ - jest Prezes Zarzqdu Robert Laniewski
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostala ztozona za pomocq
srodk6w komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektmnicznej
jest: poczta@frob.pl
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za
pomocq uzyskanego z Biuletynu fnformacji Publicznej Urzydu - adresu e-mail!

Z powazaniem,
Robert taniewski
Prezes Zarz~du
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotowkowego
www.frob.pl
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