
II - Petycja Odr~bna - procedowana w tryble Ustawy a petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 20Tlr(fSTOJ - -- '. 

dla utalwienia i zmniejszenia biurokracji dot~czamy j'l do niniejszego wniosku. Nie jest (0 i<tczen ie tryb6w

zatem prosi01Y kwalifikowac niniejsze pismajako dwa srodki prawne - wniosek oznaczony jako [ 

odr«hn<} pelycj~ oznaczon<t 1I - vide - 1. Borkowski (w:) B. Adamiak. J. Borkowski, Kodeks 

post~powania .. ", s. 668; por. talae art . 12 ust. 1 komentowanej ustawy . dost~pne W sleel Internet. 


W trybie Ustawy 0 petycjach (Dz. U.20 18.870 tj. Z dnia 2018.05.10) - bior~c pod uwag~, iz dbalosc a 

zdrowie i k.amrart [nteresan to w, Pracownik,6w U~u, uczni6w W szkolach publicznych. etc - nalezy z 

pewnosci'l do wartosci wymagaj~cych szczegolnej ochrony w imier dobra wsp6tnego, mieszcUlcych si« w 

zakresie zadan i kompetencji adresata petycji - wnosimy 0: 


H.I) Wykonanie rekonesa nsu w obszarze zwillz3nym z udosf~pnianiem przez Urzlld ptyoow do 
dezyofekcji w oparciu 0 sygnalizowane zagadnienia w wyzej wzmiankowanym wniosku 0 

udost'rpnienie inrormacjt publicznej (szczegolnie zwracamy uwag~ oa osnow~ woiosku) i W oparciu 0 

udzielone przez Urz'ld odpowiedzi. 

I(2) Zaplanowanie post~powania w trybic uproszczonym do 30 tys. curo lub w trybie Ustawy prawo 
zamowien publicznych, ktOrego przcdotiotem b~dzie zam6wienie plyoow do dezynfekcji rlJk
spelniajllcych aktualne normy podanc w ninicjszym pismie i w oparciu 0 powolane powyzej - ogotoie 
uznane zasady post~powania lege artis - przy udost~pnianiu srodk6w do dC.l)'nfekcji. 

Oczywiscie ABY NASZA PETYCJA NIE BYLA W ZADNYM RAZIE LiWZONA Z POZNIEJSZYM 
trybem zamowienia nie musimy dodawac, ze jeste.smy przekonani, ii: post((po'wanie b(fdzie prowadzone z 
uwzglydnieniem zasad uczciwej konkurencji - i 0 wyborze ofefenla herd" decydowac jedynie ustalone prz;ez 
decydenl6w kryteria zwi¥3ne inter alia z aktualnym stanem prawnym, bezp ieczenstwem oraz racjonalnym 
wydatkowaniem srodk6w pubticznych. 

11.3) Aby zachowac peln~ jawnosc i transparentnosc dzialan - wnosimy 0 opublikowanje Irescl petycji 
na s tronie internetowej podmiotu rozpatruj~cego petycj'f lub u17. ft;du go obslugujltcego (Adresata) 
na podstawie art 8 usf. 1 ww. Ustawy 0 petycjach - co jest jednoznaczne z wyraienien1 zgody na 
publikacj~ wszys tk.ich danych. Chcemy dzialac w pelni jawnie i transpa rentnie. 

Osnowa Pe lycj i: 

1ak p0\.-IIYzej w osnowie wniosku. 


§8) Wnosimy 0 zwrotne potwierdzenie otrzymania niniej szego wniosku w Irybie §7 Rozporz-<ldzenia 

Prezesa Rady Ministrow z dniu 8 srycznia 2002 r. w sprawie organizacj i przyjmowania i rozpatrywan ia s. i 

wniosk6w. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) - na adres e-rnaiL 

dezynfekacia@samorzad.pl 

§l t) Wnosimy 0 to, aby odpowiedz w przedmiocie powyzszych pytan i petycji zlotonych na mocy art. 63 

Konstylucji RP - w zwi¥ku z art. 241 KPA. zosta la udzielona - zwrolnie na adres e-mail 

dezynfekacja@sarnorzad. pl 

§ 12) Wniosek zostaf sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem eleklronicznym - slosQwnie do 

wytycznych Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. 0 uslugach zaufania oraz idenlyfLkacji e1ektronicznej 

(Dz.U.2016. 1579 dnia 20 16.09.29) 


Wnioskodawca: 

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt sp. z o. o. 

Prezes ZarU}du - Adam Szulc 
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ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa 
nr KRS: 0000059459 
Kapilal Zakladowy: 222.000,00 pin 
www.gmina.pl www.samorzad.pl 

Dodatkowe infonnacje: 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. I Ustawy 0 petycjach (Dz.U .2018.870 t.j. z dnia 20 18.05.10) - osob~ 


reprezentuj'lca Podmiot wnosz'lcy petycj~ - jest Prezes Zal"UJdu Adam Szu1c 

Slosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostala zto:lona za pomoq srodk6w 

komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty e1ektronicznej jest: 

del-Yo fekacja@Samorzad.pl 

Adresatem Pctycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jcdnoznacznie identyfikowalny za pomoq 

uzyskancgo z Biuletynu Infomlacji Publicznej Urz~du - ad resu e-mail! 


Komentarz do Wniosku: 

Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego adresu e-mail opublikowanego w 

Biuletynie Infonnacji Publicznej lednostki i przypisanego do odnosnego Organu. 

Rzeczony adres e-mail-zgodniezdyspozycj.l:art. l i 8 ustawy 0 dost~pie do informacji publieznej 
stanowic,c informacj~ pewn~ i pOtwie rdzon'l:- - jednoznacznie oz.nacza adresata petycji/wniosku. (Oznaczenie 

ad resata pe(ycji/wniosku) 

Pomimo, it w rzeczonym wniosku powolujemy si~ na art . 24 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

POsltrpowania administracyjnego (Dz.U.20 16.23 I.j . Z dnia 2016.01 .07) - w naszym mniemaniu - nie 

oznacza to, ze Urzqd powinien rozpatrywac niniejsze wnioski w lrybie KPA 

W opinii Wnioskodawcy UI"U}d powinien w zaleznosci od dokonanej interpretacji treSei pisma . 

procedowac nasze wnioski - w trybie Ustawy 0 petycjach (Dz.U.20 14.1195 z dnia 2014.09.05) lub 

odpowiednio Ustawy 0 dostcrpie do infonnacji publicznej (wynika to zazwyczaj zjego tresci i powotanych 

podstaw prawnych). 

Zalem - wg. Wnioskodawcy nin.iejszy wniosek moze bye jedynie fakultaty\-vnie rozpatrywany ~ jako 

optymalizacyj ny w zwi4Zku Z art. 24 1 KPA. 

W naszych wnioskachlpetycjach CZtrSlO powotujemy sic na wzmiankowany art. 24 1 KPA - scilicet: 

"Przedrniolem wniosku mog'l bye w szczegolnosci sprawy ulepszenia organizacji , wzmocnienia 

praworz<)dnosct, usprawnienia pracy i zapobiegania naduzyciom, oehrony wlasnosci, lepszego zaspokajania 

potrzeb ludnosci." . w sensie mozliwosct otwarcia procedury sanaeyjnej. 

KaZdy Podmiot majqcy stycznose z Urz~dem - ma prawo i obowi'lZek - usprawniae struktury administracj i 

samorz~dowej. 


Zatem pomimo fonny zewnytrznej - Decydenci mog.ypowitU1i dokonac wtasnej interpretacji • zgodnie z 

brz.mieniem art. 222 KP A. 


Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synanim nazwy "Podmiot WnosZ4cy Petycj~" 


- w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy 0 pelycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 


Pozwalamy sobie rowniez przypomniec, i.e ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy 0 dosttrpie do infonnacji 

pUblieznej "(... ) Od osoby wykonujqcej prawo do informacji publicznej nie wolno i4dac wykaza.llia 

interesu prawnego lub faktycznego. 


Wnioskodawca - pro fonna podpisal - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem 
eleklronicznym (w zalc,czeniu stosownc pliki) - choc wed lug aktualnego orzecznictwa brak podpisu 
eleklroniczncgo nie powoduje bezprzedmiotowosci wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego S'ldu 
Adminislracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08. Podkreslamy jednoczeSnie, iz przedmiotowy wniosek 
traktujemy jako pr6~ usprawnienia organizacj i dzialania Jednostek Adminislracji Publicznej - w celu 
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lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci. Do wniosku dolqczono plik podpisany bezpiecznym 
kwalifikowanym podpisem eleklronicznym, zawiera on tak'J samq trese , jak ta kt6ra znajduje siy W 

niniejszej wiadomosci e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wyrnaga posiadania 
oprogrnmowania, ktore bez ponoszenia aplat , motn8 uzyskac na stronach WWW podmiot6w • zgodnie z 
ustaWq, swiadczqcych uslugi certyfikacyjne. 

Celem naszych wniosk6w jest - sensu largo - usprawnienie, oaprawa - oa miary istniej<Jcych mozliwosci . 
funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - glownie w Gminach/Miastach - gdzie jak wynika Z 

naszych wniosk6w • stan faktyczny wymaga wszczycia procedur sanacyjnych. 

W Jednostkacb Pionu Administracji Rzlldowej - stan faktyczoy jest 0 wiele Icpszy. 

Zwracamy uwagt( , :ie Ustawodawca do lego stopnia Slarn siy - poszerl.ye spektrum motliwoSci 
porownywania cen i wyboru r6znych opcji rynkowych oraz prz.:eciwdziatac korupcji w Administracji 
Publicznej - :ie nakazal w §6 ust. 2 pkt. 2 zalqcznika or t do RozporL4dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 
18 stycznia 20 It r. w sprawie instrukcji kaneelaryjnej , ( ... )(Oz. U. z dnia 20 stycznia 201 1 r.) 
- archiwizowanie, r6wniez wszystkich niezam6wionych ofert, a co dopiero perycji i wniosk6w 
optymalizacyjnyeh. Cieszy nas ten fakt niemiemie, przyczyni si~ z pewnosci<t do wicrkszej rozwagi w 
wydatkowaniu srodk6w publicznych. 
Duia lIose powolywanych przepis6w prawa w przedmiolowym wniosku, wi<Jie si~ z tym, ie chcemy 
unikn<Jc wyjaSoiania intencji i podstaw prawnych w rozmowach tele fo nicznych • co rzadko, ale jednak, 
ci,!:gte ma miejsce w przypadku nielicznych 1ST. 
lezeli 1ST nie zgada siy z powolanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne 
akceptowane przez JST. 
Dobro Peteota i jawnosc zycia publicznego jesl naszym nadrzydnym ce\em, dlatego sta ramy sit( r6wniez 
upowszechniac zapisy Ustawowe dotycUfce Wnioskowania. Kweslie Ie Uslawodawea podkreslil i 
uregulowal wart. 63 Konstytucji RP: "KaZ.dy ma prawo sk ladac petycje, wnioski i skargi w interesie 
publicznym, wlasnym lub innej osoby za jej zgod<J do organ6w wladzy publicznej oraz do organizacji i 
instytucj i spolecznych w zwi'lzku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji 
publicznej." oraz wart. 54 ust. I Koostylucji RP "Kazdemu zapewnia s i~ wolnosc wyra:i:aoia swoich 
poglqd6w oraz pozyskiwania i rozpowszechniania infonnacji." 

Pami~tajmy rowniezo przepisach zawartych inter alia: wart. 225 KPA: "§ 1- Nikt nie moZe bye narsiony 
na jakikolwick uszczerbek lub za.-z;ut z powodu zloienia skargi lub wniosku albo z powodu 
doslarczenia materialu do publikacji 0 znaruionach skargi lub wniosku, je1eli dz.ialal w granicach 
prawcm dozwolonych. § 2. Organy paJistwowe, organy jednostek samorzqdu terytorialnego i inne organy 
sarnorZZJdowe oraz organy organizaej i spolecznych 54 obowi'lzane przeciwdzialac hamowaniu krytyki i 
irmym dzialaniom ograniczajqcym prawo do skladania skarg i wnioskow lub dostarezania infonnacj i - do 
publikacji. 0 znamianaeh skargi lub wniosku." 
Eksperci NfK pisU}: "Niewielka liezba sktadanych wniosk6w a udzie!enie infonnacji publicznej, liezba 
skarg z loronyc h do WSA,jak rownie:i liezba pozw6w ztozonych do sqdow rejonowych, swiadczyc maze a 
braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do infonnacji publicznej. Z drugiej strony, 
realizacj~ lego prawa utrudniaj'l podmioly zobowi4Z3ne do petnej przejrzystosci swojego dzialania., poprzez 
nieudostypnianie wymaganej infonnacji publiczncj" [Protokol pokontrolny doslt(pny w sieci Internet: LBY
4 t0 1·09120 I OJ. Mamy nadziejcr, zmienic powyzsZ<} ocen~, bye moze nasz wniosek chae w niewielkim 
stopniu - przyczyni si~ do zwiykszenia tych wskai nik6w. 

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NI E BYLA W ZADNYM RAZIE L"ICZONA Z POZN IEJSZYM 
jakimkolwiek trybem zam6wienia nie musimy dodawac, ze mamy {ladziej~ , iz wszelkie postypawania 
byd'l prowadzone z uwzglydnieniem zasad uczciwej konkurencji· i 0 wyborze oferenta bt(dq decydowac 
jedynie ustalone przez decydent6w kryteria zwiq.z.a ne inter aha z parametrami oren oraz cell'!:. 

Oczywiscie - wszelkie ewenlualne posl'rpowania - ogloszone prz.:ez lednostk~ Administracji Publicznej • 
byd<)ce naSlypstwem niniejszego wniosku· nalezy przeprowadzic zgadnie z rygorystycznymi zasadami 
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wydatkowania srodkow publicznych - z uwzglydnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, 

przejrzystosci i transparentnosci - zatem w pelni lege artis. 

Ponownie sygna li zujemy, ie do wniosku dol~czono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania opragramowania, 

ktore bez ponoszenia oplat, mazna uzyskac na stronach WWW podmiotow - zgodnie z ustaw'!, 

swiadcZ4cych ustugi certyfikacyjne. 
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