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Kierownik Jednostki samorządu Terytorialnego (dalej JsT) -Wrozumi
Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24)
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Dane WnioskodaWcy/petycjodawcy znajdują 5ię poniżej oraz - W zatączonym pliku
sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym
certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 Września 2016 r. o uslugach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U,2015.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisóW ań. 4 ust.
5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014,1195 z dnia 2014.09.05) (Dz.U,2014.1195 z dnia
2014.09.05) - Data dostarczenia - z8odna z dyspozycją ań. 51 pkt. 2 Ustawy Kodek cywilny
(Dz,U.2017.459 t.j. z 2ol7.o3.o2|

preambuła wniosku:
Jak Wynika z uprzednio prowadzonych przez na5 akcji Wnioskowania i odpowiedzi na nasze
petycje - informatyzacja Jednostek samorządu TeMorialnego i powiązanie Iokalnych
systemóW z systemami centralnymi napotyka na szereg prob|emóW - co często skutkuje
nieefektywnym wydatkowaniem pieniędzy PodatnikóW.
Media szeroko informują o problematyce, począWszy od ni€efektywnie dzialajacych
elektronicznych obiegach dokumentóW W Gminach skończywszy na braku interoperacyjności
- powiązaniu lokalnych systemóW informatycznych z centralnymi;
Ad exemplum; https://WWW.tVp.info/39565501/Wielu
zaglosoWac-o-poWodV-pvtaicie-W-gminach

zareie§trowanvch-na epUap-nie-moze-

zatem szcze8ólnie Ważkim obszarem - Wydaje się tzw. elektronizacia zamóWień
publicznych, która Wszędzie na śWiecie przyczynia się do sporych oszczędności i
zmniejszenia poziomu korupcii.
lnstytucje ipodmioty zamawiające, które Wprowadzily już e-zamóWienia, osią Eaią zazwyczaj
oszczędnościpomiędzy 5 a 20% W8 KoMUN|KATU KoMlsJl Do PARLAMENTU
EURoPEJSKlEGo, RADY EURoPEJsKlEGo KoM|TETU EKoNoMlczNo-sPoŁEcZNEGo
KoM|TETU REGloNÓW Bruksela, dnia 20.4.2oI2l., coM(2012) 179final.
I

Wdrażanie rzecznej elektronizac.ii zamóWień publicznych - napotyka na szereg problemóW szczególnie W Gminach/Miastach, czego najlepszym dowodem jest to że Ustawodawca W
ostatnim czasie zmuszony byl przesunąć Vacatio legis - dot, Wejścia W życie przepisóW
nakazujących permanentne używanie środków komunikacjielektronicznej W postępowaniu o
udzielenie zamóWienia. WnioskodaWca ma na myśliprzepis art. 1oa t]staWy z dnia 29
stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2018.1986 t.j. z 2018,10.16)
zdaniem Wnio5kodaWcy;
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Dziękidzialaniom sfur Rządowych (W skali makro) w ostatnim czasie sytuacia ule8a
poprawie - ad exemplum: sprawnie działaiące systemy JPlśWnioski 5oo+ online, etc jednakże bez szybkiei sanacjite8o obszaru (W skali mikro) - proces
ten W Gminach będzie

dalszym ciągu przebie8ał zbyt Wolno - bez namacalnych sukcesóW W postaci - lepsze8o
zaspokajania potrzeb obywateli W tym obszarze Usług publicznych.

W

W opinii WnioskodaWcóW
Wydziały/Referaty i Urzędnicy (stanowiska Jednoosobowe) - posiadające W zakresle swoich
kompetencjispraWy związane - sensu largo - z Wdrażaniem kolejnych etapóW informatyzacji powinny zintensyfikować swoje dzialania z tym zakresie i szcze8ólowo badać oraz rejestrować
obecnie panujący stan faktyczny, tak aby - dysponUjąc pieniędzmi PodatnikóW - podjąć
Właściwedziałania 5anacyjne - przynoszące Wymierne efekty.
W zWiązku z powyższym:
§1) Namocyart.61 Konstytucji RĘ W trybie art, 6 Ust. 1pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 Września o
dostępie do informacji publicznej (Dz,U.2076.7764 t,j, z2o75.1o.26) Wnosimy o udzielenie
informacji publicznej W przedmiocie:
§1.1) WartośćW PLN netto postępowań W sprawie zamówień o Wańości poniźej 30 tys,
euro - prowadzonych W Urzędzie W 2018 r, - z Wykorzystaniem art.4 ust. 8 Ustawy Prawo
ZamóWień publicznych {DZ,U.2o18,1986 t.j. z 2018.10.16) ?

Wnioskodawca ma na myśli W tym przypadku lączną kwotę Wynikaiącą z tego typu
zamóWień w 2017 r., co zamawiaiący Wysyła corocznie W sprawozdaniu do Preze§a Urzędu
zamóWień Publicznych.
§1,2) llości postępowań W sprawie zamóWień o Wartości powyżej 30 tys. euro prowadzonych W Urzędzie W 2017 r. - W trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych?
Wnioskodawca ma na myśliWszystkie tryby W8 ustawy Pzp, co Zamawiający Wysyła corocznie
W spraWozdaniu do Prezesa Urzędu ZamóWień Publicznych,

§1.3) W trybie Wyżej powolanych przepisóW - Wnosimyo udzielenie informacji publicznejW
przedmiocie - średnieiilościoferentóW przypadaiących na
iedno postępowanie W sprawie
udzielenia zamóWienia publicznego w ramach postępowań prowadzonych przez Urząd w
2017 r, W zakresie kwot powyżei 10 tys. pln brutto,
§1.4) Na mocy art. 61 Konstytucji Rą W trybie art. 6 ust. 1pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 Września
o dostępie do informacji publlcznej (Dz.U.2014.782 j.t.) Wnosimy o udzielenie informacji
publicznej W przedmiocie Wskazania szczegótowego adresu URL W Biuletynie lnformacji

Publicznej - gdzie na dzień zlożenia przedmiotowego Wniosku - opublikowano
obowiązujący re8ulamin udzielania zamóWień pub|icznych - poniźej 30 tys. euro.

§1.5) W kontekście powyższych pytań W trybie wyżej powolanych przepisóW - Wnosimy o
udzielenie informacii publicznei W przedmiocie - czy Urząd - posiada umowę komercyiną z

podmiotem zewnętrznym w przedmiocie ŚWiadczenia uslug dostępu do zewnętrznei
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platlormy zakupowei czy korzysta z publicznych
(miniPońal UzP).

-

dostępnych rozwiązań W tym Względzie

§]..6) Jeśliodpowiedź jest twierdząca W zakresie posiadania permanentnej Umowy z

podmiotem komercyjnym W obszarze obsłu8i platformy zakupowej zamówień publicznychW trybie Wyżej powołanych przepisów - wnosimy o udzielenie informacji publicznej W
przedmiocie lącznei kwoty rocznej kosztów ponoszonych przez Urząd W ramach korzystania
z rzeczonych usług (jeżeli umowa iest na dluższy okres to Wystarczy średni roczny koszt
utrzymania systemu}.

ll- Petycia odrębna:
§2.1) Na mocy art, 63 Konstytucji RP W ramach przepisóW art 2 pkl7,2 i 3 Ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014,1195 z dnia 20]"4.09.05) W związku Z art. 24]. Kodeksu
postępowania administracyjnego (Wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji
publicznej), wnosimy petycię do Kierownika JsT o próbę dokonania analizy - możliwości

Wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacii
elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - W formie o której mowa W
art. 10a Ustawy Prawo zamóWień publicznych.
oczywiście Wnioskodawca jest śWiadomy przesunięcia Vacatio legis - do 2o2o r, i
obowiązywa n ia .iuż przedmiotowych przeplsóW W zakresie z5móWień przekraczających progi
unijne.
§2.2) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie W
odpowiedzi na niniejszą petycię - mocnych i słabych stron ewentualnego Wdrożenia

procedur pełnego uźytkowania środkóW komunikacii elektronicznei w postępowaniach o
udzielenie zamówienia. oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego W Jednostce
stanu faktycznego.
§2,3) Aby zachować pelną iawnośći transparentność działań - Wnosimy o opublikowanie
treścipetycii na stronie internetowei podmiotu rozpatruiącego petycję lub urzędu go

obsługu|ącego (Adresata) - na podstawie ań, 8 ust. 1 WW. Ustawy o petycjach
(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05} - co jest jednoznaczne z Wyrażeniem zgody na
publikację Wszystkich danych. Chcemy działać W pelnijawnie i transparentnie.

osnowa Petycii i Wniosku - en bloc:
Wnioskodawca pozwala sobie zwrócić uwa8ę DecydentóW na Wzmiankowaną Wyżej
problematykę w oparciu o powołane W preambule argumenty oraz dane będące W iego
posiadaniu, z których wynika, że w niektórych Urzędach ilośćpostępowań przetargowych
prowadzonych z iednym oferentem - dochodzi do 46 %w 2o16 r. - sic, co plasuje nas
najgorzej W Europie W8 Rapońu Komisji EUropejskiej!
Taka sytuacja musi niepokoić każdego podatnika iWyma8a analizy pod kątem Wdrożenia
ewentualnych procedur sanacyjnych.

Pełna raport dostępnyjest na 5tronie:

http;//ec.eUropa.eu/internal market/scoreboard/performance per policV area
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/public prqcurement/index en,htm
Pomimo, że nie Wnioskujemy o informację przetworzoną W zakresie Wymagającym znacznych
nakładóW pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art.3 ust. 1pkt. 1
Ustawy o dostępie do informacji publicznej - tym, że przedmiotowa informacja oraz
ewentualna późniejsza próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z
punktu Widzenia lnteresU społeczne8o - jak argumentowano powyżej,
Zastrzegamy sobie możliwośćopublikowania efektóW Akcji na naszym pońalu WWW.gmina.pl.

lll - Wniosek odrębny - Wnosimy - w trybie ań. 241 lub 243 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyin ego (Dz.u.zo!7.1257l,i, z 2or7.06.27| - o

przekazanie poniżei zawańego Wniosku - per analogiam - zawieraiącego podobne
tezy i
pytania do podlegvch Jednostek ortanizacy|nych, które w zakresie powierzonych i
Wykonywanych kompetencji realizuią zadania związane z utrzymaniem czystościiporządku
W Gminie oraz z pomocą społeczną - spótki Komunalne/MzK/zK MoPs/GoP/oP9
etc
§3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego Wniosku i petycji W trybie
odnośnych przepisów - na adres e-maiI e|ektronizacia-Zamowien@5amorzad.pI
§4)Wnosimy o to, aby odpowiedź W przedmiocie powyższych pytań złożonych na mocy art.
61 Konstytucji RPWzwiązku z ań. 247 KPA, orazw przedmiocie petycji została udzielona -

zwrotnie na adres e-mailelektronizacia-zamowien(Dsamorżad.pl -wterminach określonych
w odnośnych Ustawach. stosownie do ań. 14§l,KPA prosimy o przesvłanie
odpowiedzi/informacji - jedynie W formie elektronicznej (bez Użycia poczty
konwencjonalnej) pod podany powyżej adres - przypominamy że zaróWno Władza
UstaWodawca jak i Wykonawcza szczególną rolę przywiązuje W ostatnim czasie do
komunikacji elektroniczne.i z lnteresantami.
§5) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem e|ektronicznym stosownie do Wytycznych Ustawy z dnia 5 Września2016 r o ustugach zaufania oraz
identyfi kacji elektronicznej (Dz,U,2016.1579 dnia 2016.o9.29)
wnioskodawca:
osoba prawna
szulc-Efekt sp, z o. o.
Prezes Zarządu: Adam szulc
ul. Poli8onowa 1
04-051Warszawa
nr KRs:0000059459
Kapital Zak|adowy: 222,000,00 pln
www.gmina.pI WWW.5amorzad.pI

Dodatkowe informacje:
stosownie do art.4 ust.2 pkt, 1Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2o14.o9.o5)
o5obą reprezentująca Podmiot Wnoszący petycję jest Prezes Zarządu Adam szulc.
stosownie do art.4 ust.2 pkt.5 WW. Ustawy petycja niniejsza została żłożonaza pomocą
4z 1l
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środkóW komunikacji elektronicznej, a Wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej
jest: elektronizacia-Zamowien@samorzad,p|

--------Wniosek

do przekazania - Via Gmina - do podległych Spótek
Komunalnych/MZKlZK, etc oPs/MoPs/GoPs, etc
szanowna pani
szanowny Pan
Dyrektor/KieroWnik/Prezes Zarząd

u

Dane wnioskodawcy/petycjodawcy znajdują się poniże,i oraz - W zatączonym pliku
sygnowanym beżpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym
certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 Września 2016 r. o usłUgach zaufania
oraz identyfikacjielektronicznej (Dz.U.201,6,1579 dnia 2016,o9.29) oraz przepisóW art.4 ust.
5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) (Dz.U.2014.u.95 z dnia
2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycią ań, 51 pkt. 2 Ustawy Kodeks cywilny
(Dz.U.2017,459 t,i. z 2ot7,o3,o2|

preambula wniosku:
Jak wynika z uprzednio prowadzonych przez nas akcji Wnioskowania i odpowiedzi na nasze
petycje - informatyzacja lednostek samorządu Terytorialnedo i powiązanie lokalnych
systemóW z systemami centralnymi napotyka na szereg problemóW - co często skutkuje
nieefektywnym wydatkowaniem pieniędzy Podatników.
Media szeroko informują o problematyce, począWszy od nieefektywnie działających obie8ach
dokumentóW W Gminach skończywszy na interoperacyjności - powiązaniu lokalnych
systemóW informatycznych z centralnymi:
Ad exemplum: https://WWW.tVp,info/39565501/Wielu-zareiestroWanvch-na-epuap-nie-moze,
zaglosoWac-o-powodV-pvtaicie-W-Ęminach

zatem szczególnie Ważkim obszarem - Wydaje się tzw. elektronizacia zamóWień
publicznych, która Wszędzie na śWiecieprzyczynia się do sporych oszczędności i
zmnieiszenia poziomu korupcii.
Instytucje i podmioty zamawiające, które Wprowadziły jUż e-zamóWienia, o5iągaj ą zazwyczaj
oszczędnościpomiędzy 5 a 20% Wg KolVlUNlKATU KoMlsll Do PARLAMENTU
EURoPEJsKlEGo, RADY EURoPEJsKlEGo KoM|TETU EKoNoMlcZNo-sPoŁEcZNEGo l
KoMlTETU REGloNÓW Bruksela, dnia 2o.4,2012 r., coM(2012) 179 final.
Wdrażanie rzecznej elektronizacji zamóWień publicznych - napotyka na szereg problemóW szczególnie W Gminach/Miastach, cze8o najlepszym dowodem jest to że UstaWodawca W
ostatnim czasie zmuszony był przesunąć Vacatio legis - dot. Wejścia W życie przepisóW
nakazujących permanentne używanie środkóW komunikacjielektronicznejW postępowaniu o
udzielenie zamóWienia. Wnioskodawca ma na myśliprzepis ań. 10a Ustawy z dnja 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamóWień publicznych (Dz.U.2018,1986 t.j. z 2018.10,16)
zdaniem Wnioskodawcy:
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Dzięki działaniom sfer Rządowych (W skali makro} W ostatnim czasie sytuacja u|ega
poprawie - ad exemplumi sprawnie działające systemy JPK, Wnioski 5oo* online, etc jednakże bez szybkiej 5anacji te8o obszaru (W skali mikro) - proces ten W Gminach
będzie W
dalszym ciągu przebiegał zbyt Wolno - bez namacalnych 5ukcesóW W postaci - lepsze8o
zaspokajania potrzeb obywateli W tym obszarze usług publicznych.
W opinii Wni05kodaWcóW
Wydziały/Referaty i Urzędnicy (stanoWiska Jednoosobowe) - posiadające W zakresie swoich
kompetencji sprawy związane - sensu largo - z wdrażaniem kolejnych etapóW informatyzacji powinny zintensyfikować swoje działania z tym zakresie i szczegółowo badać oraz rejestrować
obecnie panUjący stan faktyczny, tak aby - dysponując pieniędzmi PodatnikóW - podjąć
Właściwedzialania 5anacyjne - przynoszące Wymierne efekty.
W zWiązku z powyższym:
§1) Namocyart.61 Konstytucji RŁ W trybie art. 6 ust. 1pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 5 września o
dostępie do informacji publicznej (Dz,U.2076.7764 t.j. z 2076.1o.26) Wnosimy o udzielenie
informacji publicznej W przedmiocie:
§1.1) WańośćW PLN netto postępowań W sprawie zamóWień o Wańości poniżei 30 tys.
euro - prowadzonych W Urzędzie W 2018 r. - z Wykorzystaniem art.4 ust.8 Ustawy Prawo
zamóWień publicznych (Dz,U,2018,1986 t,j, z 2018.10.15) ?'

Wnioskodawca ma na myśli W tym przypadku tączną kwotę Wynikaiącą z tego typu
zamóWień W 2017 r., co zamawiaiący Wysyla corocznie w sprawozdaniu do Prezesa Urzędu
zamóWień Publicznych,
§1.2) llości postępowań W sprawie zamówień o Wańości powyżei 30 tys. euro prowadzonych W Urzędzie W 2017 r. - W trybie UstaWy Prawo zamóWień publicznych?
WnioskodaWca ma na myś|i Wszystkie tryby Wg ustawy Pzp, co Zamawiający Wysyła corocznie
W sprawozdaniu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

§1.3) W trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o udzielenie informacji publicznei
w przedmiocie - średniej ilościoferentów przypadająrych na
iedno postępowanie W
sprawie udzielenia zamóWienia publicznego w ramach postępowań prowadzonych przez
Urząd W 2017 r. W zakresie kwot powyżei 10 tys. pln brutto.
§1.4) Na mocy ań.61 Konstytucji Rą W trybie art. 6 ust. 1pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 Września
o dostępie do informac.ii publicznej (Dz.U.2o14.782 j.t,) Wnosimy o udzielenie informacii
publicznej w przedmiocie Wskazania szcze8ólowego adresu URL W BiuletYnie lnformacii

Publicznei - gdzie na dzień złożenia przedmiotowego wniosku - opublikowano
obowiązuiący re8ulamin udzi€lania zamóWień publiczny€h - poniżei 30 tys. euro.

§1.5) W kontekście powyższych pytań W trybie wyże| powołanych przepisóW - Wnosimy o
udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - czy Urząd - posiada umowę komercyiną z

podmiotem zewnętrznym
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platformy zakupowei czy korzysta z publicznych
(miniPońal UzP).

-

dostępnych rozwiązań W tym wz8lędzie

§1.6) Jeś|iodpowiedź jest twierdząca W zakresie posiadania permanentnej umowy z

podmiotem komercyinym W obszarze obslugi platformy zakupowei zamóWień publicznych
- W trybie Wyżei powolanych przepisóW - wnosimy o udzielenie informacii publicznej
W
prżedmiocie łączne| kwoty rocznej kosztów ponoszonych przez urząd w ramach korzystania
z rzeczonych uslug (jeżeli umowa iest na dluższy okres to Wystarczy średni roczny koszt
utrzymania systemu).

ll - Petycia odrębna:
§2.1) Na mory art. 63 KonsMucji RP W ramach przepisóW art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy Z dnia 11
lipca 2014 r, o petycjach (Dz.U,2014.1195 z dnia 2014.o9.05)W zwjązku z art.241 Kodeksu
postępowania administracyinego (Wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji
publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę dokonania analizy - możliwości
Wdrożenia W Urzędzie/ednostce/spółce Komunalnej- procedur związanych z pełnym
Użytkowaniem środkóW komunikacji elektronicznej W postępowaniach o udzielenie

zamóWienia- W formie o której mowa W art. 1oa Ustawy Prawo zamówień publicznych.
oczywiście Wnioskodawca jest śWiadomy przesunięcia vacatio legis - do 2o2o r. i
obowiązywania już przedmiotowych przepisóW W zakresie zamóWień przekraczających progi
u n

ijne.

§2.2) Na bazie dokonanej analizy Wnosimy o krótkie, kilkUzdaniowe podsumowanie W
odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i stabych stron ewentualnego wdrożenia procedur
pełnego uźytkowania środkóW komunikacji elektronicznej W postępowaniach o Udzielenie
zamówienia.

oczywiścieW odniesieniu do obecnie panującego

W

Jednostce stanu faktyczne8o-

§2.3) Aby zachować pełną jawnośći transparentność dzialań - Wnosimy o opublikowanie
treścipetycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go

obsługującego (Adresata) -na podstawie art. 8 ust. 1WW. Ustawy o petycjach
(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.o5) - co jest jednoznaczne z Wyrażeniem zgodny na
publikację Wszystkich danych. chcemy działać W petnijawnie i transparentnie.

osnowa Petycji iWniosku - en bloc:
Wnioskodawca pozwala sobie zwrócić uwagę DecydentóW na Wzmiankowaną WVźej
problematykę W oparciu o powołane w komparycji argumenty oraz dane będące w jego
posiadaniu, z których Wynika, że W niektórych Urzędach ilośćpostępowań przetar8owych
prowadzonych z jednym oferentem - dochodzi do 46 % - sic !
Taka sytuacja musi niepokoić każdego podatnika iWymaga analizy pod kątem Wdrożenia
ewentualnych procedur sanacyjnych.

Pomimo, że nie Wnioskujemy o informację przetworzoną

7
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nakładóW pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do
brzmienia ań.3 ust. 1pkt. 1
UstaWy o dostępie do informacji publicznej
tym,
przedmiotowa
że
informacja oraz
ewentualna późniejsza próba optymalizacji tego obszaru Wydaje
się szczególnie istotna z
punktu Widzenia Interesu społecznego -.jak argumentowano
pówyżej.

Zastrzegamy 5obie możliwośćopublikowania efektóW Akcji na
naszym portalu WWW.gmina.Dl

§3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejsze8o Wniosku petycji
i
W

odnośnych przepisów

-

na adres e-mail elektronizacia-żamowien@samo;zad.pl

trybie

§4) Wnosimy o to, aby odpowiedź w przedmiocie powyższych pytań
złożonych na mocy art.
61 Konstwucji RPWzwiązku z ań, 247 KPA, orazw pruedmiocie petycji
została udzielona zwrotnie na adres e-mail elektronjzacia-Zamowien@samorzad,p| W

terminach określonych
odnośnych Ustawach. stosownie do art. 14 § 1 KPA prosimy o przesyłanie
odpowiedzi/informacji - jedynie W formie elektronicznej (bez użycia poczty
konwencjonalnej) pod podany powyżej adres - przypóminamyże
zarówno wladza
UstawodaWca jak i Wykonawcza szczególną rolę przywiązuje
W ostatnim czasie do
komunikacji elektronicznej z lnteresantami,
W

§5) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem
elektronicznym -

stosownie do wytycznych ustawy z dnia 5 września2016 r. o usługach
zaufania oraz
identńkacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)
wnioskodawca:
osoba prawna
szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam szulc
Ul, Poligonowa 1
04-051Warszawa
nr KRs: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.ooo,00 pln
WWW.gmina.pl www.samorzad.pI

DodatkoWe informacje:
stosownie do ań.4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195
z dnia 2014.09.05)
o5obą reprezentująca Podmiot Wnoszący petycję jest Prezes
Zarządu Adam szulc.
stosownie do ań.4 ust.2 pkt.5 WW. Ustawy petyc.ia ninie.isża
zostata złoźonaza pomocą
środkóW komunikacji elektronicznej, a Wskazanym zwrotnym adresem poczty
elektronicznej
jest: eIektronizacia-zamoWien@5amorzad,pI

komentarz do wniosku:
Pomimą iż W rzeczonym Wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z
dnia 14 czerwca 1960

8z71
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Kodeks postępowanja administracyjne8o (Dz.U,2016.23 t.j. z dnia 2016.o1.o7) - W naszym
mniemaniu niniejszy prżedmiotowy Wniosek/Wnioski - nie powin ny być rozpatrywa ne W
trybie KPA.
W opinii WnioskodaWcy Urząd powinien W zależnościoddokonane.i interpretacjitreści pisma
- procedować nasze Wnioski - W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2o74.!7g5 z dnia
r.

2014.09,05) lubodpowiednio Ustawy o dostępie do informacji pUblicznej (Wynika to
zazwyczaj z jego treścii powołanych podstaW prawnych).
Zatem - Wg. Wnioskodawcy niniejszy Wniosek może być jedynie fakUltatywnie rozpatrywany jako optymalizacyjny W związku z ań, 241 KPA.
W naszych Wnioskach/petycjach często powołujemy sie na Wzmiankowany art.241 KPAscilicet; "Przedmiotem Wniosku mo8ą być W szczególności spraWy ulepszenia organizacji,
Wzmocnienia praWorządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony
Własności,lepszego Zaspokajania potrzeb ludności.'' - W sensie możliwościotwarcia
procedury sanacyjnej.
Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiąZek - usprawniać struktUry
administracji 5amorządoWej.
Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydenci mo8ą/powinni dokonać Wtasnej interpretacji
- Zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA.
Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy .'Podmiot
Wnoszący Petycję" - W rozumieniu art.4 ust.4 Ustawy o petycjach (Dz.U.201,4,1195 z dnia
2014.09.05)

Pozwalamy sobie róWnież przypomnieć, że ipso iure a rt. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do
informacji publicznej " (...) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno
żądać wykazania interesu prawne8o lub faktycznego.

Wnioskodawca - pro forma podpisał - nin iejszy Wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym (W załączeniU stosowne pliki) - choć Według aktualnego

orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowościWniosku,
stosownie do orzeczenia: Naczelnego sądu Administracyjnego W WarszaWie l osK 1277/08.
Podkreśla my jed nocześnie, iż przed miotowy Wniosek tra ktujemy ja ko próbę uspraWn ienia
organizacji dzialania Jednostek Administrac,ii Publicznej - W celu Iepszego zaspokajania
potrzeb ludności. Do Wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść,jak ta która znajduje 5ię W niniejszej
Wiadomości e-mail. Weryfikacja podpisu iodczytanie pliku WVmaga posiadania
oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzvskać na stronach WWW podmiotóW
- zgodnie z ustaWą, śWiadczących usługi,certyfikacyjne.

celem naszych WnioskóW jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istnie,iących
możliwości- funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - gtownie W
Gminach/Miastach - gdzie jak Wynika z naszych wniosków - stan faktyczny Wymaga Wszczęcia
procedur 5anacyjnych.
W Jednostkach Pionu Administracji Rządowei - stan faktycznyiest o wiele lepszy.
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ZWracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć
spektrum możliWości
poróWnywania cen iWyboru różnych opcji
przeciwdziałać
oraz
rynkowych
korupcjiw
Administracji Publicznej - że nakazal W §6 ust. 2 pkt, 2 załącznika nr
]. do Rozporządzenia
Prezesa Rady MinistróW z dnia 1,8 stycznia 2011 r, W sprawie instrukcji
kancelaryjnej, (...) (Dz,
U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - archiwizowanie, róWnież Wszystkich
niezamóWionych ofert, a
co dopiero petycji i Wniosków optymalizacyjnych. cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni
się
z pewnościądo Większe,i rozwa8i W Wydatkowaniu środkóW publicznych.
Duża ilośćpowoływanych przepisóW prawa W przedmiotowym Wniosku,
Wiąźe się z tym, źe
chcemy uniknąć Wyjaśniania intencji i podstaw praWnych W rozmowach telefonicznych
- co
rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce W przypadku nielicznych JsT.
JeżeliJsT nie zgada się z powotanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy
prawne akceptowane przez ]sT.
Dobro Petenta i jawnośćżycia publicznego jest naszym nadrzędnym celem,
dlatego staramy
się również upowszechniać zapisy ustawowe dotyczące wnioskowania.
kwestie te
Ustawodawca podkreśli| i uregulowal W ań. 63 Konstytucji RP:
''Każdy ma prawo składać
petycje, Wnioski i skar8i W interesie publicznym, własnym
lub innej osoby za jej z8odą do
organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych
W związku z
Wykonywanymi przez nie zadaniamizleconymiz zakresu administracji publicznej.,,oraz
W art.
54 ust. 1 Konstytucji RP ''Każdemu zapewnia się wolnośćwyrażania
swoich poglądów oraz
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.''

Pamiętajmy róWnieź o przepisach zawartych inter alia: W ait. 225 KPA:
''§ 1. Nikt nie może
być narażony na jakikolwiek u§zczerbek lub zarzut z powodu zloźenia
skargi lub wniosku
albo z powodu dostarczenia materiału do publikac!i o znamionach
§kaĘi lub wniosku, jeżeli
działałW granicach prawem dozwolonych. § 2. organy państwowe, organy jednostek
5amorządu terytorialnego i inne organy 5amorządowe oraz organy organizacji
spotecznych są
obowiązane przeciwdziałać hamowaniU krytykijinnym działaniom
ograniczającym prawo do
składania skarg iWnioskóW lub dostarczania informacji- do publikacjio znamionach skar8i
lub wniosku."
Eksperci Nlk piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie
informacji publicznej,
liczba skarg ztożonych do WsA, jak róWnieź |iczba pozwóW złożonych
do sądóW rejonowych,
śWiadczyćmoże o braku zainteresowania W egzekwowaniu powszechne8o praWa
do
informacji publiczne,i. z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty
zobowiązane do pełnej przejrzystości swoje8o dzlatania, poprzez nieudostępnianie
Wymaganej informacji publicznej'' IProtokół pokontrolny do§tępny W
5ieci lnternet:
LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę,
być może nasz Wniosek choć W
nieWielkim stopniu - przyczyni się do zwiększenia tych WskaźnikóW.
oczywiście - Wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez
Jednostkę Administracji
Publicznej - będące następstwem niniejszego Wniosku - należy przeprowadzić
zgodnie z
rygorystycznymiżasadamiWydatkowania środków publicznych - z uWz8lędnieniem
stosowania Zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości itran5parentnościzatem W pełni lege
a rtis.
Ponownie sygnalizUjemy, że do Wni05ku dołączono plik podpisany bezpiecznym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Weryfikac.ia podpisu iodczytanie pliku
Wymaga
posiadania opro8ramowania, które bez ponoszenia oplat, można
uzyskać na stronach www
podmiotóW - zgodnie z ustawą, śWiadczących ustu8i ceńyfikacyjne.
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