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Organizacyjny

Od: "um um.sosnovviec.pl" <um'«!um.sosno\vicc.pl>
Data: 9 listopada 2018 12:30
Do: <organizacyjny@um.sosnowiec.pl>
Dolacz: Inicjatywa - Jawnosc i transparentnosc poprzez Informatyzacje Gmin- Wszyscy Zmieniajmy Gminy naLepsze3 .docx: Inicjalywa •

Jawnosc i transparentnosc poprzez Informatyzacje Gmin- Wszyscy Zmieniajmy Gminy na Lepsze3 .docx.xades
Temat: Fwd: Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RPw zwiazku z art. 241 KPA

Oryginalna wiadomosc
Od: Inicjatywa - Wspomagajmy Informatyzacje Urzedow - Zmieniajmy Gminy naLepsze <elektronizacja-
urzedow@samorzad.pl>
Do: adresat.urzad@samorzad.pl
Data: 9 listopada 2018 o 11:28
Temat: Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RPw zwiazku z art. 241 KPA

Kierownik Jednostki Samorzadu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorzadzie
gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24)

Dane wnioskodawcy/petycjodawcy znajduja sie ponizej oraz - wzataczonym pliku sygnowanym bezpiecznym
podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z
dnia 5 wrzesnia 2016 r.o uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)
oraz przepisow art. 4 ust. 5 Ustawy opetycjach (Dz.U.2014.1195 zdnia 2014.09.05) (Dz.U.2014.1195 zdnia
2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycja art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny
(Dz.U.2017.459 t.j. z 2017.03.02)

Preambula Wniosku:
Jak wynika zuprzednio prowadzonych przez nas akcji wnioskowania iodpowiedzi na nasze petycje -
informatyzacja Jednostek Samorzadu Terytorialnego i powiazanie lokalnych systemow zsystemami
centralnymi napotyka na szereg problemow -co czesto skutkuje nieefektywnym wydatkowaniem pieniedzy
Podatnikow.
Media szeroko informuja o problematyce, poczawszy od nieefektywnie dzialajacych elektronicznych obiegach
dokumentow w Gminach skonczywszy na braku interoperacyjnosci - powiazaniu lokalnych systemow
informatycznych z centralnymi:

Ad exemplum: hups:•••/www.tvp.info 30565501 •vvielu-/areicstrowanvch-na-epuap-nie-mozc-za«.ilosowac-o-
povvodv-pvtaicic-w-uminach

Zatem szczegolnie wazkim obszarem - wydaje si? tzw. elektronizacja zamowien publicznych, ktora
wszedzie na swiecie przyczynia si? do sporych oszcz^dnosci i zmniejszenia poziomu korupcji.
Instytucje i podmioty zamawiajace, ktore wprowadziry juz e-zamowienia, osiagaja zazwyczaj oszczednosci
pomiedzy 5a 20% wg KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOLECZNEGO I KOMITETU REGIONOW, Bruksela,
dnia 20.4.2012 r., COM(2012) 179 final.

Wdrazanie rzecznej elektronizacji zamowien publicznych - napotyka na szereg problemow - szczegolnie w
Gminach/Miastach, czego najlepszym dowodem jest to ze Ustawodawca wostatnim czasie zmuszony byl
przesunac vacatio legis -dot. wejscia wzycie przepisow nakazujacych permanentne uzywanie srodkow
komunikacji elektronicznej wpostepowaniu oudzielenie zamowienia. Wnioskodawca ma na mysli przepis art.
10a Ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z2018.10.16)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Dzieki dzialaniom sfer Rzadowych (w skali makro) w ostatnim czasie sytuacja ulega poprawie - ad
exemplum: sprawnie dzialajgce systemy JPK, wnioski 500+ online, etc - jednakze bez szybkiej sanacji tego
obszaru (w skali mikro) - proces ten wGminach bedzie wdalszym ciagu przebiegal zbyt wolno - bez
namacalnych sukcesow wpostaci - lepszego zaspokajania potrzeb Obywateli wtym obszarze uslug
publicznych.

W opinii Wnioskodawcow
Wydziaty/Referaty i Urz?dnicy (Stanowiska Jednoosobowe) - posiadajace wzakresie swoich kompetencji
sprawy zwiazane -sensu largo -zwdrazaniem kolejnych etapow informatyzacji -powinny zintensyfikowac
swoje dzialania ztym zakresie iszczegoiowo badac oraz rejestrowac obecnie panujacy stan faktyczny, tak aby -
dysponujac pieniedzmi Podatnikow -podjac wlasciwe dzialania sanacyjne -przynoszgce wymierne efekty.

W zwiazku z powyzszym:
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§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybieart. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 wrzesniao dost^pie do
informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z 2016.10.26) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w
przedmiocie:

§1.1) Wartosc w PLN netto post^powan w sprawie zamowien o wartosci ponizej 30 tys. euro -
prowadzonych w Urzedzie w 2018 r. - z wykorzystaniem art. 4 ust. 8 Ustawy Prawozamowien publicznych
(Dz.U.2018.1986t.j.z 2018.10.16)?

Wnioskodawca ma na mysli w tym przypadku hjczna. kwot? wynikajjjca. z tego typu zamowien w 2017 r.,
co Zamawiajacy wysyla corocznie w sprawozdaniu do Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych.

§1.2) Ilosci post§powan w sprawie zamowien o wartosci powyzej 30 tys. euro - prowadzonych w Urzedzie
w 2017 r. - w trybie Ustawy Prawo zamowien publicznych?
Wnioskodawca ma na mysli wszystkie tryby wg ustawy Pzp, co Zamawiajacy wysyla corocznie w
sprawozdaniu do PrezesaUrzedu Zamowien Publicznych.

§1.3) Wtrybie wyzej powolanych przepisow - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie-
sredniej ilosci oferentow przypadajqcych na jedno post^powanie w sprawie udzieleniazamowienia
publicznego w ramach post^powan prowadzonych przezUrzgd w 2017 r. w zakresie kwot powyzej 10 tys.
pin brutto.

§1.4) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, wtrybie art. 6 ust. 1pkt. 1lit c Ustawy z dnia 6 wrzesnia o dostepie do
informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.) wnosimy o udzielenie informacji publicznej wprzedmiocie
wskazania szczegolowego adresu URL w Biuletynie Informacji Publicznej - gdzie na dzien zlozenia
przedmiotowego wniosku - opublikowano obowigzujqcy regulamin udzielania zamowien publicznych -
ponizej 30 tys. euro.

§1.5) W kontekscie powyzszych pytan w trybie wyzej powolanych przepisow - wnosimy o udzielenie
informacji publicznej w przedmiocie - czy Urzad - posiada umowe, komercyjna. z podmiotem
zewn^trznym w przedmiocie swiadczenia uslug dost?pu dozewnftrznej platformy zakupowej czy
korzysta z publicznych - dost^pnych rozwiazan w tym wzgledzie (miniPortal UZP).

§1.6) Jesli odpowiedz jest twierdzaca wzakresie posiadania permanentnej umowy z podmiotem komercyjnym
wobszarze obstugi platformy zakupowej zamowien publicznych - wtrybie wyzej powolanych przepisow -
wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie lacznej kwoty rocznej kosztow ponoszonych
przez Urzqd w ramach korzystania z rzeczonych uslug (jezeli umowa jest na dluzszy okres to wystarczy
sredni roczny koszt utrzymania systemu).

II - Petycja Odr^bna:
§2.1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP wramach przepisow art 2pkt 1, 2 i3 Ustawy zdnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (Dz.U.2014.1195 zdnia 2014.09.05) wzwiazku zart. 241 Kodeksu postepowania administracyjnego
(wnioski optymalizujace funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycje. do Kierownika JST o
prob<? dokonania analizy - mozliwosci wdrozenia wUrzedzie procedur zwigzanych z pelnym uzywaniem
srodkow komunikacji elektronicznej w post?powaniach o udzielenie zamowienia - w formie o ktorej
mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamowien publicznych.
Oczywiscie wnioskodawca jest swiadomy przesuniecia vacatio legis -do 2020 r. iobowiazywania juz
przedmiotowych przepisow wzakresie zamowien przekraczajacych progi unijne.

§2.2) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krotkie, kilkuzdaniowe podsumowanie wodpowiedzi na
niniejsza. petycj? - mocnych i slabych stron ewentualnego wdrozenia procedur pelnego uzytkowania
srodkow komunikacji elektronicznej w post?powaniach o udzielenie zamowienia. Oczywiscie w
odniesieniu do obecnie panuja.cego w Jednostce stanu faktycznego.

§2.3) Aby zachowac pelna. jawnosc i transparentnosc dzialan -wnosimy oopublikowanie tresci petycji na
stronie internetowej podmiotu rozpatrujsjcego petycfc lub urzedu go obslugujgcego (Adresata) - na
podstawie art. 8ust. 1ww. Ustawy opetycjach (Dz.U.2014.1195 zdnia 2014.09.05) - cojest jednoznaczne z
wyrazeniem zgody na publikacje wszystkich danych. Chcemy dzialac wpetni jawnie itransparentnie.

Osnowa Petycji i wniosku - en bloc:
Wnioskodawca pozwala sobie zwrocic uwag? Decydentow na wzmiankowansj wyzej problematyk? w
oparciu opowolane wpreambule argumenty oraz dane beds|ce wjego posiadaniu, z ktorych wynika, ze
wniektorych Urzedach ilosc post?powan przetargowych prowadzonych z jednym oferentem -dochodzi
do 46 % w2016 r. - sic, co plasuje nas najgorzej wEuropie wg Raportu Komisji Europejskiej!
Taka sytuacja musi niepokoic kazdego podatnika iwymaga analizy pod katem wdrozenia ewentualnych
procedur sanacyjnych.
Pelnaraportdostepny jest na stronie:
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http:ec.curopa.eu. internal market scoreboard performance per policy area public procurement/index cn.htm

Pomimo, ze nie wnioskujemy o informacje przetworzona wzakresie wymagajgeym znacznych nakladow pracy,
uzasadni'amy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3ust. 1pkt. 1Ustawy odostepie do informacji
publicznej - tym, ze przedmiotowa informacja oraz ewentualna pozniejsza proba optymalizacji tego obszaru
wydaje sie szczegolnie istotna zpunktu widzenia Interesu Spolecznego -jak argumentowano powyzej.

Zastrzegamy sobie mozliwosc opublikowania efektow Akcji na naszym portalu www.qmina.pl.

Ill - Wniosek Odrebny - Wnosimy - wtrybie art. 241 lub 243 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z 2017.06.27) - o przekazanie ponizej zawartego
wniosku - per analogiam - zawieraj^cego podobne tezy i pytania do podleglych Jednostek
Organizacyjnych, ktore wzakresie powierzonych iwykonywanych kompetencji realizuja.zadania
zwi^zane z utrzymaniem czystosci i poizedku wGminie oraz z pomocsj spoleczna. - Spolki
Komunalne/MZK/ZK MOPS/GOP/OPS, etc

§3) Wnosimy ozwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku ipetycji wtrybie odnosnych przepisow
- na adres e-mail elektroni/.aeia-zamowic!v:rt'samorzadrj|
§4) Wnosimy oto, aby odpowiedz w przedmiocie powyzszych pytan zlozonych na mocy art. 61 Konstytucji
RP wzwiazku z art. 241 KPA, oraz wprzedmiocie petycji zostala udzielona - zwrotnie naadres e-mail
elektronizacia-zamowieivtfsamorxad.pl - wterminach okreslonych wodnosnych Ustawach. Stosownie do art.
14 §1KPA prosimyo przesylanieodpowiedzi/informacji -jedynie wformie elektronicznej (bez uzycia
poczty konwencjonalnej) pod podany powyzej adres - przypominamy ze zarowno Wladza Ustawodawca jak
iWykonawcza szczegolna role przywiazuje wostatnim czasie do komunikacji elektronicznej zlnteresantami.
§5) Wniosek zostat sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do
wytycznych Ustawy zdnia 5wrzesnia 2016 r. ouslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarzadu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459
Kapitat Zakladowy: 222.000,00 pin
www .<zmina.pl www.samorzad.pl

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2pkt. 1Ustawy opetycjach (Dz.U.2014.1195 zdnia 2014.09.05) osoba reprezentujaca
Podmiotwnoszacypetycjejest Prezes Zarzadu Adam Szulc.
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy petycja niniejsza zostala zlozona za pomoca srodkow komunikacji
elektronicznej, a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: elektronizaqa-
/amowienc/samor/ad.pl

-Wniosek do przekazania - via Gmina - do podleglych Spotek Komunalnych/MZK/ZK, etc
OPS/MOPS/GOPS, etc

Szanowna Pani
Szanowny Pan
Dyrektor/Kierownik/Prezes Zarzadu

Dane wnioskodawcy/petyejodawey znajduja sie ponizej oraz -wzataczonym pliku sygnowanym bezpiecznym
podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem -stosownie do dyspozycji Ustawy z
dnia 5wrzesnia 2016 r. ouslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)
oraz przepisow art. 4ust. 5Ustawy opetycjach (Dz.U.2014.1195 zdnia 2014.09.05) (Dz.U.2014.1195 zdnia
2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna zdyspozycji art. 61 pkt. 2Ustawy Kodeks Cywilny
(Dz.U.2017.459 t.j. z 2017.03.02)

Preambula Wniosku: .
Jak wynika zuprzednio prowadzonych przez nas akcji wnioskowania 1odpowiedzi na nasze petyeje -
informatyzacja Jednostek Samorzadu Terytorialnego i powiazanie lokalnych systemow zsystemami
centralnymi napotyka na szereg problemow -co czesto skutkuje nieefektywnym wydatkowaniem pieni^dzy
Podatnikow. ... ♦ - ...
Media szeroko informuja oproblematyce, poczawszy od nieefektywnie dziala^cych obiegach dokumentow w
Gminach skonczywszy na interoperacyjnosci - powiazaniu lokalnych systemow informatycznyen z
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centralnymi:
Ad exemplum: https: www.tvp.inio 39565501 wielu-zarciestrowanvch-na-epuap-nie-moze-zaulosowac-o-
[unvodv-pvlaicie-w-u.minach

Zatem szczegolnie wazkim obszarem - wydaje si? tzw. elektronizacja zamowien publicznych, ktora
wszedzie na swiecie przyczynia si? do sporych oszczednosci i zmniejszenia poziomu korupcji.
Instytucie ipodmioty zamawiajjjce, ktore wprowadziry juz e-zamowienia, osiagaja zazwyczaj oszczednosci
pomiedzy 5a20% wg KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOLECZNEGO I KOMITETU REGIONOW, Bruksela,
dnia 20.4.2012 r., COM(2012) 179 final.

Wdrazanie rzecznej elektronizacji zamowien publicznych -napotyka na szereg problemow -szczegolnie w
Gminach/Miastach, czego najlepszym dowodem jest to ze Ustawodawca wostatnim czasie zmuszony byl
przesunac vacatio legis -dot. wejscia wzycie przepisow nakazujacych permanentne uzywanie srodkow
komunikacji elektronicznej wpostepowaniu oudzielenie zamowienia. Wnioskodawca ma na mysli przepis art.
10a Ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z2018.10.16)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Dzieki dzialaniom sfer Rzadowych (w skali makro) wostatnim czasie sytuacja ulega poprawie - ad
exemplum: sprawnie dzialaja.ce systemy JPK, wnioski 500+ online, etc - jednakze bez szybkiej sanacji tego
obszaru (w skali mikro) - proces ten wGminach bedzie wdalszym ciagu przebiegal zbyt wolno - bez
namacalnych sukcesow wpostaci - lepszego zaspokajania potrzeb Obywateli wtym obszarze uslug
publicznych.

W opinii Wnioskodawcow
Wydzialy/Referaty i Urzednicy (Stanowiska Jednoosobowe) -posiadajace wzakresie swoich kompetencji
sprawy zwiazane -sensu largo -zwdrazaniem kolejnych etapow informatyzacji - powinny zintensyfikowac
swoje dzialania ztym zakresie iszczegotowo badac oraz rejestrowac obecnie panujacy stan faktyczny, tak aby -
dysponujac pieniedzmi Podatnikow -podjac wlasciwe dzialania sanacyjne -przynoszace wymierne efekty.

W zwiazku z powyzszym: .
§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, wtrybie art. 6ust. 1pkt. 1lit cUstawy zdnia 6wrzesnia odostepie do
informacji publicznej (Dz.U.20I6.1764 t.j. z2016.10.26) wnosimy oudzielenie informacji publicznej w
przedmiocie:

§1 1) Wartosc w PLN netto post^powan wsprawie zamowien owartosci ponizej 30 tys. euro -
prowadzonych wUrzedzie w2018 r. -zwykorzystaniem art. 4ust. 8 Ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2018.1986t.j.z 2018.10.16)?

Wnioskodawca ma na mysli wtym przypadku Isjczng kwote wynikajgcg z tego typu zamowien w2017 r.,
co Zamawiajsjcy wysyla corocznie wsprawozdaniu do Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych.

§1.2) Ilosci post?powan wsprawie zamowien owartosci powyzej 30 tys. euro -prowadzonych wUrzedzie w
2017 r. - w trybie Ustawy Prawo zamowien publicznych?
Wnioskodawca ma na mysli wszystkie tryby wg ustawy Pzp, co Zamawiajacy wysyla corocznie w
sprawozdaniu do Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych.

§1 3) Wtrybie wyzej powolanych przepisow - wnosimy oudzielenie informacji publicznej w
przedmiocie -sredniej ilosci oferentow przypadajjjcych na jedno post?powanie wsprawie udzielenia
zamowienia publicznego wramach post?powan prowadzonych przez Urza.d w2017 r. wzakresie kwot
powyzej 10 tys. pin brutto.

§1 4) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, wtrybie art. 6ust. 1pkt. 1lit cUstawy zdnia 6wrzesnia odostepie do
informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.) wnosimy oudzielenie informacji publicznej w przedmiocie
wskazania szczegolowego adresu URL w Biuletynie Informacji Publicznej - gdzie na dzien zlozenia
przedmiotowego wniosku -opublikowano obowiqzujjjcy regulamin udzielania zamowien publicznych -
ponizej 30 tys. euro.

§1 5) Wkontekscie powyzszych pytan wtrybie wyzej powolanych przepisow -wnosimy oudzielenie
informacji publicznej w przedmiocie - czy Urzqd - posiada umow? komercyjna. z podmiotem
zewn?trznym wprzedmiocie swiadczenia uslug dost<?pu do zewn?trznej platformy zakupowej czy
korzysta z publicznych - dost?pnych rozwigzan wtym wzgletoie (miniPortal UZP).

§1 6) Jesli odpowiedz jest twierdza.ca wzakresie posiadania permanentnej umowy z podmiotem
komercyjnym wobszarze obslugi platformy zakupowej zamowien publicznych - wtrybie wyzej
powolanych przepisow -wnosimy oudzielenie informacji publicznej wprzedmiocie hjcznej kwoty rocznej
kosztow ponoszonych przez Urzs|d wramach korzystania z rzeczonych uslug (jezeli umowa jest na
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dluzszy okres to wystarczy sredni roczny koszt utrzymania systemu).

62"iriSto^artb« Konstytucji RP wramach przepisow art 2pkt 1, 2i3Ustawy zdnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (Dz U.2014.1195 zdnia 2014.09.05) wzwiazku zart. 241 Kodeksu postepowama adm.n.stracyjnego
(wnioski optymalizujace funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycje do K.erownika JST o
probe dokonania analizy -mozliwosci wdrozenia wUrzedzie/Jednostce/Spotce Komunalnej- procedur
zwiazanych zpetnym uzytkowaniem srodkow komunikacji elektronicznej wpostepowan.ach oudzielenie
zamowienia - wformie oktorej mowa wart. 10a Ustawy Prawo zamowien publicznych.
Oczywiscie wnioskodawca jest swiadomy przesuniecia vacatio legis -do 2020 r. iobowiazywania juz
przedmiotowych przepisow wzakresie zamowien przekraczajacych progi unijne.

p ?) Na bazie dokonanej analizy wnosimy okrotkie, kilkuzdaniowe podsumowanie wodpowiedzi na niniejsza
petycje -mocnych islabych stron ewentualnego wdrozenia procedur pelnego uzytkowania srodkow
komunikacji elektronicznej wpostepowaniach oudzielenie zamowienia.
Oczywiscie wodniesieniu do obecnie panujacego wJednostce stanu faktycznego.

p 3) Aby zachowac pelna jawnosc itransparentnosc dzialan -wnosimy oopublikowanie tresci petycjina
stronie internetowej podmiotu rozpatrujacego petycje lub urzedu go obstugujacego Adresata) -na podstaw e
art 8ust 1ww. Ustawy opetycjach (Dz.U.2014.1195 zdnia 2014.09.05) -cojest jednoznaczne zwyrazeniem
zgodny na publikacje wszystkich danych. Chcemy dzialac wpelni jawnie itransparentnie.

SEEffi1 Po7w:.tso"bie%bwr6cic uwage Decydent6w na wzmiankowana wyzej problematyke woparciu o
powolane wkomparycji argumenty oraz dane bedace wjego posiadaniu, zktorych wy-ka - w k h
Urzedach ilosc postepowan przetargowych prowadzonych zjednym oferentem -dochodzi do 46 A, -sic .
Taka sytuacja musi niepokoic kazdego podatnika iwymaga analizy pod katem wdrozenia ewentualnych
procedur sanacyjnych.

Pomimo, ze nie wnioskujemy oinformacje przetworzona wzakresie wymagajacym znacznych nakladow pracy,
uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3ust. 1pkt. 1Ustawy odostepie do informacji
publicznej - tym, ze przedmiotowa informacja oraz ewentualna pozniejsza proba optymahzacj. tego obszaru
wydaje sie szczegolnie istotna zpunktu widzenia Interesu Spotecznego -jak argumentowano powyzej.

Zastrzegamy sobie mozliwosc opublikowania efektow Akcji na naszym portalu www.umina.pl

§3) Wnosimy ozwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku ipetycji wtrybie odnosnych przepisow
- na adres e-mail clektrpnizaeia-zanunvi^

84) Wnosimy oto, aby odpowiedz wprzedmiocie powyzszych pytan zlozonych na mocy art 61 Konstytucji
RP wzwiazku zart. 241 KPA, oraz wprzedmiocie petycji zostala udzielona -zwrotn.e na adres e-mail
elektrotiizacja-zamowietv^anjorzadiil -wterminach okreslonych wodnosnych Ustawach. Stosownie do art.
TTiTl^A prolm^ol^zesylanie odpowiedzi/informacji -jedynie wformie elektronicznej (bez uzyc.a
poczty konwencjonalnej) pod podany powyzej adres - przypominamy ze zarowno Wladza UstawodawcajakiWykonaw^za szczego'na role przywi^zuje wostatnim czasie do komunikacji elektronicznej zInteresantami.
85) Wniosek zostal sygnowany bezpiecznym. kwalifikowanym podpisem elektronicznym -stosownie do
wytycznych Ustawy zdnia 5wrzesnia 2016 r. ouslugach zaufania oraz .dentyf.kacji elektronicznej
(Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarzadu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459
Kapital Zakladowy: 222.000,00 pin
www.umina.pl www.sann>rzaJ..pj,

St^do a74aS: 2pkt. IUs,awy ope^cjach (Dz.U-20U.M95 Zdnia 20,4.09.05) osoba reprezen.ujaca
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Podmiot wnoszacy petycje jestPrezes Zarzadu Adam Szulc. .
Stosownie do art. 4ust. 2pkt. 5ww. Ustawy petycja niniejsza zostala zlozona za pomoca srodkow komunikacji
elektronicznej, awskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: clektronizacia-
zamow iena.samorzad.pl

Komentarz do Wniosku: . v^**,*
Pomimo iz wrzeczonym wniosku powotujemy sie na art. 241 Ustawy zdma 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. zdnia 2016.01.07) - wnaszym mn.emaniu n.niejszy
przedmiotowy wniosek/wnioski - nie powinny bye rozpatrywane wtrybie KPA.
Wopinii Wnioskodawcy Urzad powinien wzaleznosci od dokonanej interpretacji tresci p.sma -procedowac
nasze wnioski - wtrybie Ustawy opetycjach (Dz.U.2014.1195 zdnia 2014.09.05) lub odpowiednio Ustawy o
dostepie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj zjego tresci ipowolanych podstaw prawnych).
Zatem -wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek moze bye jedynie fakultatywnie rozpatrywany -jako
optymalizacyjny wzwiazku z art. 241 KPA.
Wnaszych wnioskach/petyejach czesto powolujemy sie na wzmiankowany art. 241 KPA -scilicet.
"Przedmiotem wniosku moga bye wszczegolnosci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia
praworzadnosci, usprawnienia pracy izapobiegania naduzyciom, ochrony wlasnosci, lepszego zaspokajania
potrzeb ludnosci." - wsensie mozliwosci otwarcia procedury sanacyjnej. .
Kazdy Podmiot majacy stycznosc zUrzedem -ma prawo iobowiazek -usprawniac struktury administracji

zlTeTpomTmo formy zewnetrznej -Decydenci moga/powinni dokonac wtasnej interpretacji -zgodnie z
brzmieniem art. 222 KPA.

Nazwa Wnioskodawca -jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy "Podmiot Wnoszacy Petycje" -w
rozumieniu art. 4ust. 4 Ustawy opetycjach (Dz.U.2014.1195 zdnia 2014.09.05)

Pozwalamy sobie rowniez przypomniec, ze ipso iure art. 2ust. 2Ustawy odostepie do informacji P^Hcznej
«(...) Od osoby wykonujacej prawo do informacji publicznej nie wolno zadac wykazan.a interesu prawnego lub
faktycznego.

Wnioskodawca -pro forma podpisal -niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (w zalaczeniu stosowne pliki) -choc wedlug aktualnego orzeczmctwa brak P^p.su
elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowosci wniosku, stosownie do orzeczen.a: Naczelnego Sadu
Administracyjnego wWarszawie IOSK 1277/08. Podkreslamy jednoczesn.e, iz przedmiotowy wniosekl^Sb?usprawnienia organizacji dzialania Jednostek Administracji Publicznej -wce.u lepszego
zaspokajania potrzeb ludnosci. Do wniosku dotaczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, zawiera on taka sama tresc, jak ta ktora znajduje sie wn.n.ejszej w.adomosc. e-mail.
Weryfikacja podpisu iodczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, ktore bez ponoszenia optat,
mozna uzyskac na stronach WWW podmiotow -zgodnie zustawa, swiadczacych uslugi certyfikacyjne.

Celem naszych wnioskow jest -sensu largo -usprawnienie, naprawa -na miare istniejaxych mozliwosci -
fVnMonowania struktur Administracji Publicznej -glownie wGminach/Miastach -gdzie jak wynika znaszych
wnioskow - stan faktyczny wymaga wszczecia procedur sanacyjnych.

WJednostkach Pionu Administracji Rzadowej -stan faktyczny jest owiele lepszy.

Zwracamv uwaue ze Ustawodawca do tego stopnia stara sie -poszerzyc spektrum mozliwosci porownywaniac^i^Sch opeji rynkowych oraz przeciwdzialac korupeji wAdministracji Publicznej -ze nakazat w
86 JsT? pkt 2zalacznika n?1 do Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow zdnia 18 stycznia 2011 r. w
p6rawie"instrukcji kance.aryjnej, (...) (Dz. U. zdnia 20 stycznia 2011 r.) -^^Z^Z7^^niezamowionych ofert, aco dopiero petycji iwn.oskow optymal.zacyjnych. C.eszy nas ten fakt n.em.ernie,

nrzvczvni sie zpewnoscia do wiekszej rozwagi wwydatkowaniu srodkow publicznych.Du^a Uo^c nowo^wanych przepisow prawa wprzedmiotowym wniosku, wiaze sie ztym ze chcemy umknacSSiPodstaw prawnych wrozmowach te.efonicznych -co rzadko, ale jednak, ciagle ma
fflsT^z^^^ Przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne
Do^TntaTirwfoIc zycia publicznego jest naszym nadrzednym celem, dlatego staramy si? rowniez
u^sSSfi zapisy UsTawowe dotycz,ce Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkresld ,uregulowat w
^3Tons ytucj^RP: "Kazdy ma prawo skladac petycje, wnioski iskargi winteresie publ.cznym, wlasnym
Lb \Le\ osoby za jej zgoda do organow wladzy publicznej oraz do organizacji i.nstytucj. spoTecznych w
zwiazku zT^ywan?mi pnez nie zadaniami zleconymi zzakresu administracji publicznej." oraz wart. 54
uTt! 11ionstytu^RP "Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania swoich pogladow oraz pozyskiwama ,
rozpowszechniania informacji."

ma~do publikacji oznaml.nach skargi lub wniosku, jezeli dziala. wgran.cach prawem
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dozwolonych. §2. Organy panstwowe, organy jednostek samorzadu terytorialnego i inne organy samorzadowe
oraz organy organizacji spolecznych sa obowiazane przeciwdzialac hamowaniu krytyki i innym dzialaniom
ograniczajacym prawo do skladania skarg iwnioskow lub dostarczania informacji - do publikacji -o
znamionach skargi lub wniosku."
Eksperci NIK pisza: "Niewielka liczba skladanych wnioskow oudzielenie informacji publicznej, liczba skarg
zlozonych do WSA, jak rowniez liczba pozwow zlozonych do sadow rejonowych, swiadczyc moze obraku
zainteresowania wegzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Zdrugiej strony, realizacje
tego prawa utrudniaja podmioty zobowiazane do pelnej przejrzystosci swojego dzialania, poprzez
nieudostepnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokol pokontrolny dostepny wsieci Internet: LBY-
4101-09/2010]. Mamy nadzieje, zmienic powyzsza ocene, bye moze nasz wniosek choc wniewielkim stopniu -
przyczyni siedozwi^kszenia tych wskaznikow.
Oczywiscie -wszelkie ewentualne postepowania -ogloszone przez Jednostke Administracji Publicznej -bedace
nastepstwem niniejszego wniosku - nalezy przeprowadzic zgodnie zrygorystycznymi zasadami wydatkowania
srodkow publicznych - zuwzglednieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystosci i
transparentnosci - zatem w pelni lege artis. .
Ponownie sygnalizujemy, ze do wniosku dotaczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Weryfikacja podpisu iodczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, ktore bez
ponoszenia oplat, mozna uzyskac na stronach WWW podmiotow -zgodnie zustawa, swiadczacych uslugi
certyfikacyjne.
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