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Kierownik Jednostki Samorządu Terltorialnego (claie.i JS l) rv rozumieniu art, 33
samorzadzic grrrinn1,,rn (Dz.U.201 8.991 ti. z dnia 20l 8.05,24)*

-

r_rst,

3 tistaw_v o

-Zarz,ądPorviatu - lvrozumieniuart,26t]starłl,zcinia5częrrvcait)98r,osamorządziepo\\iiat0\\,\,n1
(Dz.U.2018.995 tj. z 20l tt.()5.2,ł)*
podpiscm
i)ane unioskodawc1,, znajdują się ponizej ora1* - rv załączonl,m pliku sygno\łan},m
L s111'1'1_dl]" 5
dYsPozlcji
do
elektroniczny,m. rverl,fikirr"unr,* irłatifikowony,-,,,..riy"fikatem - sloscrwnie
2016,()9,29)
clnia
r'rrześnia 2016 r,o usługach zauf-ania oraz identl"fikacii elektroniczne,i (Dz"tj,201 6,|579
- Data
orazprzepisćlrł,arl. -ł ust.5 Llstarł,1,o pet_"-cjach(Dz.U.2018.870 t.j. z drria2018 0-5,10)
tj, z dnia
(Dz.U.2018,1025
dostarczenia - zgodna z dyspoz.vclą art.6i pkt. 2 Ustawl,Kodeks Cl,wilnv
20t 8.0s.29)
za pomocą
Adresatem Pe§ cji _ jest Organ ujalvnionl,n, kompar},,cji _ jednoznacznie idcn§fikowalny
, adresu e-mail !
uą,skanep"
I

Od:

Fundacja

wniosek w rnbic u§tawl: o dostepie do informacii publicznei
i odrebna petr,cia

_

u. iednl-m niśmie - na mocl" art.

6l

i 63

Kons§tucii RP

preambuła wniosku:
transfbnnac,ii c"v"liollc,
przekazujac na państwa ręce niniejsza petyc.ię" pragnę zwrócic u\\,age na zagadnienic
pr;g;ę p.i1, iun, rvskazać. że r.vartoŚĆ obrotu gottiwkorł'ego rt'
obrotu jak zachodzi rł, całej go.po"aur..
jaka
polsce rłTntlsi ponad 200 mld pLN. a i.go ńzymv,vanie to koszt około 19lo PKB, czYli rł ar"toŚĆ
trzYlr-}anę w fornrie
rocznie ponoszrrna j .1t prLe.zpaństrvo na badanla irozlł,ój. Ponadttl środkiPienięż,ne
gotówkórł,e.j nic procenirrią. rcalnic tracąc na waftclści ze wzgledr_r na inflację,

j

f§^§*§*Ai,,."tś

lVprowaelzeniepłilbrościbezgotÓrł-ko,ił'vchlt'pł\,rt.urlli.rnowoczesnvlt.izcrtrrrekilrsh'tuejt
ll,
cl'cą mieć taką uroz,lir,ośćrrilr,trit,z
publicznvclr. x.ti"rrton.-u ^" i| ari*u pio.ącv'kurta
centrahrei i sarrrorz.ldolvej,
tltzęrlacłl i innvch jedrrośtkach adnrirrish,acji
t]t]n(l
ilrtercsie,publiczlr,rn ^ 1,rtl pu,,lic()
tra
Niektóre irrstłtucje _ działaj.lc $, uzdsą.lnior_lvm
_
bczpłtrtne rt,zrviaziili_:_l]:]",,al,rjact,
pcltrzebc,,rl
1,,r.,|nnują
rraprzeciw
wychotlzą
§m
unrozlirł,iającvch akcr,p,ltacje pł,iŁrttlści
_

rł,droźeniebezkosztowf.,ch 'o"*"ą,uń
be,zgcltówkow,Vch.

rr,rtliktl
Bezgotówkol\,a ,1rc,r"tlł,ln,t r"_
Dobrym przykładem _ iest Fundac|1 Polska
\-isa
l,r,lskiclr,
ŁJankorł_
przez,lv{inist o nor*]oi., i Fina,lsor,_, Zrł,iazek
zawartego
obrtlhr
pltlgralnrt \\,sp,irci,r
1rorozumiclria
f_urope ofaz N{asteriard Europe ," up"o,nli* ..,,"l,^_:li _
tel,inin,li,r (r!raz z
Łrt,zplahrcŁltr
Irolsce. Program pozn,trla tla otrzYlnarrit_
2021 rclktr,
urstl,tui;i publiczrrr;clr tlcl sierprria
pokrt,ciem kosztólt, t ansakcli) .ilo *,a,t.o^y,clr
mcizlirr,t,ls"
otrrotu got(xvką rOZtt,aZctlia 1\l\,1naga
Biorąc plod uwagg cytort,ane polr.,vżej k_osz§

BezgotowkolYe€lo

v\:

poiljgcia clziałań *

;;i; r*.i"lrr".i" korrto* podatników

w tym obszarze,

go działal4c bona fides _ biorąc pod

Mamy nadzieię, że iedrrostki samorządu terytorialne
pó.ię
uwa*ę powyższe argumenty _ potlak;ią ilnrrą

z naieżną atencią - i

wdroza

płatności

akceptacji
odpowiednie działirria celem rup",i,i'i",iu' po*,"*chności
cele związane
kole,ine
zostaną
bezgotówkowych, dzięki któryrn osiągniete

z

uszizelnieniem systemu poboru podatków,

,
_
I
t

- są
systemu podatkoweg: "1 3 lat
W skali makro _ sukcesy związane z uszczelnieniem
,samorządu terytorialnego
o1brrymie _ w skali oiit ro .," poriońJ s"*ycr, iednostek

poroŚtule ieszcze wiele do zrobienia,

Bi.lrąt pod urvagg pow},zsze:

z thria i,
art. o l'::: 1 pkt, 1 lit t- Ustałr-r,,
Korrstytucii _Ilp, rv trybic
,publicznej
(Dz.U,2016,77(l4 t,j, z l016,1t],2b)
rfrzcśnia o dostępitl clo informacji
w pr,zeclnriocie _ Czy tJrząd (Adresat
,, u.lzieienie irr}orrnacji p.,biiczrrej

1) \Ia mocv

art^ 61

rvncrsirny
_ akceptuie w relaciach z
wniosku) _ na dzień złozenii ,iirri"lrr"go wniosku (za pt;mtlcą terrrrirrali clt,l
Interesantami/podatnik"*l _ pł"t.osĆ rógotowkowe?
fart płatrriczt,clr i inllvclr instrunlcilt0u,
ołrrr;tu bezgotowko\,§ego Z *,ri;;;;;;^niern

platrriczvclr)
_
_ w-tioskoda\\,Ca ma rra ur\,śli lntrzlrrł,ośc
Pisząc o płahrościaclrtrezgotórł,kolł,vch
_ kartą rra nriejsctl, a trie l,t,zgottirvkrlrr-e
płahrościprzez llrieresimtafT,odat,rika
pomocą raclrunkóu, Llanktlrl,r,i,h,
płatrrclściprzelerł,orvc dokonvu,ane Za
a
_ l]a Il1LrCV rlrt, 6 ust, 1 p.)kt, 1 lit
2) leśliodporł,iedźrra po\tTZS7,e !_lVttrrrie jestnęaq"wna
(intormacjaozanrierzeniaclrclziałańrt.łatlzvrrstaw.odawczeltlraz'$'Vk{.)l'tŁlwc:/ei)
irr{rltrrracji
pul.,licznE_:^l],-,o,'"v o uclzielerrie
Ustarvv o dclstępic du intoLmacli jv
ułatwień
typu
tego
_
planowane jest wdtożenie
publicznej rn, przeclnriocie czy i kie
(\Ą_ ry"''.. przvpaclktl
w dokonywaniu płatno s"i prr., lntlresantowf,odatników?
ulaht,ielr)
*,pro*,aclzenja \Ą,ZmiankL)\,{alrt,ch
prosimv o por_lalrie przvbliżc,,tlej-Ju§

1l

7
;_;\i.;(\ .. i

f _...r\LrZltć1 p()\^l\,ższcpvtallieZpkt1)jcstrregatvrł,na-tvrtositrrl otrdzielt-rie
iniclrrnacji publicz.nc,1 1Ą, przednriocie stanu faklł czrreg.t-l z-rr'iąz.rtlt_'gtl 7.

u\Ą,arullkowanialni - z powodu których do tei pory _ ułatwienie dla
Interesantó{Podatników w zakresie akceptacii płatnościw formie bezgotówkowei
nie zostało wprowadzone. (prosimy tl krótki opis najlviększvch istniejacvclr Przeszkod
lt, §m zakresie)

4) lV trvbie v.yzej w.zmiarrko,tt,anvch przepisoll, - ieśliodporł,ic:tlz tla pOlv\lZSZe Pr,'tarlie
z pkt 1) jest |tł,ierdząca - rĄ,n(]sim}, o trdzieleIrie ir"ttorrrracji publiczrrei PtlPrze'z

ą,skazanie sposobu realizacii akceptacji płatnościbczgotórł,ktlw,l'clr tj. liczby terminali
platniczych funkcionujących w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego - na

dzień zlożenia przednriotowego wniosku.

5)

- ieśliodport,ieclź na prytalrie z Pkt. l
ninieiszego ltniosku jest M,ierdząca - wntlsimv o porlarrie tlazlĄ'\' Ptlclmiohr
\,V Łrybie wrrżej pt-lł,ołanvch przeplisół,

śrtiatlczącego clla lednostki Samorządu Tert,trrriahrego usługi rt, alralizorr-allYl11
portvżej zakresie oraz kosztv uzytkorł,arria terrnirrali - scilicr:t 1l" 1:11rtlsi miesięczt1.1
opłata za uzvtkow,alrie termirrali - dzierzarva otaz koszh, akct'pltacji kart
bezgotrirł,korvvch i innvch ńsŁrtlmenttjrv płairriczvch i (_'ł ltib ió plrrs stalvka u' Pln )

;i

6) Na rnocv

wtosiln1, o udzielelrie irrtormacji
publicznej w przednrit,,cie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowYch
Pracownika Urzędu (adresu e-mail oraz nulneru telefonu) który w zakresie
powierzonych kompetencji wykonuje zadania związane z obsługą funkcionowania
Urzędu w związku zwyżel powołaną problemaĘka.

]]
]j

r,rrvżej powołilnvch dvspozvcji pra\Ą,a

7) Na mocv

ą.

lrryżej rł,zlniankcllr.anych przepisort, - n"lttlsimv o podanie plrzvPisanegtl
poeln-riotorł,i nttmeru NIP oraz TFRYT (Krajorł,v l{ejesir Urzec'iorł'v T'tltlziału
J'ervtorialnego Kralu)

o pctr,cjach (Dz,ij.10l8,870 t.i. z dlria
ją tlo ninielszego wrriosku. Nic
biurokracji
tlołączarrrv
201B.05.10) - rlla ułatr.vierria i zlrrl-rie;szenia
jest to łączenie trvbó.ir,_ zatel,t-t prosimy krvaliiikow,ać rTir-rieisze pisrna jako t]rt'a śtt;dki Pralvne lvniclsek oznaczoną _ I r odrębną lretvcię oznaczoną lI - r.ir.le - J. Borkorł,ski (rr':) ts. Adanliak, J.
Borkorvski, Kodeks postępol§ania..., s.66łi; por. takzt-.lrt. ]2 tlst, ] ktltnt,Itttlłł'al]e] u§talVY II) Petvcla Odrębna:

- proceciolłalla \Ą/

tr\,Ł,;ie Ustart,1,

dostępne rt, sieci InterIret.

l)la oclseparolvaniit od wnitlsku - pc§cii
oznaczeniarni 1I),

- postulat_v zn iązane

z p€§,cją -

nttnrt-'r uje

się nrltł'r'mi

2I), etc
}

-*rPTlffi nrocv

i
,

art. 63 Korrstvfucji RI'w ramach przcl)isóu, art 2 pkt 1, 2 i 3 L]stawv z dlria 1-1
lipca 2014 r. o pe§cjach (Dz.U.2014,7195 z tlnia 201,1.09.05) lr,związku z att.211 Kodekstl
postęporł.alrią adrninistracyjIrego (rt-rritlski op§malizująct: fulrkcjtlttorvatric admirristracji
publicznej), wnosimy pet,vcję do organu gmin1, o próbę, dokonarria analizy - mtrzliwości

wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb
Interesatrtów - dot. płatnośiibezgotón,kowych - wg. powvźei zawartego szerokiego opisu,
2p) Na bazie clokonarrej arralizy wnosinrv o krótkie, kilkuzclaniowe poelstlmo\Ą'(rl]ie

W

oclpowiedzi na niniejszą 1leĘcję - rrrocnvclr i słabvclr strtlrr ertentualnt:go rvtlrclzetria Pr()CCdrtr

3|..

,

J

l
l

l

1

l

s#ffi*,*.{

lVProwadzerr,ie pła hrościbezgotórł,korł,ych
rł,pł1,1.;.1 11at nolvoczesnv lvizcrtttrek instvfu
cji
publicznl,g]r. Nlieszkan.r, .o io dzień
pł.-rcącv kartą clrcą nriec' taką nrozliu,ość rtirlnicz
vr,
rr rzędacl. i innvch jedl.rostkach
aclrrriiris Ś.acji ctłr tra
I

rrejii sanrorz.ldorr,ej

Niektore irrstYtucje - działaj.lc rY uzasatllrion\rm
ilrtercsie publicztrvm _ prcl pulrlictl bonłr
wYchodzą nalrrzecirł,
Ęnr pcltrzebl]r]] - prolro""ją ;;;pi" tne rozlyiazania _ ptrzu,d,laiace na
rł'drozenie
bezkosztort'1

bezgotórł,kow.r-ch.

ch

rozu,iązai umozliwiaiącvch akceprtą6ię
]

Dotlrym PrzYkładem - jest Fundacja Polska
Bezgotówkowa

-

;llaŁrrtlści

tlł,ln.l tl- l,'t lliku

1-1tltr
Llorozumielria zarvarteg o pl,z,ezlv{inistra Ilozwoju i Finaisórl,,
Zrł.iazek
Barrkorł- ,,"i.ł,.i.., i],r"
EurclPe oraz N'Iaste_riarł Europe \,'
spralt,ie realiz.łcji prtlgratnu \\]sparcia Obrtl|rr
BezgotÓrt'kol\rego !Ąr lrolsce. Program
pozrł,ala na otrzylnal.ri., [-,czlrłatrlcgcl terlnitrai.r
(rlr.rz z
pokry6ię111 kosztórt, transakcii)
.fio *,1,i,.o.1.1-,
i";ji |ut,,ti.rn.,.lr t1<l sicrprria 20f1 roktr.
"lr'}

Biorąc Pod urvagę cYttlrt'ane
Porr,'vŻej koszlv obrobu gotółr,ka rozrr.azcllia l\|\.tnaga mtlzlir.vtlsć
kosłow poaultrrit o-'* tyr,' obszarze.

podjęcia clziaiań w celu zmniejszenia

Mamy nadzieię, Że jednostki samorządu.terytorialnego
działai{c bona fides _ biorąc pod
uwa8ę PowYższe.argumenty - potraltują.rr"r"ą
p*ł.ii
z należna atencją - i wdrażą
odPowiednie działirria ."l"* zapewnieni" '
bezgotówkowYch, dzigki którym -osiągnięte i";*;;chności akceptacii płatności
-*"'*"1 kolejne cele zwiazane z
uszczelnieniem systemu poboru
'-- ,outu.ą

iodatkOwl

*

W skali rnakro - sukcesY związane z uszcze.lnieniem
systemu podatkowego ocl 3 lat _ są
olbrzymie - w skali o1'ko na poziomie
samych 1einostek samorządu terytorialnego
pozostaje
wiele

{

Biorac pod urr,agg powl,ższe:

!i

do zrobienia.

ieszcze

1) Na mocv

art,_61 Kons|vfucji

llP, w trybic art. 6 ust. 1pkt, 1 tit t] Usta}Ąn z tlllia (r
do,stęPitl clo infornracji, publiczn"] (Dr.U;;la,.tiią"
i.')"ioru.,,,.,ul
rvncrsirnlr o uclzielenie irr-tormacji
pirbiiczrlej rv prze.lniocie - Czy Urząd (Adresat
u'rzeŚnia

o

wniosku) - na dzień zlożenia_ninieiszego
*nioskrl - akceptuie w relacjach z
Interesantami/Po_datnikami - płatnos.i
uJrgnto;k; we? (za pOm()Cą terrrrirraii cltl

obrofu bezgotów'ko\,§ego Z *'viorzvstarrieln
kart
,-r---,
płatrriczvclr i inllyr:l.t instrunrcnt(ln.
,

Płatrriczvc}r)

Pisząc o płahrościachbezgotórł,kolt,Vch
- rvrrioskoda\vca nla rra rll\,śłi- trrtlzlir.,r,crsc
plahrości przez Lnteresania/l'odatrrika kartą
płahrclściprzelelvtl've dtlkonyu,arre za
". ;;;;,;, ;t;;;'i,.,",q,,'o,,"k,,r....
pc}mocą raclrutrkón
Llankcln,\.ch.

2)

JeŚli odPorł'ietlz rra Polq'Zszc pVtanie jest negaĘrtna
- na mc)cy .lf [. 6 ust, 1 pkl. 1 1it a
(inforrnacja o zamierzeniaclr ózlałan vr,ła.llv
rrstaw,otlaw czej lltaz, \Ą,vk(,lldw.clt,i)

Ustarvv o dostępic do it"Lfol.mar_li pul.licznej
-.,.],ros;nrv o uclzie]elrie irrfotrrrac,ii
publicznejr. przetlnriocie - czy i kied'v planońne;"rt*a."Z";;
r;;;;;;tr ułatwień
w dokonYwaniu Płatno Ści przez Interesantów/podatników? (wt}-nr przvpaclku
Prosimtl o Podallie Przvblizorlej clah, rr-prro,w.aclzenia rł,zmianktlłr,arrych ulahł.ien)

2|:,;

r

pełnego zasp)okoienia ządań lrrteresartto.tr
Urzedzie,

poci katern płahtrlśclibt:zgotolr,korł,\,clr. w

C)czYlł'iŚcie łr' odlricsielriu do trbecrric panujact:go

.r.v

leclnostt-e stanu faktyczlrego

3P) \\, tn,bie wyżej por1,ołarrvclr plrzepisólł: pralt,a - u.nosirnv o przekazanie
wniosku - Per arralogiarn jak rvniosek otrzynrzurv przez Gnrin? * clti wszystkich L;orrizszegt'
p,-ralcgłv.]ll l4
Gnrirrie Jednostek Organizactjrryclr: Szkół, Spoiei Kclmutrallrvch
Zaklatliirł, Btrclze,ttirr]r,clr, !
Instvtur-ji Kulfurv i związanvcll z opieką społeczrlą, etc.
j

"_*

JeŚli PowYŻsza Podstawa Prawna nie zostanie uwzglę,dniona - wnosinry o przekazanie
PoniŻszego Pisnra do Kierowników ]ednostek Organilacyjnych miejscowó właściwychdla
terenu GminY - na postawie ań 65 w złłłiązkw,
ząti l+s'u.t"oo| z dnia 14 czerwca 1960
^|t.
r. Kodeks postgpowania administracyinego.
lĄi udzielonej przez Gmirrę oclpc,llvie.lzi r.rłrtlsimv o podallie
spistr rr-szl,stkic,ir lnrelscorr.o
wlaŚciwvch clla Cmirrv Jeclnostek Organizacvjrrvch,
którvm prruk.lroro niiriejszv lr-rriosek.
''\bY zachorvaĆ Peh-ra_ jalvntlsć i tratlsparerrtnośc' clziałari łr.yrażaml. zgotl9 na tlllublikorvanl,tl
treścipe6,c-ji rvraz z danymi podmiotu składającego
pe§,cje na strolrie itrtcrnetoił,ej poclnriofu
IoZPahruiącego Petrlcję lub urzeclu gct obsługują.ugo
,l
j."sata)

- na pocistarł,ie art" ti ust. tł,rł.,
ił
L]starr'! o Petvciach - co jest jeclnozriaczrre z rr,r,rażeniem
zgotlv na publikacjg rvszl.stkiclr r_lanvclr
;]oeimiotu \Ą'''loszącego Petvcję Chcemv tlzrałaci rł pełnl
;arńiei t.u,irpo,]",.;t,i*.

Pomimo, ze tlic' wlrioskuiemY o irifclrnrację przetrt-orzolra
lv zaktcsic rvvl-rratajacynl zlratlztryclr
nakłaclów Prac\i/ uzasaclniamv nasze
stcls1>11,ni"
do brzrrrienia .rrt. 3 ust, t pkt. 1
lrvtur-ria

Ustalł'v
clostęPie clo informaqi puŃiczrrej _o
§rn, ze przedrniotolva inftlrmac1.1 clraz
erventuajna PÓŹniejsza
Próba oPĘmałizacji tego obszaru ivvdale sic szczłlgólnie istrlhra z
punktu rł,idzetria 1rrieresu Społecznego.
Ab\,._zaclrorł,ać pelną jau.ności transparentrrość
clziałania -

łr'VnikóW tt'rrioskorvania oraz *].brar.r}r.h tldpou.ieclzi
-

!\. naszv1]1

lrrzew,idujelrlv ptlblik;rc;9
portalu rvrvw.lroll.pl

Dane doĘczace sposobu odpowiedzi;
\'Vnosimv o zwrotnc
Potr,r'ie*ł-oi,trltr7ylrrą4la niniejszego lrrritlsktt - rv
przelristirł, - na adrcs e-lnail

trr,.Lrie otltrosrryclr

O to, abY odpolr'ietlzTł' przeclnuocle
Jt_1O_Simr
F)c)łv_\,zsz_r ri1 p\.tćlti zloztlrlt.ch
i 63 Korrsh:tucii RP rv związku z art. 14l KPA, zostala udzielona zu,r()tlljt]

n.] nlOcy ari. 6]
,,,.,

o.1r", e-l.tr.ril

vvrrt)slfllYonieu'VkonYrł'alrietelettlnil'"vrlorvrrioskodau,c\,-stosorł,tr.iedoart.

przcsr,łanie odpon,ieclzi - jedvnie w i
|:_"1""9""alnej) Pocl Fodanv rvvżej aclres: i

14§lKI',,\ r;raz
,lriczrrej (Lrr:z lrzycia L]ocztv

- przvtr,lomilraln.\,, zt| zclf()i\rllo
\{łaciza Ustawtldawca, jak i Wykclnawczd szcz,r:5tllrią rolę przvn,iązulc rr, <lstatnjnr
czasie 11o
komulrikacii elekh.olriczlrej z Interesantatni.

4|

\

F
rl)

l]

--

Y

!\1niosek został sygl,tolvany kTł,alifikorł,anyrn podpisem e]ektroniczn\łll - stclsctrttrit: do
rł-vtvcznyclr Ustaq,y z dnia 5 wrześrria 2016 r. o usługach zarrfania c,raz idetttl,fikacji
elek troniczriej (Dz. U.

20'1 6,1 57

l)cltl atkorł,e informacje

9 dlri a 20'l 6.09,29)

:

Stoscl,ivnie do art. 4 trst. 2 pkt. 1 L1st.lu,1., o pe§,9Ęh (Dz,U.2t)18 870 t,j. z
osobą reprezenfującą Podnriot wIloszącv peĘ,r',ię

tlrrił20l8 05.i0)

-

?]::,"_,::jTl-::l#::il:i_"';lł:_;i*.]1fiHi:il::,,*i,:::,;::ilit§,:§
Organ ujarłrrtont, lt kornparvcji - jeclrloznaczlrie iclcntvfikorvalnt- za
L)omocą uzyskanegcl z Biule|vnu lrrforn-racii Publiczrrej Urzędu - adresu e-rrrai].
Adresatem Petvcji

- jest

Z poważaniem,

5|,.t,-,,1,1

C'z,eścrvlri,r^lsku clo§czaca l)vrektor,l,n, Szktił, Kic'rorr'lliki,rr' J<'lirrtlStck
(Jedlrrlstki
Org,iłnizacvilrl.clr typl,ł NlGOPS/ ]\.{GO1{l {]OPS/ \..,IOK/ COK/ CKSiR, ctc
wvpełniające z.aclarria zrr,iązalrc z lrolnocą sp()łeczilą i kulturą), i'rcZt'sO\r' 91ltllck
Kotnutraltl§clr, Kierorł,r-riktirl, ilur\,ch Jetlłri:stek (_)rgarrizac_r,irrvclr, c!,t: r,iil przllk,rz,:lriti i'l'l
rtlascill,1-r:h nljeisc{-}t"r.o i naclli)ro\,a.anl,ch przez Citnilrę Olgalłtitv Jt:r-lrrtlsiek ()rr1,1łlL;rar:r'jrl|ili:

I)vrektor Szkołv/ Kierorvnik jeclrrostki Orgarrizacvjrrej/Prt:zes Społki Ktlnlurralnej, etc irrne
}eclnostki nadzororł,iąn e pr ze.z Gminę*
f]ane ą,lrioskodawcy zrrajdują się poniżej oraz - \\r załączollvln pliku svglro\,1'allvll1 PoclPisern
elektrorriczrrvm, weryfiko.,,§anym krvalifikornalrvtn cerĘ,tikaterrr - stosow"nic ilc' dVs}"'ozYcji
Ustalr.,v z <lrria 5 u,rześnia 2016 r. o usłtrgac}r zaufalria (]raz idellh,iikacji elektro1-1iczrrt_;
(Dz.U.2016.1579 drria 2076,aL) 2()) L)raz ?tzeL,\isółv .rrt. J ust, 5 L]starvv tl iretvcjaclr
(Dz.U,2Ll18,87a L.1. z, dnia 20] 8.05,l0) - Data dostarczeni a - zgodna z dyspozycią ań. 61 Pkt. 2

Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.,r025 t.i, z dnia 2018.05.29)

Adresatem Petycji - iest Organ ujawniony w komparycii - jednoznacznie identyfikolvalnY
za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacii Publicznei Urzędu - adresu e-mail !

Orl:

Wniosek w Ębie ustawy o dostępie dq informacji publicznej
art.6]. i 63 KonsĘtus
na petvcia - w iednvm piśmie- na m
RP

PreanrŁruła Wniosku

:

przekazując tr.r palistrł,a ręct, nil.iejszą petr, cję, pragnę złvrticić uwrr$§ 11a Zag(ltlnier]iLtrarrsformacji cvfrow.ej obrottl jak zaclroclzi rv całej g,ospoclatce. Pra$ng 1-11zy ryĘrrr wskazat', ztl
T,r,artość
obrotu gottiwkowego rn, I'olsce w.t,lrclsi ptllrad 200 mld PLN, a jeg<l utrą,mywarrie ttl
koszt około 1i,," PKts, czyli ivilrtośt'jaka rocznie p()noszona jest przez państllt'l ntr badarria
i roz.lvtij. Ponadto środki pierriężne trzylttatre rv lorrnie gotowkorł,ej nie prclccrrtują, rcalrrie
tracąc lra ,il,artości ze rł,zględu rra irrllację.
NJatomiast płabrościbezgotołvkorł,e to szereg kt rzl,ścirv iurrkcjorrtlu'anirr insh'tucji
adnrinistracji publicznej. iłot,riulą proces skłatlarria r,tł-riosk<irł i zapvtari otl clbvrł'ateli tltaz

6|

\

r

,/

trLrrćit
aclnrifristracyjnvch, Dlatcgo 1a,61[cl 1rrtlrnrlq,ać
i
skarbou,Ycl.
opłat
Procedurę PobQru
ctu.u*"tcti, ;at< i instl,tucli 5,11TL)rzA(io$,vch
bezgotou-kilwy, jako korzl,stn, zalo\\,no'Ji"
ins§,tt,tclt
rł,płt,rval1a nołwo.czestrv lvizerutrek
rv
\Vprou,adzenie płahrościbezgr:tou,kort,vch
rtiurrież
mcizlil,tlś(,
płu.ą.1_'karą c}_,cą mieć taką
ari"o
i'"
N,{ieszka'ń"i*v
publicznvch.
"u
cerrtralrrej i samorządolt,c,i,
urzęclach i irurvch jednoitkach ac]nrjnistracii
- llro publicc' borro inte,rt,sic
uzasadrriclnvm
w
działając
l1,1
_publiczrrvm
Niektore irrstvtucie
_
bezpłańlo ,o,*,ią,arria - p<rzrtalai,]cc
wvclrołlzą naprzeciw tvnr potrzebot'-, ploponują
płahrości
j
akccptacje

r,tlrozenie bezkoszto,uvych .orr,,ą"

urnożliiviających

hezgotowkowvch-

polskich, \'is,r
Dobrymprzykładem-iestFundacjaPolskaBezgotótvkowa-ptlrr.oł;rnł11,11'yniku
rąu."",ru i ri,,,u,i,o*" Zwiazek Battkotł,
N,titrirtu
prze,z
zawartcgo
porozumierria
lrogranlr,l \\'slrarcia Obroru
Europe otaz w'lasterrarcl Europe w ;1;;ii. :::::::l_ tlt,zplahleqtl tę1,1nitrala (l\.l,,t/, Z
Bezgtltówko\Ą,egt)

\Ą.

Polsce. I,r,ogram pozwaIa na otrzYl,tlanie

pok4.cir:m kosztorł, o.*rt.;i; .1iu

,^rl"irru,,,1,6fi

65§hrcji publiczlrr:ch

cltr

sicrplria 1011 roku,

rr,\,nraga 1,1rtlzlirvoŚc
tlbrottr_gotólvką rrlzważerria
Ritlrąc pod uwagę cvttlrvane pclrł,yżej kosz§,
obszarze,

podjęcia ciziałań

* ..l",orrri"lri"rria kositów poditnitow

w tym

_
rłziałaiącbona fides biorąc pod
Mamy nadzieię, że iednostki samorządu terytorialnego
p"ł.ię r.rui",.,," atcncją._ i wdrożą
uwa'ę powyższe argunenty__ potraktuif .,urrą
akceptacii płatności

po*.r"chności
odpowiednie działinia celem ""p"łi.i*rri"'

bezgotówkowych,dziękiktórymosiągniętezostanąkoleinecelezwiązanez
uszczelnieniem systemu poboru podatków,

lat _ są
svstemu podatkowego od 3
z,uszczelnieniern
związane
sukcesy
w
samorząd" terytorialnego
olbrzymie _ w skali mikro ,r" porio*i" u"*y,h iednostek
poroŚt"j" jeszcze wiele do zrobienia,

skali makro

_

Biorąc pod urvagc 1rorvvższc:

1)

art' 6 ust' 1 pkt' 1 lrt t Ustaltvz
Na nrocY art' 61 Konstvtucji I(P' w trybie
(Dz,U,zo1o,17o4 t,j, z, 20l6,10,26)
rvrześnia o dostępie tltl iniormacji publicznej
(Adresat
w przedmitxie _ Czy Jeclnostka
ln,nosimy cl udzjclclric ,r.,fo.,oacli |utt,l.^*i
z
relacjach
_ akceptuje w
wniosku) _ na dzień złożenianinieiszego wniosku (za
t1o
1'o*n'ą terrrrinali
_ latnosci bJzgotówkowe?
Interesantami/podatnikarni
i
fart płabriczvclr irrn,n,cl_r instrllm(_lltoul
obrclfu bczgotówko'1,egL] z .""r.orrn]rrońem
c]tlia

o

płatniczych)
_
_ wnitlskotlawca ma rra rrrl,śli lnozlilvość
bezgotowk<lrt,vch
o
płańrościach
Pisząc
_ kartą tra tniejscu, a nie _bezgtlt,iiwkowc
płatrrościprzez, Interesanta/pclclanrika
olv lr a rr korł,r, c lr,
.1nkor.y*:ur1e Za Po m(]cą r achtrnk
pł a hro ści1ir." l"*,,,*,
"
l pkt, -l lit a
jestrTęatvrł,l]a _ tla n1ocY art, 6 ust,
pvtarrie
p()\^,YZsZe
rra
ż) Jeśliodpow,iedź
r"rl,korrarł,czei)
rł4adi,v ustawotlarł,t.zrj oraz,
(informacia u ,o^i"."*iach clziałań
Ustarvvor-lostępicdclinformaclipublicznej-wnosirnvtlticlziclcnieinttlrrnaclt
t,vpu ułatwień
planow.rre jest wdrożenie tego
_
publiczne.i w przetlmiocie czy t-ki;jy

7 |:",

i] j

Ę_-

\
dokon;rwaniu płatnościptzez Interesantów/?odatników? (t- Wm P-lrzvPaLlku
prtlsimv o podarrie przvbliżonej tlatv rr,prorr,aclzcnia tł,zrni.rnkolvalrl'Clr ułatrl'ień)

-

w
3)

Jeżeli oclpolviedź lra lrowryzsze pytanie z pkt i) iest negatvvtna

-

\\'ll()silrlv tl uclzic]rric

trt-arunkolt-aniatrri _ Z powodu któryclr do tei pory - ułatł"ienie dla
Interesantów/Podatników w zakresie akceptacji płatnościw formie bezgotówkowej
nie zostalo wprowadzone (prtlsimv o krotki opis rrajrviększvch istnicj4cvch Przeszktici
w, §lm zakrt sie)

4) iV trvbie lvyżej lr.zlniankclrt,arrvch |rrzelris(rrł. _ jeśliotlpowiedz n.r pLrl{VZsZe pvtanie
z pkt 1) jest hr.ierc{ząca - rvtrelsinrl o utlzielt,lrit- irrlrlrnracji prrblicznej PoPrzczu,skazalrie spcrsobtl realizacii akceptacji płabrościbezgotorvkow'vclr ti.liczbY termirrali

płatniczych funkcjorrujących w utzędzie iednostki _ na dzieir złożenia
przedmiotoweg0 wniosku.

5) \\r trybie wl,żej porł,clłarrr-ch przepistirr, - jeśliociporvier.lź na pvtanie z Pkt. 1
r-Lirric-jszego ,"vniosku jest trtierc,lząca - $,nosilny o 1rtldaIrie llaz\§V }rotlnriofu

ślr,iaclczącego dla leclnostki iisługi rv analizorvallvm po\Ąlvzej zakresie oraz ktrszh'
uzvtkovl.ania terrninali _ scilicet ile rvvtrosi miesięczna opłata za ttzytk()Walrie tel:nrinali
- clzięrżatą.a oraz kclszĘ, akceptacji k.rrt bezgotór,ykorr,lrch i inllvch inStrUtnetrttiW

płatniczvch ?

(9ó

lub

?a

plus stawka lv pln

)

6) Na mocy wvżej ptlwtlłanych dyspozycji pralr,a r,rrlosimv tr tlcizielelrie illforlrracji
ptrblicznej i\: przeclrrriocie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowYch
Pracownika tednostki (adresu e-mail oraz nuneru telefonu) którY rl' zakresie
powierzonych kompeterrcji wykonuie zadania z$/iązane z obsługą funkcionowania
}ed n ostki w zw iązku z wy żei p ow ołaną probl ematyką.

7) \a mocy wl,ztj

rł,zlrriankorł,anvclr przepisórł, - wncrsilny cl podarrrie pTzvPisanego
pocinriotorł,i nrtrtretu NIP za pośrednicM,ern którcg,o pcldłrriot do,konuie tozllczen z,
porlatku docl.ciclolvcgo lul-, składek rra ultzpieczelrie społeczne oraz llulTleru NlP za
pomocą ktorego proclmiot dokonuie rł.lzliczeń z por"latku oc,l tort'ar,_irt'i trsłuP;,

II) I,etvcja odrębna: _ procetlorvana W trvbie Ustaą,\,o petvcjach (Dz.U,20l8,87t) t.j. z dnia
20lłt,05,10) - Llta ułatłriierria i znrnic;szenia biurokracji dołączamv ja do ninieiszcgtl lvni<lsklr,

Nie

jako dw'a Środki Pra\\'ne _
;est to łączenie trybórv zatt)m 1rrosinrl,krt,alifikołr,ać rlirrieiszc pisrna
rł,niosek ozracżollą _ I i oc{rębną petvclę oznacz()ną ]I - vjt]e - J, Bcirkorłski (n':) B. l\darrriak, J.
-l
Borkorvski. Kodeks postępo$,ania. , ., s. 668; pclr. takze art. 2 trst. l konlerrtt llvłncj ustaw'r' dostępne rv sieci lntertret,
L)la oclseparolvalria tld rvlriosku - petvcii - postulatv zrviązane z petvcią - nurrreruje się nr-lrr-\-mi

oznaczeniamr 1P. 2I'.

-etc.

1P) Na mocy art. 63 Kons§tucji RI'w ramaclr przepisórł, art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustal,y z dllia ]1
liplca 2014 r. tł petvcjacn 1bz.i.zot4.1195 z clrria 20[4.09.05) rt,związkr,r z. art.24l Ktlcleksu

ptstępor.,ania arlministracvinego (rvnioski optvmalizujace frrnkcjottorvanie adlrrililstracji
publiiznej), rvnosinry p"§,;jó .lJ o.gar",u Te.lrroitki o 1rróbę dokonania analizy - możliwości
8|

l,:

-

f

wdroŻenia rł' }ednostce
Procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem pokzeb
Interesantów - dot,
Płatnośiibezgotówkowyctr- *g. p"*yz'"; )awa.tego szerokiego
opisu.

2P) Na bazie tlokorranej arr.rliz\: wttositttv
o krótkie, kilkuztlaniort-e por_lsur,clrvilnit v,
odPclwiedzi na nirrieisza perycię - inocnycir
i słaL.\,c|r
strcln err;errtuaintlgtl r.'r"lrtlzenia proc(,dlll.

i"j§:,.:""'sPokojenia 'o..iuń"]'''t".esantórt,
oczvł'iŚcie u' ociniesielriu

- pocl

kątern płahrościLltlzgtlt(llvktltł,\,ch tl,

obecnie plarrującego rv
Jeclnostce _§tailu takt,czl"regtl.

r1o

AbY

zachowłłćpełllą
iart,łtcls,.: i trarlslrarerrhrośc. tjziałań rtyrazanł\, zgołlę
r.ra tlpr*rL-llikrlr.r,allitl
treŚci Peh'cji rł'raz z danvmi
poclrniofu sktattaiąceg";;;ł;;#onic
tltttlrnetorr.cjpoclmitrtu
rozpa tru j acc go pe tv,cię ltr b
u.zędu go obsłu gujaec.gcl ( A c' rc.sa ta
).

Pomirrro, ze nie' wniosOuł"Tr
o infolmacje przetr,r,orzolra rr.zakresie
tvymagaiacylTl zllr.lczJ1\,ch
lrakładów PraC\" u'u'oil,''iu'r''y
nasze ei"i"rri, stosorł,nie clcl brzmrenia al.t,
.ł ust. l pkt. 1
Ustaił'r-"

..lo-'ięl'"" cjo ir'*orma.;i p.,tłi.",rej
- §rn, ze Lrrzetllniotor,r,a inforrlracja tlraz
en'ellt.talna PÓŹniejsza
P|tlba. oPąnalizacji
tego
obszaru lt-vtlaje się szczegtillrie istc;tna z
punkrrr rvidzenia [nteresu Spo}eczncgo, -j-

Abv

zachorł'aĆ Pełn;1 jau'rrosć
rvYników rrrrioskorvania oraz

.i

trarr-sp.rrelttlrclśc działania * przer,r,iclujemv
publikację

','\'b.o.,v.h

otlpou,ieclzi -

lf

naszvln portalu .,,rr,'u

Dane doĘczące sposobu odpowiedzi:

Wllc'sinr\ cr ztl'rclhlc
Ptltlvierdzerrie cllrzvnrania rłirriejszego u,niosktr
r\lll\|:
PrzcPisórv-naadrese-llrail irtx.ztatifr,,h,1.1'JŁ\óU

_

r,

tĘh*l

trl,§ig ocltrtlsrrt.clr

Wnosimr'o to, ab\. rlclpclwieclź lv przedmiocie
}rtru,Vzszvclr pl1,131i złozont,ch rla lrloc\/ art, 61
i 63 Krłrsh'bugi RP rł' złr'iązku
z art. 247 KPA, została ucizielorla - zr',rohlie na adres
e-nlail
pclczta@f1.ob.pl
1Ą

nositnv

o

nieu,vkonl,wanie telefclrrórr, ,lo lł.niosktlclaw-c\,

-

sttlsorrrrie tio ar.t, 1.ł §1

Przest'łalrie odporvie.izi - jedrrrie lv ,;;;r;"';i;ilil"j

KPA

cu.az

(bez r:zt,ci.ł p.lł.lczlt,

konr"''encjoriallle1')
o?'.o.,'.ł" lvyzel adres: 1,1oczta(4:trt:bł| - przyp.,pilralnt,,
że zartjrvllo
lVładza Ustar'tldar'ca,
''"u iak i \łl'konaw ,ru ,rir"gi,,lrra rolę prz,rviazu;r. (}stahlim
.v
czasie_- tlcl
komulrikacji elekLroniczr.re j z Interesantami.

Wniosek z'ostał sYgnow,]n\' krvalifikor.varrvm
potlpisem elckh.tllticzrr\rtl-t _ sttlsctrr.,nie tltl
Ustar'v z.ll.ia 5 wrześtria Ź:ala,,,uslugaclr,";;;;;;";";,r.;,,iil;;ri".,,
elekfuonicznt1 (Dz U.201 6.7579clriia
2016,09it
lvYtYg2111l6'|

l]or_1 a tk

olv e inf ormał,je

;

Stosorł'nie do art, 4 us[, 2 pkt.
tlsohą

re1,1rezen fu

iąca Poclni io t

i

",

n

Ustarł,l, tl peŁvcjach
-'"' " (Dz U 20l8.870 t,j. z dniil018,05.10)
nrrą.r; p-'i ;;

9i

Za potllocą
Stosowrrie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 wt,. Ustat,y - peĘcja nirrieisza zostalŁ1 złozon,r
clektrorricznej
śroclklilr.komul.ikacji elck*onicznej _ a lyskązanvm zr,r,rtltnvm aclresenr pt,lczĘ
jesŁ poczta@froŁ:.pl

idr:ntrfikolv,llnt' za
Aclresatem I'ctycji - jest Orgarr ujar,r,nionv rv kclmparvcji - le<lrroznacznie
_
pornocą.,zvskinegoz l]iule"wnu Inforlnacii pulłlicznei Urzędu adresu e_nrai1
]

Z pou,ażaniem,

10|:,

