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Darc wni<l*kodawcy/wspÓłwniłlskodawcy znajdują'się ponize; oraz . w zttt4czanym p1iku sygnowanymbeąpiłrcznym potlpisem e |gktroniczn1,m' *e.y knłan!:rn łwaiifikowany* 
"."ytil.-'i"'l 

Jlsc,*nie aodyspozycji Ustawy z dnia 1B tl.ześnia.200i i. o podpisie elekt,o*"*y.i'1o". ł'ilib;;. l450) orazprzepisÓw,art' 4 ust' 5 tJs'awv o ptstycj*ch (Dz"Li'zo^lą.tlgs z dnia 20l4.0'9.0sl ro'.u.zoią] l95 z dnia2014.09'05).I}ata dootarczenia. ',gua"a ' ay.po"y";ę *"t. et pxt" z u,t*,'v [oł"rc ćy*uoy ro". u'2014. r2 t  j . t . )

Preambuła \\ niclsk'u:
Najwyesza lżba Kontr.oli lv prcrtoko}e pokolitrolnym -nr kap -41u.0a,2-ła/2(,l4 - ,, (.'') negaty\Ą,nie oceniaclziałania bumristtzÓw i prezydentÓw nria*t 'w zakesie zdądzania bsł:ieczeristwem infonnacji wurzędach. o kttirym mowa w $ 20 rozporządzenia KRi. NIlsiwierclziła ttieprawiclłowości w tynr obszari:ew 21 z 24 (87 '5%; skontrolowarr1'eh unędbw miast' ' t.to,yJ sose ncenita negatywnie' ('..).,

W związku z Pow}ższ.vm:

Na rnocy afi' 6l Konstvtucii RI" w.trybie art. ri ust. '! pkt. l lit c"oraz art. 6 ust. I pkt. 2 rit. b Ustawy z dnia'6 wrzcśnia o dostęp]e o intblmacji publicznej p,.ll,'zoli,"ldz:,t.l

$l) Wno*im3' o udzio|nie informacii publicr.nej w pmedmiocie . w jakiej fonnie Urząd prowadzi
":19:"'!t 

-ł*ę* l$fo'.*$tycznogo, }x .ononiu p.,siadtnego i uźylkowanego oprogramowłnił? -

"ff'#l! 
forma p*pierowa ezy tled'ykow..roy p*g.** Jo prowa<t*nia i ',ni"ąłuoil' t"g., rypu

$2) Na moc1 wyzej powo|anvch przepisÓw wnosimy o udzie|nie informncji publiczncj w przedmioclcw jaki sposÓb Urzqd realizuie d"i"lu"in 
""ią'uo;;;"j;*'ą PoliĘki Bezpieczcrłstwł In1ormacji w

;::ffiffi"'*cji 
incydeniÓw na.ruszen.ia li*p'.p""n'r*" * tym ta|łfu z,wiąaanych z ochroną danych

$3) Je$|i odp*lvi*tllt yttł pvtx'ni* f, $1 .;{est t*viertlfrą*a w zel{r&*ie pc.,liiitrIanitł p*'ez.tJrządspecjalixfyca*.*j aptrikxr:ji tlo li$rrażl{tuam!* i ewirl*ną}rrnowrrrr'ia posiłtdamego F}ruea LIrządsp!"ogr$r'rswaili$ - *V'l{}$il}}y s i*Xiź}nie nazgvy !"f,**;Ł*m*j *p|ik at:jź ł.łr;'pa.actłriry1ch ,tregtlPrcrtlucenfn{{isług*da}vry}'.ią!q r*irvnic} krrszt !^{}c'ntlgs il,*},uy{lTi.łr.iłt t*g* rCIzwi'iaiłnia.

93u} W trybie l.vyż*.i tr!sw*:iłlt3y,*[r prue.glisdłv
.i*ka $}szrisf$łar d* rt,,'yd*tk$w'r.ni* łv f*ls r.

:ł"#:1{:ł -tr#,^ #'T

7 pażdzi*rn;ka 2076 łź:34

ofirjalny Wniosek fla mf"l{y art. 6]' i 63 Konstytucji RP w rwiązku z art.J4l ł{pA
0proot'arn Qwanie.rptyrnalizacja - usprmwnianie' doc; Zał4cznik bez tytttłu

fiCt]"16.htmi i lprogramowanie-optymalizacja - U5prs\,vnianiE'doc.Xades; Załacznik
bez tvtu.lu SCIl19.htm

W rozlłilliryniu art. 33 ust. 3 l]slatą'v o
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pła'ntnaną realiraeją zadań ixfiornra$loznyclr z obgznru pmsdmir'torłego - jak opisano łv
pd*y'źśgy.h r}uaktach {$r.3). 

' , 
I

$4} W*o*iuy o udzle|enlc informacjl p*b|tcenej . w płzedml.oe ie.earcunkoweJ |lośc#tanowisk
kornprt.rowych' uiryt|łowanych w Urz,ęduio na daień złożenia pę*edmiotowego wniosku (aby
czezędzić człs Urzędników . Wnioskodawca infrrrmlje, że zadówoli slg kwantytikacją prąyb|tłoną
(+.) 5 $tłnowisk)

Porrrimo. że nię wnioskrlieny o infrrrrrrację przetwotz-oną w zakresie wymagąiącym znacznych nalcładów
pr&cy' uzasadniamy nasze pytania stosorł'nie do brzmienia art, 3 rrst" 1 pkt. i Ustawy o dostępie do
infor,mecji publicznej _ tym' f6 praednd.<rtowa informaeja oraz ewentualna późniejs:n próbg optymaliracji
tego obszaru wydaje się szczegóInio islotm z punktu widzerria lnteresg $połccznego. Nasze.stanowiskel i
"Konshuktywny Niepokój Podatnika'. w tej mierze koresponduje z wyżej f.acylo\łarrym prolokołem
pokontrolnym NIK. oraz don.iesieniami medialnymi w przcdmiocie braku wystarczajęoej kontmli w t1m
obŚzafz€ wykonyłaria zatlair i kompetencji . ad exomllum: Art}ikuł'{'..) Urząd eapł*cił za

r'}z..r.llęe*ł..p.g.r*.lyq.}.i"$.**:fiff':"r}..*.f;{}.. '1"łx.{.i}ł

$4) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie okzymania ninieiszego łniosku w trybie $7 Rozporządzenia
Prezesa Rady MinistrÓw z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie orgarrizacji przyjmowania i iozpalrywania s' i
wniogkÓw.{DzU.z,dnia22styczna2002ł.Nr5,pr:z"46).naarlrese.mailf

-
$5} Wnosinry 0 t0. ał:y oci1:tlr,vicriź "w przsd*"li*cie p*lvyzszy{)h pyta .z.,łairł,ny*h na 111{'}cy art,61
Kc:nstytrł*jiRpWulviązkv7.art.241KT.,A,7"*s!ał.,dry1ził1łtl:&-zwrOt:i i*1l. ' lac1resr-m',}it

st*sclłnie rJtl art. 1] rvw' ilstawv
$6) Wniosek
rvYty'czilych

xt]stał $ygn*walry h*;ipifi*Zr1yry^ klvali't'iko1ąi?}r}ym portpi5e;}1 rlekt1"*lli{'l7n-vm - $tg$o1v{tie cJtl
Llstalvy x clnia. 1 s rł,rzcsi nia }fiai r. CI p*rlpiriie e1ekt.rrlniq;:il.}]n: {T}r,. U' N:: 13tl p*z" 1450)

Wniosk*dauca:
-

-,Ą-i:-
-
-

-
n

Frosimy o udzielanle lnforrnacji pubticznej i odpowiadanfu na petycje . w możliwie jak najgzerśzym
rek}esie. ośtłtnie w1darzenia -jakie mlały miejsce w Urzędrie }łiasta Stołocrnego b*.**,"y .
rrriązano a rfarą rcprywatyzłśyjną oraz inne trgo typu - pokazująjak istotna jestlawność i
trerspalenlność pfzy wykorrywaaiu działan i dyspo*o*.arriu śtodkarliptlb|ipz,nmi.

W sp ołrł,n i.* slto cl ;twca :



Irrne tcgo typu donioslenia medlalnc - pokaaują jak włżne iost zachgwanie zasłd nczcivrej
konkurencJl' ewidencjonowania czynności Decyden{ów, etc. nit fylko no terenio drrżych mi&st a|o
takźe w ma|ych gminaeh i innych Jednośtk'ch samorządu Tcry'torińlncgo' i. i

M& &ł*trYi|'rri* - in{onnrriemy, ź,c łtlpowiedri na petyejc można opubllkować w BIP' a
rvnilrskor|awgom wyst'!re7,y odsył:rć lirrki do opub}lkorvrnych odpowiedei.
W prrypadku wnigsków o udoslępnienie lnfirrmacji publicznej . możła krrmystać z dobrodziejstw
art. 10 ust 1 Ustawy z dnia 6 wrześniŁ 200l r. o dostępie do infor,macji pubfirxnej( Dz.U.2015.205{ z
dnia 20t5.t2.0?) - uprości to znacznie procedurę odpowiadania na wnioski, zmnĘsry cz*s
Unędni|rów poświęcony na prz,ygotorłanie odpowiedzi i zwiększy . w skali makro . poziom jawności
trensp'rrentnÓści.

Aby zachować pełną jawność i transparentlrość dei*l*ń w tym obsznrze wniosku - rłntisimy o
opubłlkowanie przcdmiotowego wniosku rr BIP JsT.

Komenurz do Wniosku:
lVnioskoda,r.vca - pro lbrnia podpisal - niniejszy wniosek - bezpiecznlm kwalifrkorvanyn podpisem
elcktronicanym (w załąozeliu sttlsorłne pliki) - choć według aktua1nego orzćczńicwva lrrak podpisu
el.ektronicznego nie powoduie bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orz,eczenia: Naczelnego Sqdu
Adrninisfuałyjnego w Warszawie I oSK l277108. Ptlclkeślamy jednooześnie, iż przedmiotoilvy wniosek
traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji dzjałania Jednostek Administracji PubliczĘ . w celu
1epszego zaspokajania potrzeb ludności' Do wniosku dołacz'orro p1ik podpisany tlezpiecznym
kwalifikowanym podpisem e}ek1rtlnioznyn\ zawiera on taką samą tręść, jek la która znajduie się w
niniejszej wiadomości e-nrail' Werylikacja podpisu i odez,ytanie plikir w1.maga posiadania
oprogramowania. które bez ponos?"ęlria opłat, m0!ł1a uzyskać na stronach 1vWw podmirrtów . zgodnie z
ustawą, świadezących usługi certyfikacyjne.
* Tol *t tł,xiorkodaweł prrwołujc sie n , ,xt. 24| KPA, nie cznacza że ninieisry wniosek rła|eży
proccdorvać w trybie KPA.
W mniernaniu Wnioskodawoy niniq'|szy wniosek pow:inien być proccdowany w {rybie Ustawy o pet,vcjaeh -

. lub według ocerry Urzędników.
Ilzeczony arl. 241 KPA . mówi jedynie ' expressis verbis - o konięczności usprewniania i ulepszania
struklrrr arlministracji publicznej - za pomoeą trybu rvnioskowego.
Niniejszy wniosek młrże być rofpatryił'any w Ębie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz.U.2014'1l95 z dnia 2014.09.05) . ar1.24I KPA - podany jest doda&owcl . gdyż eelern wniosku jest.
sensu largo . usprarł,:rie ie, naprawa . na miarę istniejących możliwości . :funkojot,lowania ssuktuf
Adrni nistmcj i Publicznej.
Zwracarny uwagę. fe tJstawodawoa do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrurn rnożliwości
porÓwRywania cen i w;,lroru róirych clpcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji l,v Administracji
Publicatej . fe nakałał w $ó ust. 2 pkt.2 zilącznikanr 1 do lł^ozporządz"enia Prezesa R"ady Minishów z dnia
18 sĘcznia 201 1 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, ('.') (Dz' U. z dnia 20 stycmia 201 l r.) .
xghiwizowanie, ró$nież wszystkiclr niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i rryniosków

optymalizacyjnych. Ciesz'y nas tęn fakt niemiernie' prżyczyni się z pewnością do większej rozwagi w
wyĆlatkowałiu środkórł publicznyolr.
Dltża ilośe powoływanyeh przepisów pmwa w przedmiotowym wniosku, wiązĆ się z t}m' Źe chcęmy
uniknąc wyjainiania irrtencji i pod51e1v pfawnych w roanowtch teiefonicznych - co rzadko, alejednak,
cĘgle ma miejsce w przypadku nielieznych J$T.
Jeżeli JST nie zgada się z powołanyml przepisami prawa, prosimy aby zastost'v/eno podstawy pra*ne
akceptowane przez JST.
Dobro Peteota i jawnośĆ życia publicznego jest na.sz';.rn nadrzędnym celem, <llatego sta&my się również
{rpowszechniac zapisy Ustaworve dotyczącc Wnioskowania. Kwestie te Ustawodarłrca pod}reŚlił i
u'ł}gulował w ar1" 63 Konstytucji RP; .'Każdy ma prawo składać petycje, vmioski i skrrrgi w interesie
publiczn1.m, własnym lub inne.j osoby zaięj zgodą do org{tnów władzy publicznej oraz <1o organizacji i



lqłsitvq'i spgee&ych w aaoiądoa z w$oxywanymi $?r* *i€ 'sdsdarsi r$won*nni z zE&logtt-aeiŃaąii
p&licztoj..'oraz w &rt' J4 ust. t Konstytło.ii RP "Ka*d*mu z*perłmia się wołność wyraźaqx p'itviob
poglądów oraz poąvskiwania i ro:ryowszechniania infonnacji.' : ' Y
7 Łolei w mt. 24 t KPA U*awodawca zacĘca do łkt-vwnośei obywatelskiej, "Pradmidń.n wniooku mogą
być w srczrgólrrości sprawy uhpszenia olgarrizaqji, wznrocnienia praworząćnŃci, usprawnicnia pcy i
aaprMć&a$ia Ła&ł4y€'ołrr. otllrony wła*ośai' ięszęo expokąię*ia po*xb tudłrosei..
fslsinly ró\łBlisx9}słwl9.@uffiet.łjebintęralia: w*ł.t. fzs K}Al'$ l'Nłkt bit$&}yć
narr*sry na ja*iłtofuiok łmu earybc& tłrb *ry!'et z połrołle łłnawfu shwgi lgs wnfue&rr albo e. pmo*u
dortarczonia nateriału rlo pubfi|xał}i o znamionach łknrgl |rtb rłniosku' j*źo|i dsł|nł w granle*th.
pr|wern dozro}onych. $ 2. Orgarry państwowe, orgrry jednoste& samorządu t.arytońalnego i inne orgaoy
sg*refĘdowr orez orgaeiy olg*aizacji społecznych są obolłiąear* przeciwdziałać h*nowaniu. ktyty*i i
is'yeldriałanirorlt ogrmiezająey.m prarł,o do składania slcarg i wrriosków lub dostarezania informacji . do
pulłlikmcji - o enamiCInac}r skllłgi lrłh lvnja'sku"''
Ekśp*'oi NIK p'istą; 'Wi*'i'ł{t'*1{sjl'i&o Manyeh w.nipśkÓtvn *itzitlenie info.*mmji p&łiołn:ei licabą
śkug &Mych do ws.Ą' je r rłmież liczba pozwćw dożorrych do sądÓw rejonowych, świadczyć może o
brds, efuilercsowrnia w cgzolcwonaniu powszrcb@ prawa do informadi publicarej. z &ugiej sfiony,
naanzację Ęo prawa utrudniająpodnioty aoboviąaa*łe do pehej pr'ejrzysośoi ś'woj.ego tlabłania' popnaez
nie'udoąprtianłe wymagmej inbrmac}.i trxib{iozłeJ'' |słotokoł prikontroĘ dostęlry w sitci In*łnct -t.sff.
410l.09ft0l0l. Marny nadzieję, zmienić powyzszą ocenę, byÓ może nasz wniospk choć w niewielkim
stopmio . prz1'ozyni się do zwięk*zeaia Wch wskaźnikÓw.
oczywiście. wscalkic cvltntua*no posępolvarria. ogłoszone przez Jednostkę Adminislmji Publiczncj .
ąs: 

""'ęł"yry 
łinięiszego wniosku. nalezy p,*p,o*ua:zre zgodnie z rygorysnyrcznyrni zasdlml

Ęvddkovmnia środkÓw publicmych - z uwzględnienion stosolvania zasad uczciwej konkrnencji,
Fpqi*ą.]$tośsi i bell9 erentności . zatelrl w peł*i lęe artis'
Pooovnie sygnałizujemy, żę do wniosku doĘzono plik podpisarry berpiecznym kwalifikowanym
p<xlpiwm elektronicznym. weryfikacja podpizu i odcrytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania,
ktÓfe.t|gf ponoszenia oplat, moŹna uzy*kaÓ aa stmnaoh WWrrt/ podmiotÓw. zgodnie z u*xaw6
świadozqcych usługi certyfikaryjne
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Pł1tanie 1 - Frograrn śpsdki Trwa'te or#r;pa]płe.rs.\ifg
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Marek Bi'licki
Ulruą Mie}*.}ti w sniewkowie
ul. 17 Stycznla 11-
&S-x40 Gniswkown

M* rek B i:l iclti {{nta r"maty.k@g n i *włt*wo. co rł . pl I
20XS 1t' l:CI1

w dopowieożi ł1.a Wn.ig$6k * udeie|enia


