
Od: 

Wyslano: 

"Od Dr Bogustawa J. Federa - Inicjatywa wspierania Mikroprzedsiebiorcow -

Mikroporady.pl" < mikroporady@samorzad.pl > 

7czerwca 2017 11:55 

ldresat.urzad@samorzad.pl 

|)ficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w zwi^zku z art. 241 KPA 

|aner- mikroporady.jpg; Za^cznik bez tytutu 00114.htm; Wspierajmy 

lylikroPrzedsie,biorc6w i polska. gospodarke .docx; Za^cznik bez tytutu 00117.htm; 

\^/spierajmy MikroPrzedsie,biorc6w i polska. gospodarke .docx.xades; Zatgcznik bez 

tytuki 00120.htm 

Kierownik Jednostki Samorza.du Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorza.dzie 

gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z dnia 2016.04.04) 

Dane wnioskodawcow//petycjodawcow znajduja. si? ponizej oraz - w zatqczonym pliku sygnowanym kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisow art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach 

(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycja. art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny 

(Dz. U. 2014.121 j.t.) 

http://Mikroporady.pl
mailto:mikroporady@samorzad.pl
mailto:ldresat.urzad@samorzad.pl


Petycja Odre.ba: 

§2) W zwiqzku z powyzszym, Wnioskodawca - Fundacja - jako Organizacja Pozytku Publicznego (o danych jak 

ponizej), wnosi ponownie petycjQ (per analogiam jak w ur.) w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 

2014.09.05) - w przedmiocie zamieszczenia - na state - w Oficjalnym Serwisie W W W Gminy/Miasta baneru 

mikroporady - w zawsze widocznym miejscu wraz linkiem do odnosnego Serwisu - www.mikroporady.pl 

Zatqczamy baner zwracaja.c uwag$ na odpowiedni adres URL - przynalezny do rzeczonego 

baneru: https://mikroporadv.pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacik-przedsiebiorcy.html 

Prowadzone przez nas akcje w tym obszarze w ciaju ostatnich 5 lat - pozwolity osia.gn$c spory sukces - tqczqc 

spotecznie uzasadniony interes pro publico bono z interesem Mikro przedsi^biorcow - dostarczajqc im sprawdzone 

bezplatne informacje pomocne w podejmowaniu i prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej. 

Obecnie z Fundacja. wspotpracuje w tym obszarze ponad 900 Jednostek Samorza.du Terytorialnego. 

In fine wniosku zamieszczamy nazwy 100 przyktadowych Gmin wraz z linkami do stron W W W . 

Sa. to Gminy, ktore w opinii wnioskodawcow - modelowo umiescity baner mikroporady.pl - dodatkowo z wtasnej 

inicjatywy nierzadko rozbudowujq "Kqcik Przedsi^biorcy" skutecznie wypetniaja.c zadania zwiqzane z prowadzeniem 

rzetelnej polityki informacyjnej w tym obszarze. 
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Fakultatywnie - jesli to mozliwe, prosimy dodatkowo aby na podstronach Oficjalnego Serwisu W W W Gminy znalazty 

siq ponizej zamieszczone dane rejestrowe tak aby Fundacja mogta wziqc petna. odpowiedzialnosc za dostarczane 

Przedsi^biorcom tresci. 

Dzi^ki temu, kazdy odwiedzaja_cy - b^dzie mogt potwierdzic w Rejestrach Panstwowych wiarygodnosc i zakres 

dziatania Fundacji - scilicet: Akademia Liderow Innowacji i Przedsi^biorczosci 

Fundacja, ul. Orzeszkowej 2 

05-825 Grodziska Mazowiecki 

KRS: 0000318482 

Biora.c pod uwags , ze wi^kszosc Gmin/Miast odpowiedziata pozytywnie na nasza. petycj^, postanowilismy ponownie 

postulowac - do gmin, ktore negatywnie rozpatrzyty nasze poprzednie petycje. 

Notabene akcje^ prowadzimy juz piqty rok z rz^du - utwierdzaja.c siê  w przekonaniu, ze dostarczmy w ten sposob 

przydatne i oczekiwane przez Przedsi^biorcow informacje. Pierwsza. akcje^ tego typu - zainicjowalismy w Gminach - w 

pazdzierniku w 2012 r. 

§2a) Dodatkowo w trybie art. 8 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - wnosimy o opublikowanie 

niniejszej petycji na stronie Internetowej JST, na co jednoczesnie wyrazamy zgod$. 

To jak istotne dla Przedsi^biorcow moga. bye tego typu informacje wynika z naszej wieloletniej dziatalnosci w ktorej 

wspieramy przedsi^biorcow poprzez nasz portal www.mikroporady.pl 

W portalu mikroporady.pl - Fundacja publikuje na biezqeo - interpretacje nowelizowanych lub planowanych do 

nowelizacji - aktow prawnych. Dokonujemy analizy zmieniajqeego si^ otoczenia prawnego pod kqtem poszanowania 

interesow Mikroprzedsi^biorcow i wskazania ewentualnych zagrozeri dla stabilnosci i rozwoju mikro 

przedsi^biorczosci 

Fundacja prowadzi e-punkt Konsultacyjny, ktory udziela MikroPrzedsi^biorcom bezptatnych porad dotycza.cych 

realnych problemow na jakie trafiajaj w swojej pracy. 

Co miesiqc zespot prawnikow i konsultantow analizuje i aktualizuje wszystkie tresci pod ka.tem ich zgodnosci w 

stosunku do zmieniaja.cych siê  przepisow prawa. 

Z informacji zawartych na naszym serwisie www.mikroporady.pl - korzysta - na state - ponad 900 Urz^dow miast i 

gmin. 

Jednoczesnie obserwujemy - brak wiedzy, a takze brak mozliwosci uzyskania bezptatnych, przydatnych i rzetelnych 

informacji tego typu. Nasza praktyka dangle utwierdza nas przekonaniu jak bardzo nasze dziatania sa. potrzebne i 

spotecznie uzasadnione. 

Wzmiankowana. luk^ od wielu lat - nizej podpisana Fundacja stara SIQ wypetniac - i to - jak nam s\q wydaje z dobrym 

skutkiem. 

Dowodem na to jest prowadzona od 2012 roku stata wspotpraca z Gminami/Miastami w Kraju, ktorej efektem jest 

to ze wie_kszosc JST umieszcza i porza.dkuje na swoich oficjalnych stronach W W W informacje dla mikro 

przedsi^biorcow - tzw. "Strefy Przedsi^biorcow"/ Kqcik Przedsi^biorcy 

Jak juz wzmiankowalismy - in fine wniosku podajemy ponad 100 modelowych przyktadow [ linkow do podstron 

W W W ] prowadzonych przez Gminy/Miasta, ktore naszym zdaniem moga. stuzyc jako dobry 

przyktad - prawidtowego wspierania Mikro Przedsi^biorcow w obszarze - dostarczania przydatnych informacji, 

Kqcik Przedsi^biorcy, jest to miejsce, w ktorym Lokalny Mikro - Przedsi^biorca - uzyska w formie uporzgdkowanej: 

pomocne informacje, porady, formularze, wzory umow, informacje prawne, linki do instytucji wspieraja.cych mikro-

przedsi^biorcow, a takze uzyska bezptatne e-Porady, Konsultacje, w zakresie rozpoczynania i prowadzenia 

dziatalnosci gospodarczej etc - kompendium narz^dzi mozliwych do przekazania w tej formie, pozwalaja.cych mikro-

przedsi^biorcom uzyskac poza.dane i przydatne informacje. 

Ze wszystkich dokumentow, instrukeji, regulaminow, porad, e-porad niezbe.dnych dla mikro- f i rm, ktore 

znajdujqcych si$ w bezptatnym i innowacyjnym serwisie www.mikroporadv.pl mozna korzystac bezptatnie w 

nieograniczonym czasie. 
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Jak widac z podanych ponizej przyktadow - niewielkim naktadem pracy ze strony Gminy/Miasta mozna zainicjowac 

proces tworzenia miejsca, gdzie kazdy Przedsi^biorca - korzystajqc z Oficjalnej Strony Gminy (jako kanatu 

dost^powego) - znajdzie przydatne dla siebie, bezptatne informacje. 

Reasumuja.c - baner Mikroporady - moze stac siq zala.zkiem - na state funkcjonuja.cej zaktadki "Kqcik Przedsi^biorcy" -

tak aby w miejscu tym byta mozliwosc ciqgtego utrzymywania i wzbogacania tresci - przydatnych dla 

Przedsi^biorcow. 

Zatqczamy baner zwracajqc uwags na odpowiedni adres URL - przynalezny do rzeczonego 

baneru: https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacik-przedsiebiorcv.html 

Prosimy o przestanie informacji o terminie utworzenia zaktadki i /lub zawarcia porozumienia z Fundacja. na adres 

zwrotny mikroporady@samorzad.pl DW: kancelaria@mikroporady.pl. 

Nadmieniamy iz korzystanie z serwisu Mikroporady.pl jest bezptatne i nieograniczone w czasie, serwis nie 

publikuje zadnych reklam i ogtoszeri a ze wzgl^du na istotna. rol$ jaka. spetnia dla rozwoju mikro przedsi^biorczosci 

w Polsce uczestniczy w Swiatowym Programie Google Grants PRO . Fundacja prowadzi tylko i wytqcznie 

nieodptatna. dziatalnosc pozytku publicznego a jej dziatalnosc jest finansowana wytqcznie z darowizn i w ramach 

tzw. mechanizmu 1% Podatku. 

W przypadku jakichkolwiek pytari - dot. Wniosku i odr^bnej petycji - prosimy o telefony pod numer 

wspotnioskodawcow - t e l . 608-048-887. 

Wnosimy o przesytanie odpowiedzi - jedynie w formie elektronicznej (bez uzycia poczty konwencjonalnej) pod 

podany adres: mikroporady@samorzad.pl oraz DW: kancelaria@mikroporady.pl 

Ponizej stopek znajduje siQ wzmiankowana lista 100 JST, ktore w modelowy sposob realizuja. za pomoca. Oficjalnych 

Stron W W W - proces dostarczania przydatnych tresci lokalnym Mikroprzedsi^biorcom - wspotdziatajqc w tej mierze 

z Fundacja. 

Wnioskodawca: 

Dr Bogustaw J. Feder 

Akademia Liderow Innowacji i Przedsi^biorczosci 

Fundacja 

ul. Orzeszkowej 2 

05-827 Grodziska Mazowiecki 

KRS: 0000318482 

Wspotwnioskodawca: 

Szulc-Efekt sp zoo 

KRS: 0000059459 

ul. Poligonowa 1 

tel . (22) 673-62-12 

608-318-418 

603-158-914 

Kapitat Zaktadowy: 222 000,00 pin 

www.gmina.pl www.samorzad.pl 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostata ztozona za pomocq srodkow komunikacji 

elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: mikroporady@samorzad.pl 

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji. 
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