
Kierownik Jednostki SamorzC\du Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy 0 samorzC\dzie 
gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.) 

(Dane wnioskodawcy/wsp6lwnioskodawcy - znajdujq siE;l ponizej oraz - w przypadku wsp6lwnioskodawcy - w 
zalqczonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem -
stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Oz. U. Nr 130 poz. 1450) 

Preambula: 

KorespondujC\c z nowymi planami rzC\dowymi i wytycznymi programow ministerialnych, typu "Polska Cyfrowa 
2020", Zintegrowany Program Informatyzacji Par'istwa w ktorych istotnC\ rol~ odgrywa wspieranie polskich mikro 
przedsi~biorcow, tworzenie przyjaznego gruntu dla matych przedsi~biorstw, a takZe planami dodatkowego 
wspierania mtodych absolwentow, chcC\cych zaktadac wtasne firmy - sktadamy w ramach kampanii 
Wspierania Lokalnych Mikro-Przedsi~biorcow "Odwaz si~ i zatoz wtasnC\ firm~"- petycj~ - wniosek 0 tresci jak 
ponizej: 

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP, w trybie art. 221, 241 i 244 §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postE;lpowania administracyjnego, (Dz.U.2013.267 j.t) wnosimy do kierownika JST, petycjE;l w przedmiocie podj~cia 
przez Oficjalny Serwis Internetowy Gminy/Miasta wspotpracy - z WnioskodawcC\ w zakresie wspotdziatania w 
wykonywaniu zadar'i zwiC\zanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsi~biorczosci, tworzeniem korzystnych 
warunkow do podejmowania i wykonywania dziatalnosci gospodarczej - szczegolnie w obszarze 
funkcjonowania mikro-przedsi~biorcow. 

§1.1) Wnioskodawca - Fundacja - jako Organizacja Pozytku Publicznego (0 danych jak ponizej), wnosi petycjE;l w trybie 
wyzej powolanych przepis6w - w przedmiocie zamieszczenia na stale w Oficjalnym Serwisie WI/INJ Gminy/Miasta 
wydzielonego obszaru - zakladki -0 nazwie "KC\cik Przedsi~biorcy" i umieszczenia na stale - w ramach ww. zakladki -
w zawsze widocznym miejscu baneru serwisu Mikroporady.pl wraz linkiem. 

ZatC\czamy do Wniosku odnosny baner, ktory - po uwzgl~dnieniu - naszej petycji - nalezy umiescic na stronie 
JST, podlinkowany do https:/Imikroporady.pllprowadzenie-dzialalnosci/kacik-przedsiebiorcy.html 

KC\cik Przedsi~biorcy, jest to miejsce, w kt6rym Lokalny Mikro - PrzedsiE;lbiorca - uzyska w formie uporzqdkowanej: 
pomocne informacje, porady, formularze, wzory um6w, informacje prawne, linki do instytucji wspierajqcych mikro
przedsiE;lbiorc6w, a taki:e uzyska bezptatne e-Porady, Konsultacje, w zakresie rozpoczynania i prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej etc.- kompendium narzE;ldzi mozliwych do przekazania w tej form ie, pozwalajqcych mikro
przedsiE;lbiorcom uzyskac pozqdane i przydatne informacje. Ze wszystkich dokument6w, instrukcji, regulamin6w, porad, 
e-porad niezbE;ldnych dla mikro- firm, kt6re znajdujqcych siE;l w bezplatnym i innowacyjnym serwisie 
www.mikroporady.pl mozna korzystac bezplatnie w nieograniczonym czasie . 

W ramach naszego know-how, udostE;lpniamy bezplatnie Gminoml Miastom, a co za tym idzie Lokalnym Mikro
przedsiE;lbiorcom - dostE;lp poprzez kanal Internetowy - do naszej bazy material6w i dokumentacji zawierajqcej m.in: 

- ponad 1200 wyjasnier'l, uwag, komentarzy i orzecznictwa prawnego - zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci 
gospodarczej 
- wzory dokument6w w wielu wariantach i wersjach - w formie do natychmiastowego zastosowania - do bezplatnego 
pobrania, 
- formularze um6w niezbE;ldnych dla prowadzenia mikro i malej firmy, przydatnych na kazdym etapie prowadzenia firmy, 
- ponad 180 rekomendacji, porad i instrukcji przygotowanych przez ekspert6w z dziedziny prawa, zarzqdzania, 
marketingu i innych, uwzglE;ldniajqcych specyfikE;l prowadzenia malej firmy, 
- kazusy obrazujqce "przyklady z zycia" na podstawie orzeczer'l SN· i NSA w sprawach gospodarczych dotyczqcych 
mikro firm, 
- wyjasnienia potrzebnych i niezbE;ldnych pojE;lC, definicji - przydatnych przy prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej, 
- e-Porady, konsultacje, gdzie mozna - poprzez siec Internet - zadac pytanie naszym ekspertom i bezplatnie uzyskac 
odpowiedz 

Na stronie www.mikroporady.pl - mozna znalezc taki:e pomoc w zakresie sporzqdzania przez Mikro-przedsiE;lbiorc6w 
dokument6w w kontakcie z JST wiE;lcej: http://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/twoj-kontakt-z-urzedem.html 

Z doswiadczenia wiemy, ze PrzedsiE;lbiorcy, szczeg61nie zwiqzani z Mikro-Firmami - poszukujq informacji dotyczqcej 
porad, rekomendacji, wzor6w um6w, instrukcji, regulamin6w, przydatnych komentarzy i orzeczer'l NSA i SN w sprawach 
gospodarczych, kazus6w, przyklad6w z zycia PrzedsiE;lbiorc6w, etc. Poszukujq informacji cyklicznie aktualizowanej Uak 
nasze bezplatne cotygodniowe Newslettery, Biuletyny) slowem bezplatnego i nieograniczonego stalego dostE;lpu do 
wiedzy i informacji, kt6ra bE;ldzie wspierac i pomagac. 

Przypominamy, ze Fundacja - wyzej wzmiankowane ustugi swiadczy bezptatnie i co mozna sprawdzic w 
gminach wspotpracujC\cych z nami od 2012 roku. 
Fundacja - nigdy nie obciC\zyta zadnego Urz~du Miasta i Gminy wydatkami, dodatkowymi zadaniami zwiC\zanymi 
z przekazywaniem za naszym posrednictwem wiedzy i informacji kierowanej do mikro-przedsi~biorcow. 
Zaznaczamy, ze nasza dziatalnosc w zadnym stopniu nie jest zwiC\zana z rejestracjC\ firm, czy prowadzeniem baz 
danych. TakC\ rol~ petni CEIDG, ktorego zadania sc\ okreslone normami prawa w zakresie rejestracji i ewidencji 
firmy. Udost~pniamy wiedz~ dla Mikro-Przedsi~biorcow, rzetelne i sprawdzone informacje aktualizowane przez 
zespot prawnikow w ramach nieodptatnej dziatalnosci pozytku publicznego. 



Minq~ juz trzeci rok od wys~ania naszego pierwszego wniosku do JST (17 listopada 2012 r.), uda~o nam si~ zrobi6 wiele 
dobrego, ale ciqgle oceniamy nisko stopien zaangazowania Urz~d6w Miast i Gmin w proces wspierania Lokalnej Mikro 
-Przedsi~biorczosci. 

Wnioskodawca - Fundacja - Jako Organizacja Pozytku Publicznego realizujqca cele statutowe, nie spocznie - w 
relacjach z Organami JST - w wysilkach na rzecz wspierania Mikro-Przedsi~biorc6w. Determinujq nas w tym r6wniez 
raporty i wyniki badan, udost~pniane przez Ekspert6w z PARP ( np. Raport GEM 2013) czy Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, z kt6rych wynikajq bardzo niepokojqce trendy dla polskiej przedsi~biorczosci : 

- spadek wskaznik6w rozpoznawania szansy, odbierania przedsi~biorczosci , jako dobrej sciezki kariery (73-68%), 
wysoki i rosn~cy strach przed niepowodzeniem 
- spadek liczby start-up'ow, stosunkowo wysoki poziom zamykania dzialalnosci 
- utrzymuj~c~ si~ niekorzystn~ struktur~ w zakresie motyw6w rozpoczynania dzialalnosci - stosunkowo wiele 
osob rozpoczyna dzialalnosc z koniecznosci (a nie szans i mozliwosci) 
- nizsze aspiracje wzrostu na tie innych krajow, aspiracje kobiet, nizsze od aspiracji m~zczyzn 
- nizsz~ samoocen~ kobiet i wyzszy strach przed niepowodzeniem w zakresie podejmowania dzialalnosci 
gospodarczej, etc. 

§1 .2) Jeteli Gmina/Miasto - uprzednio opublikowala jut nasz baner "Mikroporady" np. waktualnosciach - prosimy 0 

zamieszczenie banera na stale w widocznym miejscu i nazwanie odnosnej podstrony - jako "Strefa Przedsi~biorcy" lub 
"Kqcik Przedsi~biorcy" i umieszczanie tam w przyszlosci - wszelkich przydatnych dla Mikro-Przedsi~biorc6w informacji -
wg. uznania Decydent6w Gminy/Miasta. 

Wsp6!praca z naszq Organizacjq powinna odbywae si~ na podstawie zadan wlasnych wykonywanych przez 
Kierownika JST, okreslonych wart. 7 ust. 1 pkt. 19 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz.U.2001 .142.1591 j.t.) w trybie okreslonym wart. 4 ust.1 pkt 11 Znowelizowanej Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 

dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie w zwiqzku z jej art. 5 ust. 1 (Dz.U.2014.1118 z dnia znowelizowana 
2015.11.18). Pozwalamy sobie przypomniee, ze Decydenci z mocy prawa obowiqzani Sq wsp6ldzialae z organizacjami 
pozarzqdowymi - wsz~dzie tam gdzie wymaga tego interes spoleczny. 

Reasumuj~c, wnosimy petycj~, aby Kierownik JST (WojtlBurmistrzlPrezydent) - w ramach wypelniania zadan 
zwi~zanych ze wspieraniem lokalnej przedsi~biorczosci - nalozonych na gmin~ art. 8 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 
r. 0 swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.) - wspoldzialaj~c z Fundacj~ (Wnioskodawc~) jako 
Organizacj~ Poi:ytku Publicznego - w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt. 19 Ustawy 0 samorz~dzie gminnym 
(Dz.U.2001.142.1591 j.t.) - kieruj~c si~ Interesem Publicznym - przyst~pil do realizowanej przez nasz~ 
Organizacj~ Kampanii Wspierania Lokalnych Mikro-Przedsi~biorcow" Odwaz si~ i zaloz wlasn~ firm~". 
Rekomendujemy Kierownictwu JST podj~cie w tym celu wspolpracy z internetowym serwisem doradczym dla 
przedsi~biorcow www.Mikroporady.pl. ktory, jako wiarygodne zrodlo bezplatnej wiedzy i informacji zdobyl 
uznanie , wspolpracuje m.in. z Portalem Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi~biorczosci i jest taki:e 
rekomendowany jako bezplatne zrodlo rzetelnej wiedzy i informacji dla pocz~tkuj~cych przedsi~biorcow 
przez serwis Centralnej Ewidencji Informacji Dzialalnosci Gospodarczej 

W spos6b szczeg61ny dzi~kujemy wszystkim tym Jednostkom, kt6re wspierajq z nami od 2012 roku lokalnych Mikro 
Przedsi~biorc6w, zrozumialy istot~ naszych wniosk6w i udost~pniajq za swoim posrednictwem dost~p do wiedzy i 
informacji z portalu www.mikroporady.pl , 

Osnowa petycji: 

W ramach rzeczonego Programu - bez pobierania jakichkolwiek oplat - Fundacja- b~dzie wspierac Gminy/Miasta 
w procesie utworzenia wzmiankowanego "K~cika Przedsi~biorcy" na Oficjalnej Stronie WWW 
Gminy/Miasta. Wezmiemy na siebie pelnq odpowiedzialnose za jakose i aktualnose zgodnie z obowiqzujqcym prawem 
material6w zawartych w serwisie www.mikroporady.pl 

Uzasadniajqc naszq petycj~ , pragniemy przypomniee, ze juz trzeci rok prowadzimy z JST wsp6!prac~ - w tym obszarze 
tematycznym. Konsekwentnie od listopada 2012 roku mobilizujemy percepcj~ Decydent6w w zakresie tematyki 
zwiqzanej ze wspieraniem lokalnej mikro-przedsi~biorczosci. Duza ilose JST odniosla si~ z aktywnym zainteresowaniem 
do naszej petycji, umieszczajqc rzeczony serwis www.mikroporady.pl z linkiem na swoich Oficjalnych Stronach 
Internetowych. Choe - jako Wnioskodawca - nie zawsze bylismy zadowoleni ze sposobu zalatwienia wniosku przez JST, 
to - patrzqc en bloc - nasza dotychczasowa wsp6lpraca jest sporym sukcesem - swiadczy 0 tym codzienna zywa 
reakcja Mikro-Przedsi~biorc6w. Od 2012 roku ,w jeszcze wi~kszym stopniu mielismy okazj~ poznae potrzeby 
Lokalnych Przedsi~biorc6w, analizowae ich zainteresowanie rzetelnq informacjq oraz cz~stokroe obserwowae ich 
niezadowolenie z powodu braku wsparcia ze strony Organ6w W~adzy. 

Z naszej analizy wynika it dotychczasowe wsparcie dla mikro-firm udost~pniane na stronach WWW i SIP - Gmin/Miast 



sCj cz~sto podawane w sposob chaotyczny - rozproszone w rotnych miejscach, trudne do wyszukiwania i segregowania , 
cz~sto zamieszczane tylko w bietCjcych aktualnosciach na okreslony czas. Widoczny jest brak fachowego nadzoru 
nad kompleksowCj organizacjCj udost~pniania informacji w tym przedmiocie. 

StCjd przewidziana przez Ustawodawc~ w tego typu obszarach - wspoldzialanie z organizacjami pozytku publicznego 
sugerowana - jako zadanie wlasne gminy wart. 7 ust. 1 pkt. 19 Ustawy 0 samorzqdzie gminnym - wydaje si~ bye 
najlepszym rozwiCjzaniem nabrzmialej problematyki w tej materii. Fundacja w ramach dzialan statutowych , dolozymy 
wszelkich staran, aby efektywnie wspoldzialae z Urz~dem w zakresie realizacji zadan gminy okreslonych wart. 8 ust. 1 
Ustawy 0 swobodzie dzialalnosci gospodarczej. 

Fundacja - jest gotowa udzielie Gminom odpowiedniego - bezplatnego - pe!nego wsparcia informatycznego i 
merytorycznego w tym wzgl~dzie . 

Wydaje nam si~, te obecnie jest to jedyna propozycja w kraju - porzqdkujCjca stref~ internetowej pomocy dla Mikro
Przedsi~biorcow. Wykonalismy jut prace zwiCjzane z opracowaniem koncepcji, kompletacjq materialow oraz z 
przygotowaniem zaplecza informatycznego. Proponowane przez nas rozwiCjzanie zawiera nie tylko mozliwose 
serwowania informacji zunifikowanych, ale takte daje motliwose zamieszczania informacji 0 lokalnych 
Stowarzyszeniach i inicjatywach. Od dawna otrzymujemy informacje z calego kraju od Mikro-przedsi~biorcow, te 
wlasnie tego typu jednolita informacja w Internecie - podawana przez Lokalne Wladze - w sposob rzetelny, fachowy i 
skondensowany - jest tym czego najbardziej potrzebuje Mikro-Przedsi~biorca - szczeg61nie w poczqtkowym okresie 
dzialalnosci. Brak tego typu informacji jest cz~sto powodem likwidacji wykonywania dzialalnosci gospodarczej. 
Notabene - w naszym serwisie www.mikroporady.pl - ktory jest podstawq naszej wspolpracy z GminamilMiastami -
udzielamy Mikro-przedsi~biorcom - nowatorskiego, opartego 0 najnowsze technologie internetowe, bezplatnego 
wsparcia na kazdym etapie rozwoju. 
Zainteresowanie rzeczonq tematykCj jest tak dute, te katdego miesiCjca rejestruje si~ w naszym serwisie ponad 1700 
nowych osob. Prowadzimy E-punkt Konsultacyjny, ktory udziela Mikro-Przedsi~biorcom bezplatnych porad dotyczCjcych 
realnych problem6w na jakie trafiajCj w swojej pracy. 
Co miesiqc zesp6! prawnikow i konsultantow analizuje i aktualizuje wszystkie tresci pod kqtem ich zgodnosci w 
stosunku do zmieniajqcych si~ przepis6w prawa. Z informacji zawartych na naszym serwisie www.mikroporady.pl -
korzysta - na stale - ponad 500 Urz~d6w miast i gmin, etc. a serwis uczestniczy w elitarnym Programie Google Grants 
Pro 
Innymi slowy posiadamy odpowiednie zaplecze oraz motliwosci organizacyjne w obszarze skutecznego wsp6ldzialania 
z JST w przedmiocie wspierania lokalnych Mikro-przedsi~biorcow - co staralismy si~ odpowiednio uzasadnie i 0 co 
postulujemy w powytej przedlozonej - oficjalnej petycji. 
Jestesmy gl~boko przekonan i, ze nasze dzialania przyczyniq si~ do usprawnienia funkcjonowania struktur administracji 
publicznej w tak watnym obszarze - stosownie do zaloten okreslonych wart. 241 KPA. 
Zainicjujemy kontakt z Gminami/Miastami, ktore informujqc nas 0 sposobie zalatwienia naszej petycjilwniosku - w trybie 
art. 244 §2 KPA, zlozq akces przystCjpienia 0 wytej opisanego Programu wsp6ldzialania z JST w zakresie wspierania 
rozwoju lokalnej przedsi~biorczosci . 
§2) W odpowiedzi na naszq petycj~ - w trybie art. 244 §2 KPA, wnosimy aby Kierownik JST poinformowal 
Wnioskodawcow - zwrotnie na adres strefa-mikroprzedsiebiorcow@samorzad.pl - w postaci elektronicznej - 0 sposobie 
zalatwienia wniosku (rozpatrzenia petycji) - scilicet: 

- w przypadku twierdzqcej odpowiedzi: 

§2.1) Kiedy i w jakim miejscu na Oficjalnej stronie internetowej WWW GminalMiasto - umiescilo zalCjczony baner z 
linkiem do podstrony https:llmikroporady.pllprowadzenie-dzialalnoscilkacik-przedsiebiorcy.html i z nazwq 'Kqcik 
Przedsi~biorcy' ? 

§2.2) Wnosimy 0 zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 RozporzCjdzenia Prezesa Rady 
Ministr6w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wnioskow. (Dz. U. z dnia 22 
styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) - na adres e-mail strefa-mikroprzedsiebiorcow@samorzad.pl 
§2.3) Wnosimy 0 to, aby odpowiedz - zostala udzielona zwrotnie - w postaci elektronicznej - na adres e-mail: strefa
mikroprzedsiebiorcow@samorzad.pl dw. kancelaria@mikroporady.pl 
§3) Wnosimy aby odpowiedz udzielona na petycj~ - przybrala postae okreslonq wart. 244 §2 KPA. 

Pozdrawiam serdecznie 

Wnioskodawca: 
Dr Boguslaw J. Feder 
Akademia Liderow Innowacji i Przedsi~biorczosci 
Fundacja 
ul. Orzeszkowej 2 
05-827 Grodziska Mazowiecki 
KRS: 0000318482 
www.wiedza3g.pl 
kancelaria@mikroporady.pl 

Wsp6!wnioskodawca: 
Szulc-Efekt sp. zoo 
KRS: 0000059459 
ul. Poligonowa 1 



tel. (22) 673-62-12 
608-318-418 
603-158-914 
Kapitaf Zakfadowy: 222 000,00 PLN 
www.gmina.pl www.samorzad.pl 

Komentarz do Wniosku: 
Wsp6fwnioskodawca (podmiot zewn~trzny w stosunku do Gf6wnego Wnioskodawcy) - pro forma podpisaf - niniejszy 
wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w zafqczeniu stosowne pliki) - choe wedfug 
aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowosci wniosku - stosownie do 
orzeczenia: WSA w Gdansku: IISAB/Gd 25/07. Podkreslamy jednoczesnie, iz przedmiotowy wniosek traktujemy jako 
pr6b~ optymalizacji koszt6w publicznych. 
Duza ilose powofywanych przepis6w prawa w przedmiotowym wniosku, wiqze si~ z tym, ze chcemy uniknqe wyjasniania 
intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciqgle ma miejsce w przypadku 
nielicznych JST. 
Jezeli JST nie zgada si~ z powofanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane 
przez JST. 
Dobro Petenta i jawnose zycia publicznego jest naszym nadrz~dnym celem, dlatego staramy si~ r6wniez upowszechniae 
zapisy Ustawowe dotyczqce transparentnosci i Wnioskowania - jako istotnq Wartose Konstytucyjnq. 
Kwestie te Ustawodawca podkreslif i uregulowaf wart. 63 Konstytucji RP: "Katdy ma prawo skfadae petycje, wnioski i 
skargi w interesie publicznym, wfasnym lub innej osoby za jej zgodq do organ6w wfadzy publicznej oraz do organizacji i 
instytucji spofecznych w zwiqzku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." 
Pami~tajmy r6wniez 0 przepisach zawartych m. in.: wart. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie moze bye narazony na jakikolwiek 
uszczerbek lub zarzut z powodu ztozenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiatu do publikacji 
o znamionach skargi lub wniosku, jezeli dziatat w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy panstwowe, 
organy jednostek samorzqdu terytorialnego i inne organy samorzqdowe oraz organy organizacji spofecznych Sq 
obowiqzane przeciwdziafae hamowaniu krytyki i innym dziafaniom ograniczajqcym prawo do skfadania skarg i wniosk6w 
lub dostarczania informacji - do publikacji - 0 znamionach skargi lub wniosku." 
Oczywiscie Urzqd rozpatrujqc nasze wnioski powinien dziafae lege artis - uwzgl~dniajqc terminy i odnosne przepisy 
prawa, zasady r6wnego traktowania podmiot6w i uczciwej konkurencji , etc 
Eksperci NIK piszq: "Niewielka liczba skfadanych wniosk6w 0 udzielenie informacji publicznej, liczba skarg zfozonych do 
WSA, jak r6wniez liczba pozw6w zfozonych do sqd6w rejonowych, swiadczye moze 0 braku zainteresowania w 
egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej . Z drugiej strony, realizacj~ tego prawa utrudniajq 
podmioty zobowiqzane do pefnej przejrzystosci swojego dzia!ania, poprzez nieudost~pnianie wymaganej informacji 
publicznej" [Protok6f pokontrolny dost~pny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010j . Mamy nadziej~, zmienie pOWYZSZq 
ocen~, bye moze nasz wniosek choe w niewielkim stopniu - przyczyni si~ do zwi~kszenia tych wskaznik6w. 
Ponownie sygnalizujemy, ze do wniosku dotqczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, zawiera on takq samq trese, jak ta ktora znajduje si~ w niniejszej wiadomosci e-mail. 
Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, ktore bez ponoszenia optat, 
mozna uzyskae na stronach WWW podmiotow - zgodnie z ustawq, swiadczqcych ustugi certyfikacyjne. 


