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• Ulatwienie udzielenia informacji publ icznej -2019 -07-08v2.docx (~ 16 KB) 
• Inicjatywa - Wszyscy mamy obowiqzek pytac 0 sprawy publiczne - optymal izacja kosztow 

- te lefony2 .docx (~1 53 KB) 
• In icjatywa - Wszyscy mamy obowiqzek pytac 0 sprawy publiczne - optymalizacja kosztow 

- telefony2.docx.xades (~ 12 KB) 

Kierownik Jednostki Samorzqdu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art . 33 ust. 3 Ustawy 
o samorzqdzie gminnym (Dz.U. 2018.994 t.j. z dn ia 2018 .05.24) 

Dane wn ioskodawcy/wspolwnioskodawcy znajdujq s i ~ ponizej oraz - w zalqczonym pliku 
sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym 
certyfikatem - stosownie do dyspozycji Usta wy z dn ia 5 wrzesnia 2016 r. 0 uslugach zaufania 
oraz identyfikacj i elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisow art. 4 ust. 5 
Ustawy 0 petycjach (Dz.U .2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - Data dostarczenia - zgodna z 
dyspozycjit a·rt. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 
2018.05.29) 

Preambula Wniosku: 
Jak wyni ka z uprzednio przeprowadzanych wnioskowan do Gmin oraz z analizy budzetow 
Gmin/ Miast - redukcja kosztow zwiqzanych z korzystan iem z uslug telekomunikacyjnych -
przebiega w gminach - bardzo wo lno. 
Obecnie zamierzamy zapytac 0 stan faktyczny dotyczitcy 2019 r. 
Uzyskane przez nas odnosne dane dotyczqce 2018 r. Sq w przypadku cz~sc i Gmin - juz na 
pierwszy rzut oka - wymagajqce optymalizacji. 
Tym razem pytamy 02019 r. 

Tymczasem - dla porownania - w przypadku Osob fizycznych i Firm - ponoszone rzeczone koszty 
- zmniejszyly si~ w osta tnich 10 latach bardzo znacznie - cz~stokroc kil kukrotnie np. z 1500 pin 
na 100 pin. 
Oczywiscie - Wnioskodawca jest swiadom y, ze nie mozna miarodajnie - porownywac ad hoc -
optyma lizacj~ kosztow pon oszonych przez Osoby Fizyczne czy firmy do dokonanej redu kcji 
kosztow - pon oszonych przez Instytucje Publiczne . 
Jednakze warto zrea lizowac rekonesans - w tym obszarze i dokonac stosownej analizy -
wykazuj qc trosk~ 0 wydatkowanie srodkow publicznych pochodzqcych z pieni~dzy Podatn ikow. 
Media donoszq 0 sytuacjach typu - v ide - httR: llwww.tvR.info!35584545/ 50-ty's-z l-rachunku-za
s luzbowy.-te l efo n -ty'le-w-ty'dzien -wy'dzwon i la -ha n na -g ron kiewiczwa Itz 
(Material TVP info z 2018 r.) 
W rzeczonym artykule czytamy m.in: "( ... ) 50 tysiE;lcy zlotych w tydzien. Okazuje siE;l, ze 
tak pokaznit sumE;l mozna wydac na ... rozmowy telefoniczne. Tym rekordem moze 
pochwalic siE;l warszawska prezydent ( ... )" 
Jak wynika z materialu w czerwcu kilka lat wczesniej - bylo to jedynie ( ... ) 22 tys. pin 
- sic! 
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Powyzsze inFormacje utwierdzajq nas w tym, ze sanacja i optyma lizacja pieniEidzy podatr ikow " 
tym obszarze wydaje siEi niezbEidna. 

Zda niem Wnioskodawcy : 
Dzi~ki dzialaniom sfer RZCl.dowych (w skali makro) w ostatnim czasie sytuacja ulega 
poprawie, jednakze bez szybkiej sanacji tego obszaru (w skali mikro) rowniez w 

Gminach - proces ten bEidzie w dalszym ciqgu przebiegal zbyt wolno - bez namacalnych 
sukcesow w postaci znaczqcej poprawy w wydatkowan iu srodkow pub licznych w tym obszarze. 

W zw iqzku z powyzszym : 

I Wniosek: 

§1.1) Na mocy art . 61 Konstytucji RP, w trybie in ter alia: art . 6 ust. 1 pkt 3 lit. F, art . 6 ust. 1 
pkt 5 Ustawy z dnia 6 wrzesnia 0 dostE;!pie do inFormacji publicznej (Dz.U.2018 .1330 t.j. z 
20 18.07 .1 0) - wnos imy 0 udzielnie inFormacji publ icznej w przedmiocie - ja kie Iqczne koszty 
poniosla Gmina (Adresat Wn iosku - bez nadzorowanych Jednostek Organizacyjnych) w okresie 
5 pierwszych miesiEicy 2019 r. (styczen-maj 2019 r.) w zwiCl.zku z korzystaniem z 
uslug telekomunikacyjnych? 
W niniejszym pytaniu wnioskodawca ma na mysli - koszty en bloc - uzytkowania sluzbowych 
te leFonow komorkowych wykorzystywan ych do wykonywania zadan publ icznych. 
§1.2) Dodatkowo, w kon teksc ie pytania z §1.1 - w tryb ie wyzej powolanych przepisow 
wnosimy 0 : 

- ilosci sluzbowych numerow telefonow kom6rkowych - jakie na dzien zlozenia 
niniejszego sCI. w posiadaniu Urz~du 
- wyszczeg61nienie nazw Operator6w z jakimi UrzCl.d ma sygnowane umowy 
- ilosci sygnowanych um6w z danym operatorem 
- datal czas wygasni~cia umowy 
Stan na dzien zlozenia niniejszego wniosku. 

Fakultatywnie i dla ulatwienia UrzCl.d moze odpowiedziec na wszystkie pytania 
zawarte w niniejszym wniosku - en bloc - za pomocCl. zalCl.czonego - ponizej przez 
wnioskodawc~ - pliku programu Word. 
W rzeczonym pliku Wn ioskodawca dla wiEikszej przej rzystosci umiescil j edyn ie pytan ia oraz 
tabe le zaw ierajqce kolumny i rekordy zwiqzane z zadawanymi pytaniami - ulatwiajqc w ten 
spos6b udzielen ie inFormacji publicznej w przedmiocie wyzej sygnalizowanych zagadnien . 
Wzmiankowanq t abelEi dotyczqCC( powyzszych zagadnien - oznaczono - ja ko SEKCJA nr 1 
BEidziemy wdziEiczni za odpowiedz w tej wlasn ie Form ie - ulatwi nam to pub likacjEi wynikow na 
naszym porta lu www .gmina.pJ oraz ewentualne wszczynanie procedur sanacyjnych. 

Nadmieniamy, iz powyzsze pytania 0 inFormacjEi publ icznq - wydajq siE;! szczeg61nie istotne z 
punktu widzenia interesu publicznego pro publi co bono - nawiqzujqc do art. 3 ust. 1 pkt. 1 
Ustawy z dnia 6 wrzesnia 0 dostE;!pie do inFormacji publicznej (Dz .U.20 18. 1330 t.j . z 
2018.07 .10) - gdyz ten obsza r wydatkowania pieni~dzy podatnik6w - wydaje siE;! (jak 
wynika z uprzednio uzyskanych przez nas odpowied zi) - szczegolnie wymagac - wdrozen ia 
procedur optyma lizacji Finansowej - tak aby w interesie pub licznym wykorzystac duzq 
konkurencjE;! panujqcq wsrod opera torow teleFonii komorkowej . 

Przedmiotowy obszar wydaj e siE;! rown iez szczegolnie istotny z punktu wid zenia spraw 
bezpieczenstwa i wspierania producentow nie stanowiqcych zagrozenia dla bezpieczenstwa -
media i struktury rZqdowe wie lu Panstw w ostatnim czasie szeroko inFormujq 0 tej prob lematyce 
ad exemplum: 
httRs: IIwww. tvR.inFo/412813 57/Rom Reo-o -ch inskiej -tech no l ogil::j~j - i nstalowa n ie - niesie - ry~yko 
USA 1!11 

httR: II www .tokFm .RI/Tok Fm/7 , 1 03086, 24789615 ,donald -trumR -uderza -w-huawei-Rrezyd ent
usa -RodRisa l-sRecja Ine. htm I 
httRS: /lWWW .tvR .inFo/40814 79 31 ch i nskie-tech nologie-budza -obawy-na-swiecie 
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\~ nas;.:ym Kraju - problem ten rowniei zostal jui zauwazony: 
httRs : Ilforsa I. RI I a rt v.ku 1v./13 91986, h uawei -rza d -od I ozv.-ch i n ski e-tel efo ny -a bw -wyd a la - reso rto m
~Recjal ne-zalecenia. html 

§2) W trybie wyzej wymienionych przepisow - wnosimy 0 kwantyfikacj~ wysokosci odnosnych 
abonamentow w ramach pierwszych pi~ciu miesi~cy 2019 r. - dla ulatwienia zalqczamy 
tabel~ - gdzie w sekcji II - znajdujq si~ odnosne rubryki do wypelnienia. 

II - Petycja Odr~bna - procedowana w trybie Ustawy 0 petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 
2018.05.10) - dla ulatwienia i zmniejszenia biurokracji dolqczamy jq do niniejszego wniosku. Nie 
jest to Iqczenie trybow - zatem prosimy kwalifikowae niniejsze pisma jako dwa srodki prawne -
wniosek oznaczonq - I i odr~bnq petycj~ oznaczonq II - vide - J. Borkowski (w :) B. Adamiak, J. 
Borkowski, Kodeks post~powania"., s. 668; por. takze art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy
dost~pne w sieci Internet. 
Dla odseparowania od wniosku - petycjodawca - postulaty zwiqzane z petycjq - numeruje 
nowymi oznaczeniami §lP, §2P, etc 

Preambula petycji: 

W kontekscie alarmujqcych informacji dotyczqcych kosztow ponoszon ych przez Urz~dy w tym 
obszarze - w niektorych gminach: Material dziennikarski pt. "50 tys. zl rachunku za sluzbowy 
telefon. Tyle w tydzien wydzwonila Hanna Gronkiewicz-Waltz" vide -
h ttR : /IWWW.tvR.info/3 5 584 54 5/50 -tv.s-zl- rach u n ku -za -51 uzbowy-te lefon -tyle-w-tyd zie n

wv.dzwon i la -ha n n a -g ro n ki ewiczwa Itz 

§lP) Wnosimy - w trybie Ustawy 0 petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - 0 

opublikowanie w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej - uzytkowanych w 
Urz~dzie wybranych numerow sluibowych telefonow komorkowych, ktorych uzytkowanie moze 
usprawn ie komunikacj~ z Urz~dem. 
Oczywiscie petycja nie dotyczy publikacji w BIP - numerow telefonow, ktorych udost~pnienie 
mogloby spowodowae - nadmierne absorbowanie czasu Decydentow lub numerow, ktore z 
innych powodow nie powinny zostae udost~pnione. 
Zdaniem - wnioskodawcy - pozostala cz~se numerow telefonow komorkowych powinna bye 
opublikowana w BIP - co moze przyczynie si~ do usprawnienia komunikacji z Urz~dem. 
Jak wynika z analizy dokonanej przez Petycjodawc~ - publikowanie wybranych numerow 
telefonow komorkowych w BIP gmin/miast jest obecnie rzadkq praktykq, a komunikacja typu 'z 
telefon komorkowy - Interesant' / 'do telefon komorkowy - Urzqd' - moze przyczynie si~ do 
znacznych oszcz~dnosci kosztow polqczen - po stronie Interesantow. 

Oczywistq sprawqjest, ze to Urzqd powinien podjqe arbitralnq decyzj~, ktore z numerow 
telefonow komorkowych nadajq si~ do publikacji w BIP - Petycjodawca wnosi jedynie 0 

dokonanie analizy w tym obszarze. 

Zdaniem wnoszqcego podmiotu, niniejsza petycja dotyczy z pewnosciq za kresu wymienionego w 
art. 2 ust. 3 Ustawy 0 petycjach, odnoszqc si~ podj~cia dzialania usprawniajqcego komunikacj~ 
z Urz~dem , co w oczywisty sposob miesci si~ w zakresie zadan i kompetencji adresata. 

§2P) Aby zachowac petn'!. jawnosc i transparentnosc dziatan - wnosimy 0 

opublikowanie tresci petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatruj'!.cego petycj~ 
lub urz~du go obstuguj'!.cego (Adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy 0 

petycjach - co jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody na publikacj~ wszystkich 
danych podmiotu wnosz<tcego petycj~. Chcemy dziatac w petni jawnie i 
transparentnie. 

Optymalizacj~ i wdrozenie procedury sanacyjnej - Petycjodawca - rozumie w tym przypadku -
jako - ad exemplum - usprawnienie komun ikacji w Urz~dem. 
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Pozwalamy sobie powtorzyc, ze w opinii Wnioskodawcow, 
WydzialyjReferaty i UrzE;dnicy (Stanowiska Jednoosobowe) - posiadajitcy w zakresie swoich 
kompetencji sprawy zwiitzane - sensu largo - z ulepszeniem organizacji i usprawnieniem pracy 
Jednostki, a takze lepszym zaspokojeniem potrzeb ludnosci lud nosci i redukcjit wydatkow 
publicznych - powinny angazowac siE; w tego typu procedury sanacyjne. 

Pomimo, ze nie wnioskujemy 0 informacjE; przetworzonit w zakresie wymagajitcym znacznych 
nakladow pracy, uzasadn iamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy 
o dostE;pie do informacji publicznej - tym, ze przedmiotowa informacja oraz ewentualna 
pozniejsza proba optymalizacji tego obszaru wydaje siE; szczegolnie istotna z punktu widzenia 
Interesu S;J olecz ,lego . ~'Iasze stanowisko i "Konstrukty,,./nY Nie;Jokoj P ~ da>ni:':a" 'N tej mierze 
koresponduje z ocenit stanu faktycznego podnoszonit przez Media; vide-
httR; IIwww.tvR.info ! 3 5 58454 515 0 - tys-zl -rachu n ku -za -s luzbowy- telefon -ty le -w-tyd zien
wydzwon i la -ha nn a -g ron kiewiczwa Itz 

Osnowa Petycj ijWniosku ; 
Wnioskodawca pozwala sobie zwrocic uwagE; Decydentow, ze jest swiadom, iz zamieszczony 
wyzej material prasowy - jest moze ekstremalny i dotyczy najwiE;kszej w Kraju Jednostki 

Samorzitdu Terytorialnego. 
Jednakie - z udzielnych odpowiedzi - na zadawane przez WnioskodawcE; pytan ia w trybie Ustawy 
o dost~pie do informacji publicznej w poprzednich latach - wynika, ze w mniejszych gminach -
rzeczone koszty sit proporcjonalnie - rowniez bardzo wysokie . 

Przewidujemy opublikowanie efektow Akcji na naszym portalu www.gmina.R.! 

§3) Wnosimy 0 zwrotne potw ierd zenie otrzymania niniejszego wniosku i petycji w trybie -
odnosnych przepisow prawa - na adres e-mail QRtymalizacja-taryl@samorzad.pj 
§4) Wnosimy 0 to, aby odpowiedz w przedmiocie powyzszych pytan zlozonych na mocy art. 61 
Konstytucji RP w zwiitzku z art. 241 KPA, zostala udzielona - zwrotnie na adres e-mail 
QRlymalizacja -taryf@samorzad.pj - stosownie do art. 13 ww . ustawy 
§5) Wniosek zostar sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym -
stosownie do wytycznych Ustawy z dn ia 5 wrzesnia 2016 r. 0 usrugach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz .U.2016.1579 dnia 2016.09.29) 

Wnioskodawca; 
Osoba Prawna 
Szulc-Efekt sp. z o . o. 
Prezes Zarzitdu; Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa 
nr KRS: 0000059459 
Kap ital Zakradowy: 222.000,00 pin 
www .gmina .pj www.samorzad .R.! 

Dodatkowe informacje: 
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy 0 petycjach (Dz.U.2018.870 t .j . z dn ia 2018.05.10)
osobit reprezentujitca Podmiot wnoszitcy petycjE; - jest Prezes Zarzitdu Adam Szulc 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja nin iejsza zostala zlozona za pomocit 
srodkow komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej 
jest: QRtyma li zacja- ta ryl@samorzad.pj 
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za 
pomocit uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej UrzE;du - adresu e-mail 1 

Komentarz do Wniosku: 
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,':.dres,at jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego adresu e-mail 
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publ icznej Jednostki i przypisanego do odnosnego 
arganu. 
Rzeczony adres e-mail -zgodniezdyspozycjqart. l i 8 ustawy 0 dost~pie do informacji 
publicznej - stanowiqc informacj~ pewnq i potwierdzonq - jednoznacznie oznacza adresata 
petycji/wniosku . (Oznaczenie adresata petycji/wniosku) 
Pomimo, ii w rzeczonym wniosku powolujemy si~ na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks post~powania administracyjnego (Dz.U .2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) - w naszym 
mniemaniu - nie oznacza to, ie Urzqd powinien rozpatrywae niniejsze wnioski w trybie KPA 
W opinii Wnioskodawcy Urzqd powinien w zaleinosci od dokonanej interpretacj i tresci pisma -
procedowae nasze wnioski - w trybie Ustawy 0 petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 
lub odpowiednio Ustawy 0 dost~pie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego tresci i 

powolan ych podstaw prawnych ) . 
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek moie bye jedynie fakultatywnie rozpatrywany -
jako optymalizacyjny w zwiqzku z art. 241 KPA. 
W naszych wnioskach/petycjach cz~sto powolujemy sie na wzm iankowany art. 241 KPA -
scilicet: "Przedm iotem wniosku mogq bye w szczegolnosci sprawy ulepszenia organizacji, 
wzmocnienia praworzqdnosci, usprawnienia pracy i zapobiegania naduiyciom, ochrony 
wlasnosci, lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci." - w sensie moiliwosci otwarcia procedury 
sanacyjnej. 
Kaidy Podmiot majqcy stycznose z Urz~dem - ma prawo i obowiqzek - uspra wniae struktury 
administracji samorzqdowej. 
Zatem pomimo formy zewn~trznej - Decydenci mogqjpowinni dokonae wlasnej interpretacji -
zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA. 

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy "Podmiot Wnoszqcy 
Petycj~" - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy 0 petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 

Pozwa lamy sobie rowniei przypomniee, ie ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy 0 dost~pie do 
informacj i publicznej " ( ... ) ad osoby wykonujqcej prawo do informacj i publicznej nie wolno 
iqdae wykazania interesu prawnego lub fa ktycznego . 

Wnioskodawca - pro forma podpisal - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym (w zalqczeniu stosowne pliki) - choe wedlug aktualnego orzecznictwa 
brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowosci wniosku, stosownie do 
orzeczenia: Naczelnego Sqdu Administracyjnego w Warszawie I aSK 1277/08 . Podkreslamy 
jednoczesnie, ii przedmiotowy wniosek traktujemy jako prob~ usprawnienia organizacji 
dzialania Jednostek Administracji Publicznej - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci. 
Do wniosku dolqczono 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 oplat, moina uzyskae na stronach WWW podmiotow - zgodnie z ustawq, 
swiadczqcych uslugi certyfikacyjne. 

Celem naszych wnioskow jest - sensu largo - usprawnien ie, naprawa - na miar~ istniejqcych 
moiliwosci - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - glownie w Gminach/ Miastach -
gdzie jak wynika z naszych wnioskow - stan faktyczny wymaga wszcz~cia procedur 
sanacyjnych. 

W Jednostkach Pionu Administracji Rzqdowej - stan faktyczny jest 0 wiele lepszy . 

Zwracamy uwag~, ie Ustawodawca do tego stopnia stara si~ - poszerzye spektrum moiliwosci 
porownywania cen i wyboru r6i:nych opcji rynkowych oraz przeciwdzialae korupcji w 
Administracji Publicznej - ie nakazal w §6 ust. 2 pkt. 2 zalqcznika nr 1 do Rozporzqdzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, ( ... ) (Dz. 
U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - archiwizowanie, rowniei wszystkich niezamowionych ofert, a co 
dopiero petycji i wn ioskow optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni si~ z 
pewnosciq do wi~kszej rozwagi w wydatkowaniu srodkow publicznych. 
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Duza ilosc powolywanych przep isow prawa w przedmiotowym wniosku , wiqze si E; z tym, h 
chcemy uniknqc wyjasnia nia intencji i podstaw prawnych w rozmowach te lefonicznych - CO 

rzadko, ale jednak, ciqgle ma miejsce w przypadku nielicznych JST. 
Jezeli JST nie zgada sie; z powolanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy 
prawne akceptowane przez JST. 
Dobro Petenta i jawnosc zycia publicznego jest naszym nadrzE;dnym celem, dlatego staramy sie; 
rowniez upowszechniac zapisy Ustawowe dotyczqce Wnioskowania . Kwestie te Usta wodawca 
podkreslil i uregulowal wart. 63 Konstytucji RP: "Kazd y ma prawo skladac petycje, wnioski i 
skargi w interes ie publicznym, wlasnym lub innej osoby za jej zgodq do organow wladzy 
publ icznej oraz do organizacji i instytucji spolecznych w zwiqzku z wykonywanymi przez nie 
zada niami zleconymi z zakresu admin istracji publicznej." ora z wart. 54 ust. 1 Konstytucj i RP 
"Ka zdemu zapewn ia sie; wolnosc wyrazania swoich poglqdoW oraz pozyskiwania i 
r:lZpow sZ2chniania info rmacj i. " 

Pamie;tajm y rown iez 0 przepisach za wartych inter al ia : w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie moze 
bye narazony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu zlozenia skargi lub 
wniosku albo z powodu dostarczenia materialu do publikacji 0 znamionach skargi lub 
wniosku, jezeli dzialal w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy panstwowe, 
organy jednostek samorzqdu terytorialnego i inne organy samorzqdowe oraz organy organizacji 
spolecznych Sq obowiqzane przeciwdzialac hamowaniu krytyki i innym dzialaniom 
ograniczajqcym pra wo do skladan ia skarg i wnioskow lub dostarczan ia informacji - do publi kacj i 
- 0 znamionach skarg i lub wniosku." 
Eksperci NIK piszq: "Niewielka liczba skladanych wnioskow 0 udzielen ie informacj i publicznej , 
liczba skarg zlozonych do vVSA, jak rowniez liczba pozwow zlozonych do sqdow rejonowych, 
swiadczyc moze 0 braku zainteresowania w egzekwowan iu powszechnego prawa do in formacji 
publicznej. Z drugiej strony, rea lizacje; tego prawa utrudn iajq podmioty zobowiqzane do pelnej 
przejrzystosci swoj ego dzialan ia, poprzez nieudoste;pn ianie wymaganej informacj i publ icznej" 
[Protokol pokontrol ny doste;pny w sieci Internet: LBY -4101 -09/ 20 10 J. Mamy nadziejE;, zm ienic 
powYZSZq ocenE;, bye moze nasz wniosek choc w niewie lkim stopniu - przyczyni si e; do 
zwie;kszenia tych wskaznikow. 

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYtA W ZADNYM RAZlE tACZONA Z P6Z:NIEJSZY~1 
jakimkolwiek trybem zamowienia nie musimy dodawac, ze mamy nadziejE; , iz wszelkie 
poste;powania be;dq prowadzone z uwzgle;dnieniem zasad uczciwej konkurencji - i 0 wyborze 
oferenta be;dq decydowac j edynie ustalone przez decydentow kryteria zwiqzane in ter al ia z 
pa rametrami ofe rt oraz cenq. 

Oczywiscie - wszelkie ewentua lne poste;powania - ogloszone przez JednostkE; Administracji 
Publ icznej - be;dqce naste;pstwem nin iej szego wniosku - na lezy przeprowadzic zgodnie z 
rygo rystycznym i zasadami wydatkowania srodkow publicznych - z uwzgle;dnieniem stosowan ia 
zasad uczciwej konkurencji, przejrzystosci i transparentnosci - zatem w pelni lege artis. 
Ponownie syg nalizujemy, ze do wniosku dolqczono pli k podpisany bezpiecznym kwalifikowa nym 
podpisem elektronicznym . Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadan ia 
oprogramowania, ktore bez ponoszenia oplat, mozna uzyskac na stronach WWW podmiotow -
zgodnie z ustawq, swiadczqcych uslugi certyfikacyjne. 
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