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Kierownik Jednostki Samorzqdu Terytorialnego (dalej JST) . w rozumieniu art. 33 ust. 3 usta':y z dni~ · 8 · ~~~~~"·i·99·0 · ;."; · ~~·;;;~·;Z " Ie 
gminnym ( t. j. Oz . U. z 2020 r. paz. 713 ) 

Dane wnioskodawcy/petycjodawcy"' znajdujq siE;: ponizej oraz - w zalqczonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. 0 uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej ( t.j. Oz. 
U. z 2019 r. paz. 162, 1590), Ustawy 0 dost~pie do Informacji Publicznej, fakultatywnie przepisow art. 4ust. 5 Ustawy 0 petycjach ( tj . 
Dz.U . 2018 poz. 870 ) Data dostarczenia - zgodna z dyspozycjit art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny ( t.j. Oz. U. z 2019 r. poz. 
1145,1495, Z 2020 r. poz. 875) 
Adresatem Wniosku / P~ tycji« . jest Organ ujawniony w komparyr:)i . jed no~naczrie ident,!f'kowalny za posred nictwem adresu e-mail pod 
kbr'/m odebr3no nmiejszy w nioseki petycj~. Rzeczony adres e-ma il uzyska no z 8lule~y n u rnforiT'acji Puolicznej Urz~du. 

Jesli Gm ina n i~ Jest 'IV pOsiadEin iu ws::.'!st!<ic;' JOnl~ej 'N 'lios!<ow3nyr:., 'rhr-;at:;i publicznych . wnOSlmy 0 przek3Z3 nie r.as:ego wr iosku -
e.,< :lfficlo do J.ed nost< i Organlz3cyjneJ . naczor owaneJ przez Gmin~ . ktJra 'N zakr'?s i-: powlal"~ o n ycr jej <ompet;!ncjii i z3d3 n - j est '/\I 

posladaniu po: ostalych wn loskawanych przez nas in Fo .-macji. 
W:mi3nkowane pr: ~ :<'3z3 nia - moze 1l 33t.3pie na podst3wie 3r:. 65 USt3W'! Z dnlS 1-\. cz ~r'NC3 1960 r. KoC!~k3 post~po'N3nia 
3dmlnistracy]nego ( :.;. Oz. U. Z 2020 r. poz. 256, 695) - IU J inne] podsta 'NY - lege artis - zastosowanej przez UI"B.d. 

Preamouta : 
Ja .< wynika z prOCoo<orow pokontro lnyeh NIK ( dost~pnych na stronach nlk.gov.pl) - OOSH r dezynfucji sensu largo w Gm irach - zw iq,!3ny 
jest z wieloma nieorawid towosciami w GiTlinach oraz Jednostkach nadz~rowanych przez Gmin'l i ktor'lm Gminy zlecajq tego typu z3daria. 
Zakres nasz'Ich pytan naszego wniosku · co prawda docyezy dezynrekCJi ra.k - jednakie - skora szerzej rozumiana dezynfekcja w gminac:l 
nie jest pr owadzona lege artis - moina podjcl..e kankluzj~ i.e w obszarze dezynfekcj i ra.k . rown iei IT'og4 nasta..pie ,1ieprawidlowosci. 
Wzmiankowany wczesniej Jrotokol NIK - dotycz~cy dezynrekcj i w innYII obszarze - 0 sygnaturze LKI. 410 ,002,04,2016 P/ 16/ 0S8 -
dost~pny jest w sieci Internet. 

ponadto: 
art . 7 ust. 1 pkt . 5, etc usta'NY z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorza.dz ie gminnym (Oz.U .2018.994 t.j. Oz. U. z 2020 r. paz . 713) - scilicet: 
" ( ... ) Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspolnoty nal ety do zadan wlasnych gminy. W szczegolnosci zadania wlasne obejmuJa. sprawy: 
5) ochrony zdrowia ( ... ) 
P ) porz'tdku puolicznego i bezpieczenst'Na obywateli ( ... r 

8ezsprzecznq podstawa. naszego wniasku SCI. row'1 jei inne ustawowe prz~p i sy korespondujqce z naszym wnioskiem, inter alia Z3warte w 
Usta'Nie z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczegolnych rozwiqzaniach zwi4zanyeh z zapobieganiem, przeciwdziataniem i z'Nalczaniem COVID- 19, 
innych chorob zakainych ora! wywo~anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz w odnosnym Rozporz'tdzeniu l"li nistra 
Zdrowia Z dnra 13 marea 2020 r. etc 

Docyehczas - jak wynika z przeprowadzo.,ego przez nas rekor'esansu - mielismy wraienie, ie niewiele podejmuje Sl~ staran sanacyjnych 
w tym za kresie w Gminach . ad exemplum : ptyny dezynfekcyjne stosowane w gminach - cz~sto posiadajq jedynie certyfikaty czasowe, 
etc 
Pierwsze dziafania (marzec/ kwiecien 2020 r) z kon iecznosci prowadzone ad hoc - sitq rzeczy byly obarczone wieloma 
nieprawidlowosciami, etc 

W u rzr;:: da ch szczebla administracji rZi\dowej - sytuacja - w naszym mniemaniu - jest 0 wiele lepsza i ci itg1e u lega dalszej 
optymalizacji . 

ChCqC rowniez - pro publico bono - uezestniczye w procesie zwracania u1Nagi na rzeczon a. problematyk~ - na'Niazujqc do uprzednio 
dostarczanych do JST naszych wnioskow rowniez dot. innych obszarow - oraz koresponduj<\c z art. 241 KPA - scilicet: 
", .. przedmiotem wniosk u mog ct bye W szczegolnosci sprawy dot. ( .. . ) lepszego zaspokaja nia potrzeb ludnosci, ... " etc
wnosimy jak ponizej : 

Tr ese Wniosku 
Na mocy art. 61 Konstytucji RP IN zwiqzku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informacji publicznej 
(Dz.U.201S.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy 0 udzielenie informacji publicznej w przedmiocie okreslonym w ponitszych punktach. 

Ponownie zaznaczmy, ze jesli Gmina nie jest w posiadaniu ponizej wnioskowanych informacji publicznych - wnosimy 0 przekazanie 
naszego wniosku - ex o ff icio do Jednostki Organlzacyjnej - nad zorowanej przez Gmin~, ktora w zakresie powierzonych jej kompetencji i 
zadan - jest w posiadaniu wn ioskowanych przez nas informacji. Wzmiankowane przekazanie do Zakladku Kamunalnego / Sparki 
Komunalnej / Oczyszczaln i Sciekow lub innej jednostki organizacyjnej - moie nast qpic na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks post~powania administrac'ljnego ( t .j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) - lub innej podstawy - lege artis - zastosowanej 
przez Urzqd. 

§l) Jak<\ kwot~ w Ciitgu ostatnich 5 mies i~cy wydatkowala grnina na zakup srodk6w do dezynfekcji rctk - tzw. metod" 
wcierania? Wnioskodawca rn a na rnysli w tyrn przypadku wszystkie - chemiczne srodki dezynfekcyjne i antyseptyczne -
stosowane przez Urzctd do higienicznej de zynfekcji rctk rn etodct wcierania. 
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§2) W trybie wyzej podanych podstaw prawnych wnosimy 0 udzielnie informacji publicznej kto jest ostatecznym 
uzytkownikiem, ptynow do dezynfekcji zakupywanych przez Urzctd Gminy? Wnioskodawca ma na mysli w tym przypadku 
inter alia : Urz~dnik6w, Interesant6w, Uczni6w W szkofach (czasami szkoly realizuj't tego typu zakupy samoistnie z 
pomini~ciem Urzedu Gminy), Osoby odwiedzajilce jednostki kultury, Pensjonariu5ze gminnych domow pomocy spotecznej, 
Innych odbiorcow • jakich? etc 

§3) Czy wszystkie zakupywane srodki dezynfekcyjne spetniaj'l narmy PN-EN 1500:2013 ? 

§4) Czy urzctd dba 0 komfort Os6b/Dzieci dezynfekujctcych permanentnie dtonie wymagajctc aby w ptynach do dezynfekcji 
znajdowaly si~ odpowiedniej jakosci srodki nawilzajctce ? 

§5) W kontekscie wyzej powofanego pytania • jezeli odbiorcami ptynow dezynfekcyjnych Set rowniez uczniowie szk6t lub 
dzieci w przedszkolu nadzorowanym przez Gmin~ • czy Zamawiajctcy (Gmina) stosuje jakies inne dodatkowe kryteria 
doboru pfynow dezynfekujctcych - tak aby zapobiegac niepozctdanym skutkom permanentnego stosowania srodkow do 
dezynfekcji rctk u odbiorcow szczegolnie wrazliwych ? 

§6) ezy zakupywane przez Gmin~ srodki do dezynfekeji posiadajq pozwolenie na wprowadzenie do abrotu ( .) standardowe ezy 
tymezasowe ? 
Pytajqc 0 ten aspekt ~ wnioskodawca ma na mysli stan w ktorym z: uwag i na wystCIjJienie w Polsce stanu zagrozenia dla zdrowia 
publicznego ~ Prezes Urz~du Rejestracj i Produktow Leczniczych Wyrobow Medycznyen i Produktow Biobojezych w ramach odst~pstwa ad 
standardowych, czasochlonnych procedur, zwiqzanych z rejestracjq produktow bioo6jczych, wprowadzil mozllwosc uzyskania pozwolenia 
tymcz3sowego na wpro'Nadzanie do obrotu srodk6w do dezynfekcji na okres 180 dni, z mozliwosciq przedluzenia ich wainosci na okres 
nieprzekr3czaja.cl 5S0 dni . Take uprawnierie Prez2sa URPl wY'1ika z ar~ . 55 ust. 1 RozporB.dzenia 0 ;Jroduktach biobojczycr. 

'vii IT'n iemaniu wniosi<:oda'Ncy .· ::ete !na odpowiedz na POW'(:SZe pytan ia ma skronic Decvdentow ':10 or:: eprowac:::enia rekonesansu 'N ~ym 
obszarZe ndar wlasnych gm in'l tak 3by ~ 'N c..l2 3SadnionYr:l :nteresie pro public:) bono · ewentualn ie wdrozyc pr~JCedury sanacyjne w tyfT' 
OQSZ3jze 'N Grrinacn. 

37 ) A.b ~1 "z3c~cwac perrq Ja'Nnosc i tr3nspar2ntnosc naszyC.l c::aian fakultacyw nie w~osimy 0 publikacj~ nas"Zego wniosku or32 odnosrej 
Odpo'Niedzi udzie lonej .orzez Gmin~ (Jednostk~ OrganizacYJnq Gminy) w Siu letyrie I.l rormacji Publicznc] Gmlny lub w OFicjalnej Stronie 
Internecowej Gminy. 

Osnowa Wniosku: 
Ex professo • w uzasadnionym interesie pro publico bono· zobowictzani jestesmy zasygnalizowac - zagrozenia zw;ctzane z 
korzystaniem z produkt6w biob6jczych • bazujctcych na pozwoleniach tymczasowych - wytworzonych cz~sto w oparciu 0 
surowce dopuszczone do obrotu ad hoc na bazie art. 55 Rozporzqdzenia w sprawie produktow biobojczych ( 8PR, 
rozporz'ldzenie ( UE) nr 528{2012) 

Zwrocenie na ten aspekt uwagi Decydentow - staje si~ szczegolnie istotne w przypadku kor'Zystania 'Z ptynow 
dezynfekujctcych przez Uczniow w szkotach publicznych oraz pr'Zez osoby z nadmiernie wrazliwct sk6ret (szacuje si~, ze 
problem ten moze dotyczyc nawet SO proc. kobiet i 38 proc m~zczyzn) 

Pozwalamy sobie Z3 uwazyc , ze pozwolen ie tymczasowe bazuje na dopuszczeniu dostawcow spoza list 'I \Nykaz Produktow Biob6jczych 
cz~sc L Sq to cz~sto firmy przypadkowe, nie specjalizujqce 5i~ do t ej pory w produkcji preparatow do dezynfekcji. Pozwo lenie 
tymczasowe bazuje na slabo jakosciowym alkoholu, ad niesprawdzonych dostawcow alkoholu • na co zezwa/a - w sytuacjach 
kryzysowych • wyzej wzmiankowane Rozporzqdzenie . 
To moze nara±ac uzytkownikaw (w tym dzieci w szkolach, przedszkolach, pensjonariuszy DPS) na uzywanie produktow z niesprawdzonych 
zr6del surowca . W dluzszej perspektywie 11ieprofesjonalnie wytworzone produkty do rqk mogCl wyworac alergi~ na skorze i inne 
niepoza,dane skutki, czego konsekwencje Sq wszystkim wiadome. 

Norma EN 1500 to norma , ktora po twierdza skutecznosc dezynfekcji higienicznej na r~kach ochotn ikaw, w specjalnie opracowanej 
technice, dla danej dozy i czasu . Tego bad ania rie majq produkty z tymczasowymi pozwolenia mi. Notabene dezynfekcja ch irurg iczna 
deklarowana w niektorych produktach tez nie ma udokumentowanych wynikow badan wg normy EN 12791, a opiera si~ wylqcznie na 
literaturze. 

Pozwolenia tymczasowe wydawane przez Urzqd Rejestracji Produktow leczniczych, Wyrobow IVledycznych i Produktow Biobojczych byly 
wydawane "na szybko" i byty uzasadn ione w momencie braku dost~pnosci dezynfekcji na rynku . Obecnie nie ma problemu z dost~pem 
do profesjonalnych preparatow i takie Urzqd w naszym mniemaniu powinien wybierac. 

Skutecznosc bOJcza takich produktow z pozwoleniem tymczasowym - pocwierdzona jest wylqcznie na podstawie powolan ia si~ na wiedz~ 
literaturowq dla alkoholu 60%, tymczasem na rynku funkcjonuict preparaty z przebadanym w akredytowanych laboratoriach spektrum 
dzialania, w tym dzialania wirusobojczego na inne wirusy trudniejsze do inaktywacji (adeno, rota, noro) . 
Zatem wykonany przez Urz~dn ikow powtorny rekonesans - w tym obszarze (juz nie ad hoc ~ w warunkach spokojniejszych niz mlalo 
miejsce 4 miesiqce temu) wydaje si~ szczego lnie istotny ~ chocby z punktu widzenia zachowa nia zasad uczciwej konkurencji przy 
wydatkowaniu srodkow publicznych, etc 

Chcqc uzasadniC ponizej zawartq petycj~ ~ nadmieniamy ponadto, ze srodek do dezynfekcji powinien zawierac opis co do czasu dzialania 
oraz dozy, bo tylka wskazany sposob uzycia pozwala osiqgnqc poza.dane spectrum b6jcze - produkty z tymczasowymi pozwoleniami 
(poniewaz bazujq na literaturze) nie podajct dokradnie czasu i ilosci jakq nalezy za dozowac na dlonie w celu skutecznej dezynfekcji. 
Profesjonafni dostawcy ~ uczciwie konkurujqcy na rynku - podajq takie informacje w oparciu 0 dokladne badania, d z i~ki czemu uzytkownik 
ma pewnosc ze produkt faktycznie niszczy mikroorganizmy chorobotworcze . 
Profesjonal ni dostawcy - specjalizujqcy si~ w tym obszarze od lat kieruJa. si~ bezpieczenstwem uiywania: badaniami dermatologicznymi, 
bezpieczenstwem stosowania na rMnego rodzaju tworzywach (badania tolerancji materia iowej, etc), czystoscict. wytworzenia. U ta kich 
dostawcow kontrole jakosci odbywajq si~ w oparciu 0 certyfikowany system jakosci, opakowania Sq kontrolowane, czyste wewnqtrz. 
Podmioty dzialajqce profesjonalnie W oparciu a zasady uczciwej konkurencji majq wdrozony system zarzGdzania jakosciq - ISO, etc 

Produkty dostawc6w zajmujqcych s j ~ permanentnie rz eczonym obszarem uslug ~ posiadajq kart~ charakterystyki, informacje 0 srodkach 
pierwszej pomocy, profesjona lnie skonstruowane tresci etykiet. Silq rzeczy pozwolenia tymczasowe musiary bye wydawane cz~sto bez 
dokladnej weryfikacji tresci etykiet, zatem produkty dopuszczone w trybie tymczasowym cz~sto zawierajq nieperne informacje a 
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niebezpieczenstwie uzytkowania wysokoal koholowych produktow, brakuje wskazan do pierwszej pomocy, brak deklarowanego czasu 
dziatania i dozy, jakq nalezy zas tosowac. 

Oczywiscie w przepisach prawa nie rna expressis verbis zaznaczonego zakazu stosowania pozwolen tymczasowych - jednak trudno 
odmowiC racjonalnosci powyzszej argurnentacji i nie zgodzic s i ~ z tym ze przedmiotowe pozwolenie powinno obej mowae ok res dtuzszy -
scilicet - 1 rok, etc 
W niniejszym pismie powo/u jemy kilka waznych norm - jednak nie sposob nie wspomniec i nie odwo/ae si~ rowniez do normy dotyczqcej 
dzia lania wirusobojczego chemicznych srodkow dezynfekcyjnych i antysep tycznych EN 14476. 

Odr~bnq kwestiq jest stosowanie tzw. preparatow dual use - nota bene - wyroby medyczne m USZq bye dezynfekowane preparatem 
zarejest rowanym jako wyr6b medyczny. 
W gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej W szkofach publicznych nie zawsze jest to stosowane w empirii - a 
oczywiscie jak ikolwiek 5 prz~t medyczny - wg . przepis6w - powi nien bye dezynfekowany srodkami zarejestrowanymi jako wyroby 
medyczne. 

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/ 20 12 z 22 maja 2012 r. w sprawie udos t~pnian ia na ryn ku i 
stosowania produkt6w biobojczych ( Oz. U. UE. L 167 z 27.06 .2012 , str. 1 z pozn. zm .) zwanego dalej rozporzqdzeniem nr 528/201 2 oraz 
zgodnie z Komunikatem Prezesa URPLW ivlI PB z dnia 11 wrzesnia 2014 r. a takze zgodnie z ustawq 0 wyrobach medycznych z dnia 
20.05 .2010 r. (Oz . U. 2010 r. ['ir 107 poz. 679 z pozniejszymi zmianami ) preparaty przeznaczone do mycia i dezynfekcj i w,{posazenia 
pomieszczen w obszarze med'lcznym, sprz~tu medycznego i powierzchni duzych mUSZq byc zarejestrowane jako wyrob medyczny ora z 
produkt biobojczy (rejestracja podwojna - "dual use"). Produkt zarejestro wany jako w'/ rob medyczny i jednoczesnie produkt biobojczy 
pozwala na uniwersa lne zastosowanie do wszelkich powierzchni bez koniecznosci stosowania dw6ch oddziefnych prodL.ktOw do dezynfckcj i 
powier.: chl1 l. 

Z.3 0acL'l n : ~d~s;: \/ OW 3 t .::~v 3:k;)i"1J lu W DrJduk::Ki' na ty-neaso '.vych ,::o:·Nol.::n i3'::i' wYil i!(,3 : :::. ':<LPI..i t3pie·;;·;) 5L.rO'Nca. Produ '<:y 
prJf~sjcnalne: baz~Jja. r a c~r':'/f'k::l'N ~ ny :;h jl)s~awcac:" gdzie alkehel J ~st naj w'/7:3zej jabs.:::. Z:lpac;- p~'!ek,ada s ; ~ Je':;Jos,ednlo r a ch~c 
st05CWlnia dez'lr re<cji. ::I to W onsek'/lienCJi Wpr,!Wl ol d oezpleGenstwo caieJ Jlac:J'I'IK: 
Prodt..':<tv 'ieo~:pl ec:-. e ' :1 ::0 t .3<Jc.'1 Bl ie::. 5 J~ w'(s0KJa lkoho 'owe preoar3tv jo r 3_k i C')Wie::z::rli) wyma';ja)a. sz!o lenia dla uiytkawnik3 
prof~sjonalnega. 5z<o lema z b~zpieczenstwa uzytkow3nia procuktu Jowinn'/ odbyW3C :; i~ '1'1 <3:dej plac6wce N oparGIu 0 prawidJowQ 
skor:st ruowana. ·<a r'.:~ c;, ar3 <tery 5~l<i - nale: '! paml~tae . te 'N przypadkJ Jroduk~ow :2';0 t·/pu - 5Cll icet: niebez,:li2cZ.:,{ch - im W",I !3Ze 
st~zen le 31koh0iu tym bardz l:'!] nj ~ bez pi eczne . 

W sZkofach publicznych cz~sto nieznana j est rowniez tematyka dezynfekcji duzych pow;er:zchni ~ a Stosujetcy 
(zamawiaja.cy ) nie pos iada swiadomosci, ze dui:e powien:chnie powinny bye dezynfekowane prepa ratami na bazie innych 
substancji czynnych, ni i alkohoill. Alkahol n ie moze bye rozpryskiwany na dui:ych powienchniach ze w'Zgl~du na opary 
szkodliwe dla ukJadu oddechowego. Alkohol Sllliy do dezynfekcji matych pow;erzchni, a preparaty na baz ie 
czwartor'Z~dowych soli amonowych - do dui:ych powierzchni. Preparaty na QAV rozpuszcone w wodzie jako roztwor s.t\ 
sk uteczne wobec wirusa SARS a jednoczesnie bezpieczne dla dzieci i osob starszych 

To tylko wybrane z3gaanienla zW1a,zane z problematyKct dezyn rekcj i, a permanentna dezynfekcja stala si~ ad kilku miesiE:cy nieodla,cznym 
elemem em nas:ego zycia I towarzyszy wszystkim jego aspektom, za tem urz~d'{ publiczne powinny dawac przyk lad i bye wzorcem -
wlaSciwego icn stosowar la. 

Jak wynika z przeprowadzonego przez nas rekonesansu • w administracj i szczebla rZi\dowego ~ sytuacja w tym obszarze 
stale ulega popraw;e i w idac rosn.t\cy profesjonaJizm w dziafaniu DecYdentow - realizujetcych procedury zamowien 
publicznych. 
Natomlas~ w gminach i Jednostkach Organizacyjnych Gmin jest jeszcze - w naszy m Tlniemaniu - duzo do zrobien ia w tym obszarze . 

Pomimo, ze nie wnioskujemy 0 informacj~ przetworzonet w zakresie wymagaj,\cym znacznych nakladow pracy, 
uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy 0 dost~pie do informacji publicznej - tym, 
ie przedmiotowa informacja oraz ewentualna poiniejsza proba optymalizacji tego obszaru wydaje si~ szczegolnie istotna z 
punktu widzenia uzasadnionego Interesu Spolecznego, 0 czym swiadczy szereg doniesien medialnych . 
To ja k watne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczajqcych procedur, poj~mnik6w, ates tow, wery fikacji - swiadczq liczne doniesienia 
prasowe - vide h:tRS:IIROlskiobser'Nator.de /aktua inosci/klienci -marketu-QoQarzeni/ (Osoby poparzone plynem dezynfekuja.cym w Ikei ) 

Mamy nadziej~, ze Urz~dy stosuj<tc zasady uczciwej konkurencji oraz racjonalnego wydatkowania srodk6w publicznych -
wdrozi\ odpowiednie procedury ~ dzi~ki kt6rym osictg"i~te zostanet kolejne cete okreslone w powotanych aktach prawnych. 

Zdaniem wnioskodawcow dbafosc 0 oszcz~dne, racjonalne i najbardziej efektywne wydatowanie srodk6w publicznych w 
oparciu 0 zasady uczciwej konkurencji - powinna bye nadrz~dnym warunkiem sine qua non ewentualnego wydatkowania 
srodkow publicznych. 
Przykladem w analizowanym obszarze moze bye stosowanie najwyzszycn norm - w doborze srodkow dezynfekuja.cych ·w. 
obecnym czasie, kiedy Urz~dy nie musz<t juz dzialac ad hoc· pod presjet czasu. 
W mniemaniu wnioskodawcy· podejmuji\c ewentualne procedury sanacyjne i optymalizacyjne w gminach, do ktorych 
chocby w minimalnym stopniu ewentualnie przyczyn i si~ niniejszy wniosek - nalezy pami~tac, ze ceJem optymalizacji ma 
bye efektywniejsze i racjonalniejsze wydatkowanie srodkow publicznych powierzonych Gminom przez Podatnikow i budzet 
Panstw3 oraz lepsze zaspokajanie iywotnych potr zeb mieszkancow Gminy w tym prawa do odpowiedniej jakosci, 
atestowanych srodk6w dezynfekujctcych 

II ~ Petycja Odr~bna - procedowana w trybie Usta wy 0 petycjach (Dz. U.2018.S70 Lj. z dnia 2018 .05 . 10) - dla utatwienia i zmni ejszen ia 
biurokracji dotqczamy jet do niniejszego wn iosku. Nie jest to tqczen ie trybow - zatem pros imy k'Nalifikowac niniejsze pisma jako dwa 
5 1~od ki prawne - wniosek o:naczony jako I i odr~bnct petycJ~ oznaczon a, II - vide - J. Borko'NsKi (w: ) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks 
PostE;1powania ... , S. 668; par. ta«ze art. 12 ust . 1 komemowanej ustawy - dost f;1pne w sieci Internet. 

·w trybi e Ustawy a petycjach (Oz.U.20 18.870 tj . z dnia 2018.05,10 ) - biora,c pod uwagE;1, Ii: dba/osc 0 zdrowie i komfort lnteresantow, 
Pracownikow UrzE;1du, uczniow w szkOfach publicznych, etc - nalezy z pe'"mosciq do wartosci wymagajqcych szczegolnej ochrony w imi~ 
dobra wspolnego, mieszczqcych si~ w zakresie zadan i kompetencji adresata petycji - wnosimy 0: 

11.1 ) Wykonanie rekonesansu w obszarze zwiC\zanym z udost~pnianiem przez Urzetd pfynow do dezynfekcji w oparciu 0 
sygnalizowane zagadnienia w wyi:ej wzmiankowanym wniosku 0 udost~pnienie informacji publicznej (szczegolnie 
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zwracamy uwag~ na osnow~ wniosku) i W oparciu 0 udzielone przez Urzil,d odpowiedzi. 

[1.2 ) Zaplanowanie post~powania w trybie uproszczonym do 30 tys. eUfO lub w trybie Ustawy prawo zamowien 
publicznych, ktorego przedmiotem bE:dzie zamowienie ptynow do dezynfekcji rctk ~ spetniajctcych aktualne narmy podane w 
niniejszym pismie i w opa rciu 0 powofane powyzej - ogolnie uznane zasady post~powania lege artis - przy udostEl!pnianiu 
srodkow do dezynfekcji. 

Oczywiscie ABY NASZA PETYCJA NIE BytA IN ZADNYM RAZIE t.A.CZONA Z POZNIEJSZYM trybem zamowienia nie musimy doda'Nac, te 
jestesmy przekonani , ii post~powanie b~dzie prowadzone z uwzgl~dnien iem zasad uczciwej konkurencji - i a wyborze oferenta b~dq 
decydowac jedynie ustalone przez decydentow kryteria zwiqzane inter alia z aktualnym stanem prawnym, bezpieczenstwem oraz 
racjonalnym wydatkowaniem srodk6w publicznych. 

It3) Aby zachowac petni\ jawnosc i t ransparentnosc dziatan 4 wnosimy 0 opublikowanie tresci petycji na stronie 
internetowej podm iotu rozpatruji\cego petycj~ lub urz~du go obstugujctcego ( Adresata) 4 na podstawie art. 8 ust. 1 ww. 
Ustawy a petycjach 4 co jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody na publikacj~ wszystkich danych. Chcemy dziatac w petni 
jawnie i transparentnie. 

Osnowa Petycji: 
Jak powyzej W osnow ie wniosku. 

§8 ) Wnosimy 0 zwrotne potwie rdzer ie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 Rozporzqdzenia Prezesa Rady l'vlin istrow z dnia 8 
5tyczria 2002 r. W sprawie organizacji przyj mowania i rozpatrywania 5. i 'Nnioskaw. (Oz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. i'Jr 5, paz. 46)· na 
adres e-mail; 
dezynfekcj!;tQlsar.OPl3d .pJ 
§11 ) Wlosir'l 0 :0, 30 '1 OcpO'N 'ecz w prz~d mlOC!e pOwyzszycr p'i~3n i pet'/ c;i zlobr'/c,l na tlccy 3r::. 63 <:ons~'/t'Jcji R? - ',If zwia_:ku z 
ar:. 2-L :<P4. , :!o s~3Ia Ud::::'.! iona . ::: 'Nr0t~ j e na aares e-mai l 
dezynF:! kc~s...9l5a .llOPl 3 d ,p' I 

§12 ) Wnj ·Jsek z:)s<:3r 5Y';lilo ','/a n'f oeZp leCZ:l '/r:1 , kwaliflkow3r '/m pOcpiS2rl e!ektraQ'C:!:l'l T1 - ;;<:o sowiie do "Ny t;yc:nych Ust d'r'lY : Gr la 5 
w r:25fi ia 20~6 j , C uSlugach zaL.r3n ia Or3! id.entyfikaCJ i elektiOl1icz,1 ej ( Dz .'J ,20 16,1579 cnla 2015 .09 ,29 ) 

Ijl/ nl05kodawca 
Osoba Prawna 
SZI..:Ic ·Efekt 3p.: O. o. 
Prezes Za r::3.du - .4.jam S:ulc 
u!. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa 
nr KRS: 0000059459 
Kapit31 Zakladowy: 222.000 ,00 Jln 
w'rV'N.grr ina,pJ www,samor:ad,Q I 

Dodatkowe informacje : 
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy 0 petycjach (Dz,U,2018.870 t .j, z dnia 2()18,OS, 10) . osobq repr2z-:!n tuja.ca Podmiot wnOSZqCy 
pe t'lcj~ - jest Prezes Zarzqdu Adam Szulc 
Stoso'l'mie do art . 4 ust , 2 pkt , 5 WW , Ustawy - petycja niniejsza zostara zloiona za pomocq srod kow komunikaCJ i elektron icznej - a 
wskazanym zwrotnym ad resem poczty elektronicznej jes~ : dezynfekcJ<:L@samo r7ad,RI 
Adresatem Pe ~ycji - jest Organ ujawniony w komparycj i - jednoznacznle identyrikowa lny za pomocq uzyskanego z Biuletynu l nformacji 
Pt..;blicznej Urz~du - adresu e-mai l I 

Komentarz do Wniosku ; 
Adresat jest jed noznaczn ie identyfikowany . na podstawie - unikalnego adresu e-ma il opubl :kowanego w Biule tynie l nrormacji Publicznej 
Jednostki i przYDisanego do odnosnego Organu. 
Rzeczony adres e-mai l -zgodniezdyspozycjqa rt , 1 i 8 ustawy 0 dost~pie do informacji publicznej - stanowiqc informacj~ pewnq i 
potwierdzona. - jed00znacznie oznacza ad resata petycji/wniosku , (Oznaczenie adresata petycji/wniosku) 
Pomimo, ii. w rzeczonym wniosku powolujemy si~ na art , 241 Ustawy z dnia 14 czerWC3 1960 r. KodeKs post~powania adm inistracyjnego 
(Dz,U,2016,23 t.j , z dnia 2016,01.07) - w naszym mnieman iu . n ie oznacza to, ze Urzqd powinien rozpatrywac niniejsze wn iosk i w trvb ie 
KP.A. 
VV opin ii Wnioskodawcy Urzqd powin ien w za leinosci od dokonanej interpretacji tresci pisma - procedowac nasze wnioski . w trybie 
Ustawy 0 petycjach (Dz ,V,2014,1195 z dnia 2014,09.05 ) lub odpowiednio Ustawy 0 dost~ple do informacji publicznej (wynika t o 
zazwyczaj z jego tresci i powo~anych podstaw prawnych). 
Zatem - wg. Wn ioskodawcy niniejszy wniosek moze bye jedynie fakultatywnie rozpa trywany - jako optymali zacyjny w zwiqzku z art. 241 
KPA. 
W naszych wnioskach/ petycjach cz~sto powotujerny sie na wzmian kowany art, 241 KPA - scil icet: "Przedmiotem wniosku mogq bye w 
szczegolnosci sprawy u lepszen ia organizacji, wzmocnienia praworzqdnosci, usp ra wnienia pracy i zapobiegan ia naduiyciom , ochrony 
wiasnosci, lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci. " - w sensie mozliwosci otwarcia procedury sanacyjnej. 
Kazdy Podmiot majqcy stycznose z Urz~dem - rna prawo i ooowiqze k - usprawniae struktury administracji samorzqdowej. 
Zatem pomimo formy zewn~tr2nej - Oecydenci mogq/ powinni dokonac wtasnej interpretacj i - zgodnie z brzmieniem art, 222 KPA. 

Nazwa Wnioskodawca . jest dla upro5zczenia stosowna jako synonim nazwy "Podmiot Wnoszqcy Petycj~" - w rozumieniu art , 4 LlSt. 4 
Ustawy 0 petycjach (Dz ,U,20 14,1195 z dnia 2014.09.05) 

Pozwalamy sobie rowniei przypomn iec, ze ipso lure art. 2 ust. 2 Ustawy 0 dost~pj e do informacj i publicznej " ( ,, ) Od osoby wykonujqcej 
prawo do informacj i publicznej nie wolno iqdac wykazania interesu prawnego lub faktycznego , 

Wnioskodawca . pro forma podpisa t - niniejszy V'miosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w zalqczeniu 
stosowne plik i) - choe wediug aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowosci wniosku , 
stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sqdu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08. Podkreslamy jednoczesnie, ii przedmiotowy 
wniosek traktujemy jako prob~ usprawnienia organizacji dzlalania Jednostek Administracji Publicznej - w celu lepszego zaspokajania 
potrzeb ludnosci. Do wniosku dolqczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za wiera on t akq samq 
trese, jak ta ktora znajduje si~ w niniejszej wiadomosci e-mail , Weryfikacja podpisu i odczytan ie pliku wymaga posiadania 
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oprogramowan ia, ktore bez ponoszenia ap/at, moina uzyskac na stronach WWW podmiotow - zgodnie z ustawCL swiadcz'lcych uslugi 
certyfikacyjne. 

Celem naszych wnioskow jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miar~ istniejqcych moiJiwosci - funkcjonowan ia struktur 
Adm inistracj i Publ icznej - glownie w Gminach/ Miastach - gdzie jak wynika z naszych wnioskow - stan faktyczny wymaga wszcz ~cia 
procedur sanacyj nych. 

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

Zwracamy uwag~, ie Ustawodawca do tego stopnia stara 5i~ - poszerzye spektrum moz!iwosci porownywania cen i wybor1J r6inych opcji 
rynkowych oraz przeciwdzialac korupcji w Administ racji Publ icznej - ie nakazal w §6 ust. 2 pkt. 2 zalqcznika nr 1 do Rozporzqdzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcj i kancelaryjnej, ( ... ) (Oz. U. z dnia 20 5tyczn ia 2011 r. ) -
archiwizowanie, rowniez WSZ'/stkich niezamowionych otert, a co dopiero petycj i i wnioskow optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt 

niemiernie, przyczyni si~ z pewnosciq do wi~ksz ej rozwagi w wydatkowaniu srodk6w pUDlicznych. 
Duza ilosc powolywanych przepisow pra wa w przedmiotowym wniosku, wiqze SiE: z tym, i.e chcemy uniknClc wyjasniania intencji i podstaw 
prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciqgle ma m iejsce w przyoadku nielicznych )ST. 
Jezeli JST nie zgada 5iE: z powolanymi pr:episami prawa, pros imy aby za stosowano podstawy prawne akceptowane przez JST. 
Dobro Petenta i jawnosc zycia publieznego jest naszym nadrzE:dnym ce lem, dlatego staramy siE: rowniez upowszechniac zapisy Ustawowe 
dotyczCl.ee INnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podk:-esl il i uregulowal wart. 63 Konstytucji RP: "Kaidy rna prawo skladac petycje, 
wniosk i i skargi W Interesie publicznym, wiasnym lub innej osoby za jej zgodq do organow w/adzy publicznej oraz do orgariz3cji i 
InstytuCJi spolecznych w zwiqzku z wykonywanymi pl"zez r.ie zadanlami zleconymi z zakresu adrT'lnistracji publicznej." oral 'N art. 54 ust. 1 
Konstytucji R? "Kaidemu zapewnia 51 €:: wolnose wyrazania swolch poglqdOW oraz pozyskiwania i rozpowszecnniania tnformacji." 

P3m i ~taJm 'l rowliez ·J przeplsaCl zaw-3 rt'/ch incar alia: '/II :1r~. 22 3 KP ')' : " § 1. Nikt nie maze bye narazony na jakikolwiek uszczerbek 
lub zan:ut z powodu ztoienia skargi lub wn iosku albo z powodu dostarczenia materialu do publikacji 0 znamionach skargi 
lub wniosku 1 je.i:eli dzialat w granicach prawem dozwolonych, § 2. Organy pans:'l<lO'N2 , urgar'l'l j -=dnost~:<' 5a m0r: a.du : ~ ry~Jr·al,iego 
I ilne ,)r:;an'l sa morza.do'J'le oraz orga ;"1'I xganlzacji spo(ecznych sa. obowia.zar.e p,-z2c:w:::;z;alac harrowanl r; kr·/t·/<i i inn'lrn dz:af3nlom 
JgnniCZ3j d.Crn Pr3WO du 5k tadaniJ 5k .3 rg i ·-Nr i05b'N lub ::lost::! (czar ia :nfor-r:acj i - ,jo pL!b likdCJ i . 0 : namJor"ldch 5~3rgl 11. J wnioskJ ." 
;;:k.;percl 1'lrK PI.:;:3. · ·' ,\lie',\lle lka ,jczJa ; ktaca nycr 'Nr los,< ';W:.1 '~jzI 2 Ie nl e In fJrmaCJ i p ... .mIic:,lej, lieba 5.!<aig : !oZJnyc.l'::O W5A, Ja< ro'"mi 2z 
licz:Ja pOZ'N OW zro:or '/cn do sa.dow r2)OnO'Nvcr, ~ wiad.::::'/c MOZ 2 J ·Jrak-; :a·m~r2sow3nla w ~9Z~!( 'NQw3nIU pOWS;:2C r.I1~gO pr3w 3 do 
Inf:>rmacj i JubJicznej. Z j rugleJ strJry, ~:!3 Ii Z3 CJE: tego p."3wa utrudnia;a. podm ioty zobowia.13,le do ~einej prz2jrzystosc i 51,v'Jjego :::zlaiani a, 
poprze.:: "' i<'! udo5t ~pnJanie wymagan2j Ifl ror r.1aqi publlczn~j" [ ?rotokoi pok 'Jntrolny d05t~pny 'N Si ~Cl [nt2rr -2 t: LB'(-410:'C9/ 20lD j. J'vlamy 
nadz iej~, zmien lc powyZ5Z~ ocen~, bye MOZ:2 nasz wnJOS2< chcc '/II l iewielkJm stopnit.. - prz'/cz"l"""l i s i ~ do ZwiE:k5z2nia tych wskair lk6w . 

PO:5tulujemy, ABY NA5ZA PETYC)A I\/[ ;:: SYLA IN ZAD~ I Yjvl RAZI E LA.CZONA Z PO Zi\H EJ SZYjvl jaklmkolwlek :r.,.-bem zamow ienla nie ml.simy 
dodawac, ze mamy nadzieJE:, iz ',-I/szelk le post~powania O€!d d. prowadzone z uwzg l~dnieniem zasad I..czciw'=!j konkurencj i - i rJ ·,"yborze 
oferenta b€:: dCl decydowac jedynie ustalone przez decydentow kr'/ter ia z·/V ;qZ3ne inter aiia z parJ metrami orer~ ora: cena .. 

OCzywlscie - wszelk ie ewent"Ja lne post~pow3nia - og loszone przez Jedno5t '<~ Admir istr3cji P\...bli cznej - b~da,ce last~pstwem nl niejsz ego 
wn iosku • naiei:y p r~eprowadzlc zgodnie ? ;ygorystycznyml zasadami wydatkowania srodkow pubfic! nych - z uwzglE:dnleniem stosowania 
z3sad uczciw~j korkur~ncji, przejrzystosc i i transpar'=!ntnosci - za tem w pein i leqe artis. 
Ponownie sygi'a li:u)emy, ze do 'Nniosku do/a.czono plik podpisany bezpiecznym kwali f ikowanym pod:>isem elel<t:onicznym. Weryf'kacja 
podpisu i odczytar le pliku wymaga poslada nia oprogramowania, ktore be! ponosz enia oplat , moina uzyskac r. a stronach W'/l/Vl! 
podmiotow - zgocn ie z ustawq, swiadcza.cych uslugi certyrikacyjne, 
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