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Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z2020 r. poz.7I3)
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Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdĄą się poniZej oraz - w zaŁączonympliku sygnowanym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o
usługach zaufania oruzidentyfikacji elektronicznej Cj. Dz.IJ. z20I9 t. poz. 162, t590), Ustawy o dostępie
do Informacji Publicznej, fakultatywnie przepisów art. 4ust. 5 Ustawy o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz.870)
Data dostarczenia - zgodna z dyspozycjąań.61 pkt.2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. IJ.z20l9 r.
poz. 1145,1495,z2020 r. poz. 875)
Adresatem Wniosku/Petycjix - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za
pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail
uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

JeśliGmina nie jest w posiadaniu wszystkich poniZej wnioskowanych informacji publicznych - wnosimy o
przekazarie naszego wniosku - ex officio do JednostkiOrganizacyjnej - nadzorowanej przez Gminę, która
w zakresie powierzonych jej kompetencj ii i zadań - jest w posiadaniu pozostałych wnioskowanych przez
nas informacji.
Wzmiankowane przekazanie - może nastąpić na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodekspostępowaniaadministracyjnego (tj.Dz.U.z2020t.poz.256,695) -lubinnejpodstawy-lege
artis - zastosowanej przezUrząd.

Preambuła:
Jak wynika z protokołów pokontrolnych NIK (dostępnych na stronach nik.gov.pl) - obszar dezynfekcji
sensu largo w Gminach - zwiryarry jestz wieloma nieprawidłowościami w Gminach oraz Jednostkach
nadzorowanychptzez Gminy i którym Gminy zlecajątego typu zadania.
Zal<ręs naszych pytń naszego wniosku - co prawda dotyczy dezynfekcji rąk - jednakże - skoro szetzej
rozumiana dezynfekcja w gminach nie jest prowadzona lege artis - możnapodjąć konkluzję żęw obszarze
dezynfekcji rąk - rownież mogą nastąpió nieprawidłowości.
Wzmiankowany wcześniejprotokół NIK - dotyczący dezynfekcji w innym obszarze - o sygnaturzeLl{L
410.002.04.2016 P/16/058 - dostępny jest w sieci Internet.
ponadto:
art. 7 ust. 1 pkt. 5, etc Ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U.2018.994 t.l.Dz.IJ. z
2020 r. poz.7I3) - scilicet: "(...) Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoĘ naleĘ do zadań

własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
5) ochrony,zdrowia (...)
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (...)"

Bezsprzeczną podstawą naszego wniosku są również inne ustawowe przepisy korespondujące znaszym
wnioskiem, inter alia zawartę w
Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozńązarriach związarrych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwa|czartiem COVID-l9, innych chorób zakńnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U.20ż0 poz. 374) oraz w odnośnym Rozporządzęniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca
2020 r. ętc

DoĘchczas - jak wynika zprzeprowadzonego przęz nas rekonesansu - mieliśmywrńenią że niewiele
podejmuje się starań sanacyjnych w tym zakresie w Gminach - ad exemplum: płyny dezynfekcyjne
stosowane w gminach - często posiadają jedynie certyfikaty czasowe, etc
Pierwsze działania (marzeclkwiecień2020 r) zkonieczności prowadzone ad hoc - siłąrzeczy bylf
obarczone wieloma nieprawidłowościami,etc

W urzędach szczebla administracji rządowej - sytuacja
ciągle ulega dalszej optymalŁacji.

-

w naszym mniemaniu

-

jest o wiele lepsza

i

Chcąc również - pro publico bono - uczestniczyć w procesie zwracaniauwagi narzeczoną problematykę nawianĄąc do uprzednio dostarczanych do JST naszych wniosków również dot. innych obszarów - oraz
koresponduj ąc z art.241KPA - scilicet: 'l...przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy
dot. (...) lepszego zaspokajania potrzeb ludności,..." etc - wnosimy jak ponżej:

Treśćwniosku
Na mocy art. 6I Kons§tucji RP w zwięklz art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz.U,2015.2058 z dnia20l5.I2.07) - wnosimy o udzielenie informacji
publicznej w przedmiocie określonymw poniższych puŃtach.

Ponownie zaznaczmy, ze jeśliGmina nie jest w posiadaniu poniżej wnioskowanych informacji publicznych
, wnosimy o przekazartie naszego wniosku - ex offrcio do Jednostki Orgarlizacyjnej - nadzorowanej przez
Gminę, która w zakresie powierzonych jej kompetencji i zadń - jest w posiadaniu wnioskowanychptzez
nas informacji. V/zmiaŃowane przekazanię do ZakJadku Komunalnego / Spółki Komunalnej /
Oczyszczahi Ścieków lub innej jednostki organizacyjnej - może nastąpić na podstawie art. 65 Ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. Kodekspostępowaniaadministracyjnego (tj.Dz.U.z2020r.poz.ż56,695) -lub
innej podstawy - lege artis - zastosowanej przezUrząd.
§1)

Jaką kwotę w ciągu ostatnich 5 miesięcy wydatkowała gmina na zakup środków do dezynfekcji

rąk- trw. metodą wcierania? Wnioskodawca ma na myśliw tym przypadku wszystkie - chemiczne
środki derynfekryjne i antysepĘczne - stosowaneprzezUrząd, do higienicznej dezynfekcji rąk

metodą wcierania.

§2) W trybie wyżej podanych podstaw prawnych wnosimy o udzielnie informacji publicznej kto jest
ostatecznym uĘtkownikiem, pĘnów do dezynfekcji zakupywanych przezUrząd Gminy?
Wnioskodawca ma na myśliw tym przypadku inter alia: Urzędników,Interesantówo Uczniów w
szkołach (czasami szkoĘ realizują tego typu zakupy samoistnie z pominięciem Urzedu Gminy), Osoby
odwiedzające jednostki kultury, Pensjonariusze gminnych domów pomocy społecznejo Innych
odbiorców - jakich? etc
§3) Czy wsrystkie zakupywane środki dezynfekcyjne spełniają normy

PN-EN 1500:2013 ?

§4) Czy arz4ddba o komfoń Osób/Dzieci derynfekujących permanentnie dłonie wymagając aby w
pĘnach do derynfekcji znajdowaĘ się odpowiedniej jakości środki nawilzające ?

W kontekście wyżej powołanego pytania - jeżeli odbiorcami płynów dezynfekryjnych są rownież
uczniowie szkół lub dzieci w przedszkolu nadzorowanym przez Gminę - czy Zamawiający (Gmina)
stosuje jakieśinne dodatkowe kryteria doboru pĘnów dezynfekujących - tak aby zapobiegać
niepożądanym skutkom permanentnego stosowania środków do derynfekcji rąk u odbiorców
szczególnie wrażliwych ?
§5)

zakupywaneprzez Gminę środkido dezynfekcji posiadają pozwolenie na wprowadzenie do
obrotu (..) standardowe czy Ęmczasowe ?
Pytając o ten aspekt - wnioskodawca ma na myślistan w którym z uwagi na wystąpienie w Polsce
stanu zagrożenia dla zdrowia publicznego - Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w ramach odstępstwa od standardowych, '
czasochłonnych procedur, zuliązanych z rejestracją produktów biobójcrych, wprowadził możtiwość
uzyskania pozwolenia tymczasowego na wprowadzanie do obrotu środków do dezynfekcji na okres
180 dni, z możliwościąprzedłużenia ich ważnościna okres nieprzekraczający 550 dni. Takie
uprawnienie Prezesa URPL wynika z art.55 ust. 1 Rozporządzenia o produktach biobójczych.
§6) Czy

W mniemaniu wnioskodawcy rzętelna odpowiedź na powyższe pytaniama skłonić Decydentów do
przeprowadzeniarekonesansu w tyrn obszarze zadańwłasnych gminy tak aby - w uzasadnionym interesie
pro publico bono - ewentualnie wdrożyć procedury sanacyjne w tym obszarze w Gminach.
§7) Aby zachowaó pełnąjawnośói transparentnośćnaszych działafifakultatyvmie wnosimy o publikację
naszego wniosku oraz odnośnej odpowiedziudzielonej przez Gminę (Jednostkę Organizacyjną Gminy) w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy lub w Oficjalnej Stronie Internetowej Gminy.

osnowa wniosku:
Ex professo - w uza§adnionym interesie pro publico bono - zobowiązani jesteśmyzasygnalizować _
zagrożeniazwiązanezkorzystaniem z produktów biobójcrych - bazujących na ponvoleniach
tymczasowych - wytworzonych często w oparciu o surowce dopuszczone do obrotu ad hoc nabazie
art.55 Rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR, rozporządzenie (UE) nr 52312012)
Zwrócenie na ten aspekt uwagi Decydentów - staje się szczególnie istotne w przypadku korzystaniaz
pĘnów dezynfekujących przez Uczniów w szkołach publicznych orazprzez osoby z nadmiernie
wrażliwą skórą (szacuje się, że problem ten moze dotyczyc nawet 50 proc. kobiet i 38 proc mężczyzn)
Pozwalamy sobie zalważyć, że pozwolenie tymczasowe bazuje na dopuszczeniu dostawców spoza listy
Wykaz Produktów Biobójczych częśóI. Są to często firmy przypadkowe, nie specjalizujące się do tej pory
w produkcji preparatów do dezynfekcji. Pozwolenie tymczasowebazuje na słabo jakościowymalkoholu, od
niesprawdzonych dostawców alkoholu - na co zezwala - w sytuacjach kryzysowych -wżei
wzmiankowane Rozporządzenie.
To może narazaó użytkowników (w tyn dzieci w szkołach,przedszkolach, pensjonariuszy DPS) na
użyrvanie produktów z niesprawdzonych źródełsurowca. W dłuższej perspektywie nieprofesjonalnie
wytworzone produkty do rąk mogą wywołaó alergię na skórze i inne niepożądane skutki, czego
konsekwencj e są wszystkim wiadome.
Norma EN 1500 to norma, która potwietdza skutecznośó dezynfekcji higienicznej narękach ochotników, w
specjalnie opracowanej technice, dla danej dozy i czasu. Tego badania nie mają produkty ztymczasow;rmi
pozwoleniami. Notabene dezynfekcja chirurgiczna deklarowana w niektórych produktachteż nie ma
udokumentowanych wyników badań wg nolmy EN 12791, a opiera się wyłącznie na literaturze.
Pozwolenia t5rmczasowe wydawane przezUrząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznyń i Produktów Biobójczych były wydawane "na szybko" i były uzasadnione w momencie

braku dostępności dezynfekcji na rynku. Obecnie nie ma problemu z dostępem do profesjonalnych
preparatów i takie Urząd w naszym mniemaniu powinien wybierać.

Skutecznośćbójczatakich produktów zpozwoleniemtymczasowym - potwierdzona jest wyłączniena
podstawie powołania się na wiedzę literaturową dla alkoholu60%o, tymczasem na ryŃu funkcjonują
preparaty zprzebadanym w akredytowanych laboratoriach spektrum dzińania, w tym dzińartia
wirusobójczego na inne wirusy trudniejsze do inaktywacji (adeno, rota, noro).
ZŃem wykonany przez Urzędników powtórny rekonesans - w tym obszarzę Qużnie ad hoc - w warunkach
spokojniejszychniż miało miejsce 4 miesiące temu) wydaje się szczególnie istotny - choćby z punktu
widzenia zachowaniazasad uczciwej konkurencjiprzy wydatkowaniu środków publicznych, etc
Chcąc uzasadnió poniZej zawartąpetycję - nadmieniamy ponadto, ze środekdo dezynfekcji powinión
zawierać opis co do czasu działaniaorazdozy, bo tylko wskazany sposób użyciapozwalaosiągnąć
pożądane spectrum bojcze - produkty ztymczasovvymi pozwoleniami (poniewż bazują na literaturze) nie
podają dokładnie czasu i ilościjakąnależy zadozować na dłonie w celu skutecznej dezynfekcji.
Profesjonalni dostawcy - uczciwie konkurujący na ryŃu - podają takie informacje w oparciu o dokładne
badania, dzięki częmu uzytkownik ma pewnośćże produkt faktycznie niszczy mikroorganizmy
chorobotworcze.
Profesjonalni dostawcy - specjalizujący się w §m obszarze od lat kierują się bezpieczeństwem użyrvania:
badaniami dermatologicznymi,bezpieczeitstwem stosowania naróżnego rodzaju tworzlrwach (badania
tolerancji materiałowej, etc), czystościąwytworzenia. U takich dostawców kontrole jakościodbywają się w
oparciu o certyfikowany system jakości, opakowania są kontrolowane, czyste wewnątrz. Podmioty
działĄące profesjonalnie w oparciu o zasady uczciwej konkurencji mają wdrożony system zaruądzania
jakością- ISO, etc
Produkty dostawców zajmlsjących się permanentnie tzeczonym obszarem usług - posiadają kartę
charakterystyki, informacje o środkachpierwszej pomocy, profesjonalnie skonstruowane treści etykiet. Siłą
rzęczy pozwolenia tymczasowe musiały być wydawane często bez dokładnej weryfikacji treścietykiet,
zatemprodukty dopuszczone w trybie tymczasowym często zawierająniepełne informacje o
niebezpieczeństwie użytkowania wysokoalkoholowych produktów, brakuje wskazń do pierwszej pomocy,
brak deklarowanego czasu działatia i dozy, jaką należy zastosować.

Oczywiściew przepisach prawa nie ma expressis verbis zaznaczonego zakazu stosowania pozwoleń
tymczasowych - jednak trudno odmówió racjonalnościpowyższej argumentacji i nie zgodzić się ztymże
przedmiotowe pozwolenie powinno obejmowaó okres dłuZszy - scilicet - 1 rok, etc
W niniejszym piśmiepowołujemy kilka włżmychnorm - jednak nie sposób nie wspomnieó i nie odwołać się
również do normy dotyczącej dziŃariawirusobójczego chemicznychśrodków dezynfekcyjnych i
antyseptycznych EN 1447 6.
Odrębną kwestią jest stosowanię żw, preparatów dual use - notabene - wyroby medyczne musząbyó
dezynfekowane preparatem zarej estrowanym j ako wyrób medyczny.
W gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach publicznychnie zawsze jest to
stosowane w empirii - a oczywiście jakikolwiek sprzęt medyczny - wg. przepisów - powinien być
dezynfekowany środkami zarej estrowanymi j ako wyroby medyczne.

Zgodnie zkozporządzeniemParlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 52812012 z22 maja2O12 r. w
sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 167 z27.06.2012, str. I
zpoźn. zm.) zwarlego dalej rozporządzeniem nr 52812012 oraz zgodtie z Komunikatem Prezesa
URPLWMIPB z dnia 11 września2014 r. atakże zgodnie zustawąo wyrobach medycznychz dnia
20.05.2010 r. (Dz. U. 2010 r. Nr 107 poz.679 zpóźniĄszymi zmianami) preparaty przeznaczone do mycia i
dezynfekcji wyposażenia pomieszczenw obszarze medycznym, sprzętu medycznego i powierzchni dużych
muszzą być zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy (rejestracja podwójna - ,,dual
use"). Produkt zarejestrowany jako rylrób medyczny i jednocześnie produkt biobójczy pozwalana

uniwersalne zastosowanie do wszelkich powierzcl,ni bez konieczności stosowania dwóch oddzielnych
produktów do dezynfekcj i powierzchń.

Zapachniedestylowanego alkoholu w produktachnaĘmczasowych pozwoleniach wynika zzakuputaniego
surowca. Produkty profesjonalnebazĄąna certyfikowanych dostawcach, gdzie alkohol jest najwyższej
jakości.ZapachprzekJada się bezpośrednio na chęć stosowania dezynfekcji, a to w konsekwencji wpłl.wa
na bezpieczeństwo całej placówki
ProdŃty niebezpieczne (a do takich zalicza się wysokoalkoholowe preparaty do rąk i powierzchni)
wymagają szkolenia dla użytkownika profesjonalnego. Szkolenia zbezpieczeństwa użytkowania produktu
powinny odbpvać się w kazdej placówce w oparciu o prawidłowo skonstruowaną kartę charakterystyki należy pamiętać, że w przypadku produktów tego typu - scilicet: niebezpiecznych - imwyższe st{żenie
alkoholu tym bardziej niebezpi eczrre.

W szkołach publicznych często nieznana jest rownież tematyka dezynfekcji dużych powierzchni - a
Stosujący (zamawiający) nie posiada świadomości,że duże powierzchnie powinny być dezynfekowane
preparataminabazie innych substancji czynnych, niZ alkoholu. Alkohol nie może byó rozpryskiwany na
dużychpowierzchniachze względu na opary szkodliwe dla układu oddechowego. Alkohol słuzy do
dezynfekcji małych powierzchni, apreparaty nabazie czwartorzędowych soli amonolvych - do dużych
powierzchni. Preparaty na QAV rozpuszcone w wodzie jako roźwór są skuteczne wobęc wirusa SARS a
jednocześniebezpieczne dla dzieci i osób starszych
To tylko wybrane zagadnieniazwiązane z problematyką dezynfekcji, a permanentna dezynfekcja stała się
od kilku miesięcy nieodłącznym elementem naszego życiaitowarzyszy wszystkim jego aspektom,
zatem urzędy publiczne powinny dawać przykJad i być wzorcem - właściwegoich stosowania.

Jakwynikazprzeprowadzonego przez nas rekone§ansu - w administracji szczebla rządowego
sytuacja w tym obszarze stale ulega poprawie i widać ro§nący profesjonalizm w działaniu

_

Decydentów - realizujących procedury zamówień publicznych.
Natomiast w gminach i JednostkachOrganizacyjnych Gmin jest j ęszłze - w naszym mniemaniu - duzo do
zrobienia w tym obszarze.
Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzonąw zakresie wymagającyrn znacznych nakładów
praay, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmieniaart.3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do
informacji publicmej - tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualnapoźniejsza próbaoptymalizacji
tego obszaru wydaje się szczegolnie istotna z punktu widzenia uzasadnionego Interesu Społecznego, o azym
świadczyszereg doniesień medialnych.
To jak ważne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczającychprocedur, pojemników, atestów,
weryfikacji - świadczą liczne doniesienia prasowe - vide https:/ipolskiobserwator.de/aktualnoscilklienci_
nrarkętu-poparzeni/ (Osoby poparzone płynem dezyrfekującym w lkei)

Mamy nadzieję, żelJrzędy stosując zasady uczciwej konkurencj i oraz racjonalnego wydatkowania
Środków publicznych - wdrożą odpowiednie procedury - dzięki którym osiągnięte zostaną kolejne
cele określone w powołanych aktach prawnych.
Zdaniem wnioskodawców dbałośćo oszczędne, racjonalne i najbardziej efektywne wydatowanie
środków publicznych w oparciu o zasady uczciwej konkurencji - powinna być nadrzędnym
warunkiem sine qua non ewentualnego wydatkowania środków publicznych.
Prrykładem w analŁowanym obszarze może być stosowanie najwyższych norm - w doborze środków
derynfekujących -w. obecnym czasieo kiedy Urzędy nie muszą już działać ad hoc - pod presją czasu.
W mniemaniu wnioskodawcy - podejmując ewentualne procedury sanaryjne i opĘmalżaryjne w
gminach, Qo których choćby w minimalnym stopniu ewentualnie przyczyni się niniejsry wniosek naleĘ pamiętaćo Że celem opĘmalwacji ma być efekĘwniejsze i racjonalniejsze łvydatkowanie

środków publicznych powierzonych Gminomprzez Podatników i budżet Państwa oraz lepsze
zaspokajanie żywotnych potrzeb mieszkańców Gminy w tym prawa do odpowiedniej jakości,
atestowanych środków dezynfekuj ących
II - Petycja Odrębna - procedowanawĘbie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. zdnia2Ol8.05.10) dlaułatwieniaizmniejszeniabiurokracji dołączarrryjądoniniejszegowniosku.Niejesttołączenietrybówzatemprosimy kwalifikować niniejsze pismajako dwa środki prawne - wniosek oznaczonyjako I i
odrębną petycję oznaczonąIl - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks
postępowania..., s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Intemet.

WtrybieUstawyopetycjach(Dz.U.2018.870tj.zdnia2018.05.10)

- biorącpoduwagę,iżdbałośćo

zdrowie i komfort Interesantów, Pracowników Urzędu, uczniów w szkołach publicznych, etc - nal€zy z
pewnością do wartości wymagającychszczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,mieszczących się w
zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - wnosimy o:

Wykonanie rekonesansu w obszarzenłiązanymz udostępnianiem przez Urząd, pĘnów do
derynfekcji w oparciu o sygnalizowane zagadnienia w wyżej wzmiankowanym wniosku o
udostępnienie informacji publicznej (szczególnie zrvracamy uwagę na o§nowę wniosku) i w oparciu o
udzielone przez U rząd odpowiedzi.

II.1)

II.2) Zap|anowanie postępowania w trybie upro§zczonym do 30 §s. euro lub w trybie Ustawy prawo
zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie pĘnów do derynfekcji rąk _
spełniających aktualne normy podane w niniejsrym piśmie i w oparciu o powołane połvyżej - ogólnie
uznane zasady postępowania lege artis - prry udostępnianiu środków do derynfekcji.
Oczlrviście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ZADNYM RAZIE ŁĄCZONA zpoŻNIEISZyM
trybem zamówienia nie musimy dodawać, że jesteśmy przekonani,iżpostępowanie będzie prowadzone z
uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie ustalone przęz
decydentówkryteria zwiryane interalia zaktualnym stanemprawnym, bezpieczeństwem orazracjonalnym
wydatkowaniem środków publicznych.

Aby zachować pełną jawnośći transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści peĘcji
na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego pefycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) na podstawie ań. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne zwyrażeniem zgody na
publikację wszystkich danych. Chcemy dzialać w pełni jawnie i transparentnie.

II.3)

Osnowa Petycji:
Jak powyżej w osnowie wniosku.
§8) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 Rozpor ządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowaniairozpaĘwania s. i
wniosków. (Dz. U, z dnia22 stycznaż}}2 r. Nr 5, poz. 46) - naadres e-mail: &:zynfgkcja@samorzad..ill
§11) Wnosimyo to,aby odpowiedźw przedmiociepowyższych pytńipetycji zŁożonychnamocy aft.63
Konstytucji RP - w związku z art. 24I KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail
dezvnfękcj a@ samorzad, pl
§12) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do
wfiycznych Ustawy z dnia 5 września2016 t. o usługach zaufaria orazidenĘfikacji elektronicznej
(Dz.U .20 l 6.1 57 9 dnia 20 I 6.09 .29)

wnioskodawca:
osoba prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa
KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy : 222.000,00 pln
\ur§,g,mingp,| rt rr rr .słlntlt,złt|.1rl
nr

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia2018.05,1 0) - osobą
reprezentująca podmiot wnoszący petycję - jest preze s zarządu Adam szulc
Stosownie do ar1. 4 ust.2 pkt, 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożonazapomocą środków
komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznój jest:
dgr8feLqig@,)§ąnlagąd§l
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznl,e identyfikow alny zapomocą
uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznei Urzędu - adresu e-mail
!

komentarz do wniosku:
Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego adresu e-mail opublikowanego w
Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.

Rzeczonyadrese-mail-zgodniezdyspozycjąart.li8ustawyodostępiedoinformacjipublicznej-

stanorviąc informację pewną i potwierdzoną - jednoznacznię oznaczaadresata petyc.jilwniosku. (oznaczenie
adresata petycj i/wnio skrr)
Pomimo, tŻw rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 24l Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania administracyjnego (Dz.lJ,2016.23 t.1. z dnia2Ol6.01.07) - w naszym mniemaniu - nie
oznaczato, że urząd pow-inien rozpatrywać niniejsze wnioski w trybie kpA
W oPinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zalezności od dokonanej interpretacji treścipisma procedowaĆ nasze wnioski - w trybie Ustaw,v o pet.vcjach (Dz.U.2014,1195 z dnia 2014.o1.os; t.,u
odPowiednio Ustarł'y o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwczaj z jegotreści i powołanych
podstaw prawnych).
Zatęm - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek nloze bl,ć jedl,nie fakultatywnie rozpatrywany - jako
optymalizacyjny w zrł,iązku z art.24I KPA.
W naszYch wnioskaclr/petycjach często powołujemr, sie na wzmiankowany afi..24I KpA _ scilicet:
"Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawl,ulepszenia organizacji, wzmocnienia
PraworządnoŚci. usPrawnienia pracy i zapobiegania naduźl-ciom, ochrony własności,lepszego zaspoka.|ania
potrzeb ludności." - w sensie mozliwości otw.arcia procedurv sanacyjnej.
KaŻdY Podmiot mający stycznośćzlJrzędem - ma prawo i obow,iązek - usprawniać struktury administracji
samorządowej.
Zatęm pomimo formy zewnętrznej - Decydenci nogą/porł-inni dokonać własnej interpretacj i - zgodnie z
brzmieniem afi. 222 KPA.

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosow,na jako synonim nazwy "podmiot Wnoszący petycję,,
- w rozumieniu aft. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.IJ.2Ol4.1I95 z dnia 2014.09.05)
Pozwalamy sobie również przypomniec. żę ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji
Publicznej " (...) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądac wykazania
interesu prawnego lub faktycznego.

Wnioskodawca - pro forma podpisał - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (w załączentu stosowne pliki) - choó według aktualnego orzeczntctwa brak podpisu
elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie d,o orzęczęnia: Naczelnógo Sądu
Administracyjnego w Warszawię I OSK 1277l08. Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek
traktujemy jako probę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej - *
""ru
lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono ptik podpisany bezpiecznym

kwalifikowarrym podpisem elektronicznym, zawięra on taką samą treść,jaktaktóraznajduje się w
niniejszej wiadomości e-mail. Weryfikacja podpisu i odcątanie pliku wymaga posiadania
oprogramowania, które bez ponoszenia opłat,możnauzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z
ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.
Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości_
funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach - gdzie jak wynika z
naszych wniosków - stan fahłyczny wymaga wszczęciaprocedur sanacyjnych.
W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej - stan fal<tyczny

jest o

wiele lepszy.

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości
porównywania cen i wyboru rożnych opcji ryŃov\ych orazprzeciwdziałać korupcji w Administracji
Publicznej - żę nakazał w §6 ust. 2 pkt.2 zńącznika nr 1 do RozporządzentaPrezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 20lI r. w sprawie instrŃcji kancelaryjnej, (...) (Dz. U. zdnia2} stycznia2Ott r.) archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków
opĘmalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do więks zej rozwagi w
wydatkowaniu środków publicznych.
Duża ilośó powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, więe się ztym, że chcemy
uniknąć wyjaśnianiaintencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak,
ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne
akceptowane przez IST.
Dobro Petenta i jawnośćżyciapublicznegojest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również
upowszechniaĆ zapisy Ustawowę dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreśliłi
uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Kużdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie
publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do orgańzacjii
inst}tucji sPołecznychw związkuz wykonywanymi ptzeznie zadariarrli zlecon5rmizzakręsuadministracji
publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Kazdemu zapewniasię wolnośćwyrńaniaswoich
po glądów or az p ozy skiwania i rozpowszechniania informacj i.''
Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony
na jakikdlwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożeniaskargi lub wniosku a|bo z powodu
dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli dzialałw granicach
Prawem dozrvolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy
samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałaó hamowaniu kryyki i
innym dzińaniomograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do
publikacji - o znarnionach skargi lub wniosku."
Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej ,Iiczba
skarg ńożonych do WSA, jak równieżliczbapozwów ńożonych do sądów rejonowych, swiadczyć moze o
braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony,
realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiapane do pełnej przĄrzystości swojego dzińania, poprzez
nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBy4I0I-09l2010]. Mamy nadzieję, zmienić povryższą ocęnę, być może nasz wniosek choć w niewielkim
stopniu -przyazyni się do zwiększenia tych wskaźników.
Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ZADNYM RAZIE ŁĄCZoNA ZpoŹt\IEISZyM
jakimkolwiek trybem zamówienia nie musimy dodawać, że mamy nadzi€lę, iż wszelkie postępowania
będą prowadzone zuwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować
jedynie ustalone przez decydentów krYeria związane inter alia zparametrami ofert oraz ceną.

OczywiŚcie - wszelkie ęwentualne postępowania - ogłoszone przęz Jednostkę Administracji Publicznej będące następstwem niniejszego wniosku - na|eży przeprowadzió zgodnie z rygorystycznymi zasadami

wydatkowania środków publicznych - zuwzględnieniem stosowania zasad.uczciwej koŃurencji,
przejrzystości i transparentności - zatęmw pełni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy,że do wniosku dołączono plikpodpisanybezpiecznymkwalifikowanym
PodPisem elektronicznym. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogrźlmowania,
które bez ponoszenia opłat,możnauzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie ,r"tń,
świadczącychusługi certyfikacyjne.

