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Kierownik JędnostkiSamorząduTerytorialnego(dalejJST) - w rozumieniuart.33 ust.3 Ustawy o
gminnym(Dz.U.2001.|4f .|59t 3.t.)
sartoruądzie
pliku sygnowanym
Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy
znajdująsię ponizejotaz - w załączonym
bezpiecznympodpisemelektronicznym,weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem- stosowniedo
dyspozycjiUstawy z drna18 września2001r.o podpisieelektronicznym(Dz. U. Nr l30 poz. 1450)oraz
- Data dostarczenia.
przepisówart.4 ust.5 Ustawyo petycjach(Dz.U.f0|4.1195zdnia 2014.09.05)
zgodna z dyspozycjąart. ó1 pkt.2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 20|4.|2t i.t.)
PreambułaWniosku:
Prosimy o udzielanie informacji publicznej i odpowiadaniena petycje . w możliwiejak najszerszym
zakresie - ostatniewydarzenia- jakie miałymiejscew UrzędzieMiasta Stołecznego
Warszawy. zutiqzane
z aferą reprywatyzacyjną
oraz inne tegotypu,o których donosząmędia- ad exemplum- Artykuł(...)Urząd zapłaci|za
oprogramowaniepodwójnie (...)http://www.haloursynow.pl/artykuly/afera-ze-strona-www-urzadzaplaciI-podwojnie-cz)'-w.
5097.htm
. pokazują jak istotna jest jawnośći transparentność
prz,yłvykonywaniudzia|ań i dysponowaniu
środkamipublicznymiorazjakważne jest zachowaniezasad uczciwejkonkurencji'
ewidencjonowaniacrynnościDecydentówoetc
WniosekI
zdnia 111ipca2014r.opetycjach
$1)Namocy art.63KonstytucjiRPw zvtiązkuzdyspozycjamiUstawy
(Dz.U.20|4.1195
z dnia2014.09.05). wnosimy o dokonanieanalĘ i ocenęstanu fakĘcznegow
zakresie publikowanych danych w BIP jednostki. pod kątem zachowania standardów otwartości
danych - scilicet- "danych otwartych".
Poniżejznajdujesię szczegołowe
rozwinieciedefinicji danychotwartych- w rozumieniuwnioskodawcy
oraz krótki opis otoczeniaprawnego.
Wniosek II odrębny:

Na mocy art.61 KonstytucjiRP w zutięku z art.6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia6 września
200l r. o
dostępiedo informacjipublicznej(Dz.U.20|5,2058z dnia20|5.t2.07). wnosimy o udzielenieinformacji
publicznej w przedmiocie wyników dokonanej oceny stanu faktycznegodoĘczącegojakości
publikowanych w BIP jednostki danych . pod kątem zachowania standardów otwartościdanych .
"danych otwartychtt.
W rwiązku z powyższYmlW trybie ww. pnepisów wnosimy udzielnie informacji publicznej w
puedmiocie wyników oceny stanu faktycznegopublikowanych w BIP danych, w skali od 0 do 10
(prrv crym 10 jest najwyższąoceną)pod kątem:
danych w BIP?
$1.1)kompletności
$1.2)upublicznianiadanychw wersji źródłowej(a więc nie w postaciskrótów, podsumowańezy
danych zagregowanych)
danych i srybkościich publikacji
$1.3)aktualności
publikacji
danych
wrazz metadanymiw standardowych,otwarĘch formatach,umożliwiając
$1.4)
ich ponowneużycie,niezależnieod wykonystywanego oprogramowania (np. XML czy CSV) ?
$1.5)możliwościpmetwarzania maszynowego. scilicet: publikowania danych i opisującychje
metadanych w formie ustrukturyzowanej,wrazz opisempól danych (kluczowejest zarówno
zastosowanieodpowiedniegoformatu, jak i odpowiedni opis oraz struktura danych) jak i elementów
metadanych.
- publikowaniedanychw Internecie,z troską o dostępnośó
$1.ó)ich dostępności
dla osób z
upośledzeniamin
prry
wykorrystaniu standardorvychi jawnych formatów danychnw sposób, który nie utrudnia ponownego
rvykorzystania.
$2) crv w BIP GminylVliasta . zgodnie z dysporycją art.ll Ustawy o ponownymwykorzystaniu
informacji sektorapublicznegoz2S lutego2016(D2.U.2016.352
- utworzono
z dnia 2016.03.15)
zakładkę'tPonownewykorrystywanie''
OsnowaWniosku:
Definicjędanychdo ponownegowykorzystaniadodanodo w 201l r. do Ustawy o dostępiedo informacji
- w sprawieponownegowykorzystywania
publicznejna podstawiewytycznychDyrektywy 20031981F;C
informacji sektorapublicznego
NotabeneWnioskodawcapozwa|asobiezauwaŻyć,żew JednostkachAdministracjiPublicznejw naszym
Kraju - definicjaponownegowykorzystaniainformacjipublicznej- czasamijest błędnieinterpretowana'
Tymczasemw IntencjachUstawodawców. w wykładnifunkcjonalnejrzeczonychprzepisów. kwestia
ponowrregowykorzystaniainformacjipublicznej- powinnabyć traktowanajako prawogospodarczei
społeczne.
ZatemwzmiankowanaRegulacja - zamiastpojęciainformacjipublicznejstosujeszerszepojęcieInformacjiSektoraPublicznego(ISP)
Jak zgodnietwierdząeksperci- przedmiotowedaneISP - pozwalajątworzyć,vlyiszy poziom uwarunkowań
społecznych- tzw. gospodarkęopartąna danych,etc
$3) Wnosimy o zwrotnepotwierdzenieotrzymanianiniejszegownioskuw trybie $7 Rozporządzenia
PrezesaRady Ministrów z dnia8 stycznia2002r. w sprawieotganizacjiprzyjmowaniairozpatrywania
s. i
wniosków. (Dz. U. z dnia22 styczna2002r. Nr 5, poz. 46)- naadrese-mail bezpiecznepl
oprogramowanie@samorzad.
Wnosimy
o to, aby odpowiedźw przedmiociepowyższychpytańi petycji złoionychnamocy art.61 i
$3a)
63 KonstytucjiRP w zwi4zkuz 24I KPA (usprawnianiefunkcjonowaniastrukturadministracjipublicznej)
. zostałaudzielona.zwrotnięna adręse-mailbezpięczne-oprogran"lowanie@samorzad.pl
$4) Powoływaniesię przez wnioskodawcę na związekpetycji z art.24| KPA - prosimytraktowaó- zgodnie
zbrzmieniemart. 16 Ustawy o petycjach.

$5) Wniosek zostałsygnowanybezpiecznym,kwalifikowanympodpisemelektronicznym.stosowniedo
wytycznychUstawy
zdtia 18września200|
r. opodpisieelektronicznym(Dz.
U.Nr 130poz.1450)
Wnioskodawca:
OsobaPrawna
Szulc-Efektsp. z o. o.
ul. Poligonowa1
04-051Warszawa
nr KRS: 0000059459
KapitałZakJadowy: 222.000,00p|n
www.gnrina.plwww.samorzad,pl
Dodatkoweinformacje:
Stosowniedo art.4 ust.f pk-t.1Ustawyo petycjach(Dz.IJ.2014.1195
zdnia20l4.09.05)- osobą
reprezentująca
Podmiotwnoszącypetycję. jest PrezesZarząduAdamSzulc
Stosowniedo art.4 ust.2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycjaniniejsza zostałazłoŻonaza
pomoc4środków
komunikacjielektronicznej- a wskazanymzwrotnymadresęmpocztyelektronicznójjest: bezpieczneoprogramowan
i e(ż)
sanrorzad.
ol
AdresatemPetycji jest Organujawnionyw komparycji.
Wnioskodawca - pro formapodpisał. niniejszywniosek- bezpiecznymkwalifikowanympodpisem
elektronicznym (w załączeniustosownepliki) - choó wedfugaktualnegoorzecznictxabrak podpisu
elektronicznegonie powodujebezprzedmiotowości
wniosku,stosowniedo orzeczenia:Naciehógo Sądu
Administracyjnegow WarszawieI osK 1277n8. Podkreślamy
jednocześnie,iiptzedmiotowywniosek
traktujemyjako próbę usprawnieniaorgarizacji działaniaJednostek
AdministracjiPublicznej - w celu
lepszegozaspokajaniapotrzebludności.
Do wnioskudołączonoplik podpisanybezpiec7nym
kwalifikowanympodpisemelektronicztym,zawietaontakąsamątreśó,
jak ta która znajdujesię w
niniejszejwiadomoŚcie.mail. Weryfikacjapodpisui odczytaniepliku wymagaposiadania
oprogIamowania,które bez ponoszeniaopłat,mozna uzyskaćna stronachwww podmiotów - zgodruez
ustawą świadczących
usługicerĘfikacyjne.
. To żewnioskodawca powołujesie na art, 24| KPA, nie oznacza żeniniejszy wniosek należy
procedowaćw trybie KPA'
W mniemaniuWnioskodawcyniniejszywniosekpowinienbyć procedowanyw trybie Ustawy o petycjachlub wedługocenyUrzędników.
Rzeczony art.241KPA - mówi jedynie - expressisverbis - o konieczności
usprawniania i ulepszania
strukturadministracjipublicznej- zapomocątrybuwnioskowego.
Niniejszy wniosek moŻebyć rczpatrywanyw trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach
- art.241KPA- podanyjest dodatkowo- gdyŻcólęmwnioskujest (Dz.U.20|4.l195z dnia2014.09.05)
sensułargo- usprawnienie,naprawa- na miaręistniejącychmoŹliwości. funkcjonowaniastruktur
Administracji Publicznej.
Zwtacamyuwagę'żeUstawodawcado tego stopniastarasię . poszerzyćspektrummożliwości
porównywaniacen i wyboruróznych opcji rynko!\Ych orazprzeciwdziałać
korupcji w Administracji
Publicznej- ie nakazałw $6 ust.2 pkt.2 zał4cznikanr1 do RozporządzeńaPrczesaRady Ministńw z dnia
18 stycznia2AlI r. w sprawieinstrukcjikancelaryjnej,
(...) (Dz. U. zdrua2} stycznia2Oll r.)
archiwizowanie,równieżwszystkichniezamówionychofert,a co dopieropetycji i wniosków
opĘmalizacyjnych.Cieszy nas ten fakt nięmiernie,przyczyni się z pewnością
do większejrozwagiw
wydatkowaniuśrodkówpublicznych.
Dużailośćpowoływanychprzepisówprawaw przedmiotowymwniosku, wiqŻesię z tym, żechcemy
unikn4ćwyjaśniania
intencjii podstawprawnychw rozmowachtelefonicznych- co rzadko,alejednak,
ciąglema miejscew przypadkunielicznychJST.
JeŻe|iJST nie zgadasięz powołanymiprzepisamiprawa,prosimy aby zastosowanopodstawyprawne
akceptowaneprzez JST.

Dobro Petentai jawność
życiapublicznegojest naszymnadrzędnymcelem,dlategostaramysię również
upowszechniaćzapisyUstawowedotycząceWnioskowania.Kwestie te Ustawodawcapodkreśiił
i
uregulowatw art.63 KonsĘrtucjiRP: ''Każdyma prawoskładacpetycje,wnioski i skargiw interesie
publicznym,własnymlub innej osobyza jej zgodądo organów władzypublicznejo'a' do organizacjii
instytucjispołecznychwzwiryku z wykonywanymiprzeznie zadaniamizleconymiz zakresuadministracji
publicznej.,,orazw art.54 ust. 1 KonstytucjiRP ''Każdemuzapewniasię wolnośówyrażzaniaswoich
poglądówoftV pozyskiwaniai rozpowszechnianiainformacji.''
Zkolei w art. 24I I<P{Ustawodawcazachęcadoaktywności
obywatelskiej,'.Przedmiotemwnioskumogą
byó w szczególności
sprawyulepszeniaorganizacji'wzmocnieniapraworządności,
usprawnieniapracy i
zapobieganianaduzyciom,ochronywłasności,
lepszegozaspokajaniapotrzebludnoścl.''
Pamiętajmyrównieżo przepisachzawartychinteralia: w art.f25 KPA: ''$ 1. Nikt nie możebyć
narażonyna jakikolwiek uszczerbek lub zarzutz powodu złożeniaskargi lub wniosku albo zpowodu
dostarczeniamaterialu do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżelidziałałw granióach
prawem dozrvolonych.$ 2. orgarrypaństwowe,organyjednosteksamoruąduterytorialnego
iin''e organy
samorządoweorź}z
organyorganizacjispołecznychsą obowiryaneptzeciwdziałać
hamowaniukrytyki i
innym działaniomograntczającymprawo do składaniaskarg i wniosków lub dostarczaniainformaóji - do
publikacji - o znamionachskargilub wniosku."
EksperciNIK piszą:''Niewielka|iczbaskładanych
wniosków o udzielenieinformacjipublicznej,|iczba
skarg złoŻonych
do WSA, jak również|iczbapozwów zŁoŻonychdosądówrejonowych,świadczyć
możeo
brakuzainteresowania
w egzekwowaniupowszechnęgoprawado informacjipublicznej. Z drugiójstrony'
rea|izacjętego prawa utrudniająpodmioty zobowiązanedo pełnejptzejrzystości
swojego dziatania,poptzez
nieudostępnianie
wymaganejinformacjipublicznej''[Protokółpokontrolnydostępnywsieci Intemet:LBY4101-0912010].
Mamy nadzieję,zmienić powyżtsząocenę'
byó możenasz wniosekchoćw niewielkim
stopniu_ przyczyni się do zwiększeniatych wskazników.
oczywiście- wszelkie ewentualnepostępowania- ogłoszoneptzezJednostkęAdministracjiPubliczrej będącenastępstwem
niniejszegowniosku. na|eĘ przeprowadziÓzgodniez rygorystyeznymlzasadami
wydatkowaniaśrodkówpublicznych- zuwzględnieniemstosowaniazasaduczciwej konkurencji,
- zatemwpełnilegeartis.
przejtzystości
i transparentności
Ponowniesygnalizujemy,Żedo wnioskudołączonoplik podpisanybezpiecznymkwalifikowanym
podpisemelektronicznym.Weryfikacjapodpisui odczytaniepliku wymagaposiadaniaoprogramowanią
które bez ponoszeniaopłat,moźznauzyskaó
na stronachWww podmiotów- zgodnie' u'tu*ą,
świadczących
usługicertyfikacyjne.

