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Kierownik Jędnostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o
sartoruądzie gminnym (Dz.U.200 1 .| 4f .| 59 t 3.t.)

Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się ponizej otaz - w załączonym pliku sygnowanym
bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do
dyspozycji Ustawy z drna 18 września2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr l30 poz. 1450) oraz
przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.f0|4.1195 zdnia 2014.09.05) - Data dostarczenia.
zgodna z dyspozycją art. ó1 pkt.2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 20|4.|2t i.t.)

Preambuła Wniosku:
Prosimy o udzielanie informacji publicznej i odpowiadanie na petycje . w możliwie jak najszerszym
zakresie - ostatnie wydarzenia - jakie miały miejsce w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy . zutiqzane
z af er ą reprywatyzacyj ną
oraz inne tego typu, o których donoszą mędia - ad exemplum - Artykuł (...) Urząd zapłaci|za
oprogramowanie podwójnie (...) http://www.haloursynow.pl/artykuly/afera-ze-strona-www-urzad-
zaplaci I -podwoj ni e-cz)'-w. 5 097. htm

. pokazują jak istotna jest jawność i transparentność prz,y łvykonywaniu dzia|ań i dysponowaniu
środkami publicznymiorazjakważne jest zachowanie zasad uczciwej konkurencji'
ewidencjonowania crynności Decydentówo etc

Wniosek I
$1)Namocy art.63 KonstytucjiRPw zvtiązkuzdyspozycjamiUstawy zdnia 111ipca2014r. opetycjach
(Dz.U.20|4.1195 z dnia2014.09.05) . wnosimy o dokonanie analĘ i ocenę stanu fakĘcznego w
zakresie publikowanych danych w BIP jednostki. pod kątem zachowania standardów otwartości
danych - scilicet - "danych otwartych".

Poniżej znajduje się szczegołowe rozwiniecie definicji danych otwartych - w rozumieniu wnioskodawcy
oraz krótki opis otoczenia prawnego.

Wniosek II odrębny:



Na mocy art. 61 Konstytucji RP w zutięku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia6 września 200l r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz.U .20|5,2058 z dnia 20|5.t2.07) . wnosimy o udzielenie informacji
publicznej w przedmiocie wyników dokonanej oceny stanu faktycznego doĘczącego jakości
publikowanych w BIP jednostki danych . pod kątem zachowania standardów otwartości danych .
"danych otwartychtt.

W rwiązku z powyższYml W trybie ww. pnepisów wnosimy udzielnie informacji publicznej w
puedmiocie wyników oceny stanu faktycznego publikowanych w BIP danych, w skali od 0 do 10
(prrv crym 10 jest najwyższą oceną) pod kątem:

$1.1) kompletności danych w BIP?
$1.2) upubliczniania danych w wersji źródłowej (a więc nie w postaci skrótów, podsumowań ezy
danych zagregowanych)
$1.3) aktualności danych i srybkości ich publikacji
$1.4) publikacji danych wrazz metadanymi w standardowych, otwarĘch formatach, umożliwiając
ich ponowne użycie, niezależnie od wykonystywanego oprogramowania (np. XML czy CSV) ?
$1.5) możliwości pmetwarzania maszynowego . scilicet: publikowania danych i opisujących je
metadanych w formie ustrukturyzowanej,wrazz opisem pól danych (kluczowe jest zarówno
zastosowanie odpowiedniego formatu, jak i odpowiedni opis oraz struktura danych) jak i elementów
metadanych.
$1.ó) ich dostępności - publikowanie danych w Internecie, z troską o dostępnośó dla osób z
upośledzeniamin prry
wykorrystaniu standardorvych i jawnych formatów danychn w sposób, który nie utrudnia ponownego
rvykorzystania.

$2) crv w BIP GminylVliasta . zgodnie z dysporycj ą art.ll Ustawy o ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego z2S lutego 2016 (D2.U.2016.352 z dnia 2016.03.15) - utworzono
zakładkę'tPonowne wykorrystywanie''

Osnowa Wniosku:
Definicję danych do ponownego wykorzystania dodano do w 201l r. do Ustawy o dostępie do informacji
publicznej na podstawie wytycznych Dyrektywy 20031981F;C - w sprawie ponownego wykorzystywania
informacj i sektora publicznego

Notabene Wnioskodawcapozwa|a sobie zauwaŻyć, że w Jednostkach Administracji Publicznej w naszym
Kraju - definicja ponownego wykorzystania informacji publicznej - czasami jest błędnie interpretowana'
Tymczasem w Intencjach Ustawodawców. w wykładni funkcjonalnej rzeczonych przepisów. kwestia
ponowrrego wykorzystania informacji publicznej - powinna być traktowana jako prawo gospodarcze i
społeczne.
Zatem wzmiankowana Regulacja - zamiast pojęcia informacji publicznej stosuje szersze pojęcie -
Informacji Sektora Publicznego (ISP)
Jak zgodnie twierdzą eksperci - przedmiotowe dane ISP - pozwalają tworzyć, vlyiszy poziom uwarunkowań
społecznych - tzw. gospodarkę opartą na danych, etc

$3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie $7 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie otganizacjiprzyjmowaniairozpatrywania s. i
wniosków. (Dz. U. z dnia22 styczna2002 r. Nr 5, poz. 46) - naadres e-mail bezpieczne-
opro gramowanie@samorzad. pl
$3a) Wnosimy o to, aby odpowiedź w przedmiocie powyższych pytańi petycji złoionychna mocy art. 61 i
63 Konstytucji RP w zwi4zku z 24I KPA (usprawnianie funkcjonowania struktur administracji publicznej)
. została udzielona. zwrotnię na adręs e-mail bezpięczne-oprogran"lowanie@samorzad.pl
$4) Powoływanie się przez wnioskodawc ę na związek petycji z art. 24| KPA - prosimy traktowaó - zgodnie
zbrzmieniem art. 16 Ustawy o petycjach.



$5) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. stosownie do
wytycznychUstawy zdtia 18września200| r. opodpisieelektronicznym(Dz. U.Nr 130poz. 1450)

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał ZakJadowy : 222.000,00 p|n
www.gnrina.pl www.samorzad,pl

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art.4 ust. f pk-t.1 Ustawy o petycjach (Dz.IJ.2014.1195 zdnia20l4.09.05) - osobą
reprezentująca Podmiot wnoszący petycję . jest PrezesZarząduAdam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostałazłoŻonaza pomoc4 środków
komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresęm poczty elektronicznój jest: bezpieczne-
opro gramowan i e(ż) sanrorzad. o l
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.

Wnioskodawca - pro forma podpisał . niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (w załączeniu stosowne pliki) - choó wedfug aktualnego orzecznictxabrak podpisu
elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naciehógo Sądu
Administracyjnego w Warszawie I osK 1277n8. Podkreślamy jednocześnie,iiptzedmiotowy wniosek
traktujemy jako próbę usprawnienia orgarizacji działaniaJednostek Administracji Publicznej - w celu
lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpie c7nym
kwalifikowanym podpisem elektronicztym, zawietaon taką samą treśó, jak ta która znajduje się w
niniejszej wiadomoŚci e.mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania
oprogIamowania, które bez ponoszenia opłat, mozna uzyskać na stronach www podmiotów - zgodrue z
ustawą świadczących usługi cerĘfikacyjne.
. To że wnioskodawca powołuje sie na art, 24| KPA, nie oznacza że niniejszy wniosek należy
procedować w trybie KPA'
W mniemaniu Wnioskodawcy niniejszy wniosek powinien być procedowanyw trybie Ustawy o petycjach -
lub według oceny Urzędników.
Rzeczony art.241KPA - mówi jedynie - expressis verbis - o konieczności
struktur administracji publicznej - zapomocą trybu wnioskowego.

usprawniania i ulepszania

Niniejszy wniosek moŻebyć rczpatrywany w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz.U.20|4.l195 z dnia2014.09.05) - art. 241KPA- podany jest dodatkowo - gdyŻcólęm wniosku jest -
sensu łargo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących moŹliwości . funkcjonowania struktur
Administracj i Publicznej .
Zwtacamy uwagę' że Ustawodawca do tego stopnia stara się . poszerzyć spektrum możliwości
porównywania cen i wyboru róznych opcji rynko!\Ych orazprzeciwdziałać korupcji w Administracji
Publicznej - ie nakazał w $6 ust. 2 pkt.2 zał4cznikanr 1 do RozporządzeńaPrczesa Rady Ministńw z dnia
18 stycznia 2AlI r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (...) (Dz. U. zdrua2} stycznia2Ol l r.)
archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków
opĘmalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt nięmiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w
wydatkowaniu środków publicznych.
Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiqŻe
unikn4ć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych
ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
JeŻe|i JST nie zgadasię z powołanymi przepisami
akceptowane przez JST.

się z tym, że chcemy
- co rzadko, ale jednak,

prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne



Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również
upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreśiił i
uregulowat w art. 63 KonsĘrtucji RP: ''Każdy ma prawo składac petycje, wnioski i skargi w interesie
publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej o'a' do organizacji i
instytucji społecznychw zwiryku z wykonywanymi przeznie zadaniami zleconymi z zakresu administracji
publicznej.,, orazw art. 54 ust. 1 Konstytucji RP ''Każdemu zapewnia się wolnośó wyrażzaniaswoich
poglądów oftV pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.''
Zkolei w art. 24I I<P{Ustawodawcazachęcado aktywności obywatelskiej, '.Przedmiotem wniosku mogą
byó w szczególności sprawy ulepszenia organizacji' wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i
zapobiegania naduzyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludnoścl.''
Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art.f25 KPA: ''$ 1. Nikt nie może być
narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzutz powodu złożenia skargi lub wniosku albo zpowodu
dostarczenia materialu do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granióach
prawem dozrvolonych. $ 2. orgarry państwowe, organy jednostek samoruąduterytorialnego iin''e organy
samorządowe orź}z organy organizacji społecznych są obowiryaneptzeciwdziałać hamowaniu krytyki i
innym działaniom ograntczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczaniainformaóji - do
publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."
Eksperci NIK piszą: ''Niewielka |iczbaskładanych wniosków o udzielenie informacji publicznej ,|iczba
skarg złoŻonych do WSA, jak również |iczbapozwów zŁoŻonychdo sądów rejonowych, świadczyć może o
braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnęgo prawa do informacji publicznej . Z drugiój strony'
rea|izację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej ptzejrzystości swojego dziatania, poptzez
nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej'' [Protokół pokontrolny dostępny wsieci Intemet: LBY-
4101-0912010]. Mamy nadzieję, zmienić powyżtsząocenę' byó może nasz wniosek choć w niewielkim
stopniu _ przyczyni się do zwiększenia tych wskazników.
oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone ptzezJednostkę Administracji Publiczrej -
będące następstwem niniejszego wniosku . na|eĘ przeprowadziÓ zgodnie z rygorystyeznymlzasadami
wydatkowania środków publicznych - zuwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji,
przejtzystości i transparentności - zatemw pełni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, Że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowanią
które bez ponoszenia opłat, moźznauzyskaó na stronach Www podmiotów - zgodnie ' u'tu*ą,
świadczących usługi certyfikacyjne.


