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Częśćwniosku doĘcząca Dyrektorów Szkół, Kierowników Jednostek
OrganŁaryjnych typu MGOPS/MGOK/GOPS/MOK/GOK/CKSi& etc flednostki
wypebriające zadania związane z pomocą społeczną i kulfurą), Prezesów Spółek
KorrrrrnalnyĄ Kierowników irurych Jednostek Orgat,izacylnych, etc do ptzekazania do
właściwychmiejscowo i nadzorowanych ptzez Gminę Organów }ednostek Otganlzacylnych:

Dyrektor Szkoły/ Kierownik }ednostki OrganżaryjnĄ/Prczes Spółki Komunalnej, etc inne
Jednostki nadzorowan e ptzez Gminęn
Dane wnioskodawcy znajdują się ponżej ataz - w załączonym pliku sygnowanym podpisem
elektronicznym/ weryfikowanym kwalifikowanym cerĘfikatem - stosownie do dyspozycji
Ustawy z dnia 5 wrześńa 201,6 r. o usługac}r zańania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz.U.2a1,6.1579 dnia 201,6.09.29\ otaz ptzepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach
(Dz.U.2018 .870 t.i. z dnia 2018.05.10) - Data dostarczenia - zgodna z dyspazycią art. 67 pkt. 2
Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 t.i. z dnia 2018.05.29)

Adresatem Petycji - iest Organ ujawniony w komparycii - jednoznacznie identyfikowalny
za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznei Urzgdu - adresu e-mail !

Od:
Fundacja Rozwoju Obrofu
Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok.13
aO412Warszawa

Wniosek w Ęrbie ustawy o dostgpie do informacji publicznei

bnapetvcia-wi

RP

preambuła wniosku:

ptzekazując na państwa ręce niniejszą peĘcję, prasnę zwtóeić uwagę na zagadnienie
transformacji ryfrowej obrotu jakzachodzi w całej gospodarce. Pragnę ptry rymwskazać, że
wartośćobrofu gotówkowego w Polsce wynosi ponad 200 mld PLN, a jego utrz}mywanie to
koszt około '],o/o PKB, czyli wartośćjaka rocznie ponoszona jest ptzez państwo na badania
irozwĄ. Ponadto środkipieńężne trzyrnane w formie gotówkowej Ńe procenfują realnie
tracąc na wartościze w zględu na inflację.

Natomiast płabrościbezgotówkowe to szeleg kotzyściw funkcjonowaniu instyfucji
administra§i publicznej. Ułatwiają ptoces składania wniosków i zapytań od obywatelt otaz
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procedurę poboru opłat skarbowych i administraryjnych. Dlatego warto promować obrót
bezgotówkowy, jako korzystry zatówrro dla obywateli, jak i in§tyfucji samorządowych.
Wprowadzenie płabrościbezgotówkowych wpĘwa na nowoczesny wżerunek instytucji
publicznych. Mieszkańry na co dzień placący kartą chcą mieć taką możIiwośćrównież w
urzędach i innych jednostkach administracji centralnej i samorządowej.
Niektóre instytucje - działając w uzasadnionym interesie publicznym - pro publico bono wychodzą naprzeciw Ęm potrzebom - proponują bezpłatre tozvńązania - pozwalające na
wdroŻenie bezkosztowych rozwiryań umożliwiających akceptację płatności
bezgotówkowych.

Dobrym przykładem - jest Fundacja Polska Bezgotówkowa

- powołana w wyniku
porozumieńa zawattego ptzez Ministra Rozwoju i Finansów, ZwiązekBanków Polskich, Visa
Europe otaz Mastercard Europe w sprawie rę.aliz,aĄi Prograrrur Wsparcia Obrofu
Bezgotówkowego w Polsce. Program pozwala na otrzymanie bezpłabrego terminala (wtaz z
pokryciem kosztów transakcji) dla wybranych instytucji publicznydr do sierpnia 202]. roku.

Biorąc pod uwagę cytowane powyżej koszty obrofu gotówką tonłńenia wymaga możliwość
podjęcia działań w celu zmniejszenia kosztów podatników w tym obszarze.

Mamy nadzieję, że jednostki samorządu terytorialnego dzialając bona fides - biorąc pod
uwag9 polllyŻsze argumenty - pokaktują rl.aszą petycig z naleŻną atencją - i wdroĘ
odpowiednie działania celem zapewnienia powszechności akceptacji płatności
bezgotówkowycłł dzigki którym osiągnięte zostaną kolejne cele nłiązane z
uszczelnieniem systemu poboru podatków.

W skali malrcro - sukcesy związane z aszłzelnieniem systemu podatkowego od 3 lat _ są
olbrzymie - w skali mikro na poziomie samych iednostek samorządu terytorialnego
pozostaie jeszcze wiele do zrobienia.
Biorąc pod uwagę povlyższe:

1) Na mocy

art. 6], Konstyfucji RĘ w Ębie art. 6 ust. ]. pkl 1 lit c Ustawy z dńa 6
wrześńao dostępie do informacji publiczrrej {Dz.U.ż016.17U ti. z 201,6.10.26)
wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - Czy }ednostka (Adresat
wniosku) - na dzień złożenianiniejszego wniosku - akceptuie w relacjach z
Interesantami/Todatnikami - płatnościbezgotówkowe? (za pomocą terminali do
obrofu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatriczych i i*y"h instrumentów

płatriczych

Pisząc o płatrościachbezgotówkowych - wnioskodawca ma na myśli- możliwość
płahroŚci ptzez Interesanta/Podabrika - kartą na miejscu, a nie bezgotówkowe
płatnościprzelewowe dokonyw arne zapomocą rachunków bankowych.

2)

Jeśliodpowiedź na powyższe pytanie jest negaĘrwna - na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit a
(informacja o zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej)

Ustawy o dostępie do informacji publicznej - wnosimy o udzielenie informa§i

publiczrrej w przedmiocie - czy i kiedy planowane jest wdrożenie tego typu ulatwień
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w

dokonywaniu płatnościprzez InteresantówfPodatników? (w tym przypadku
prosimy o podanie przybkżonej daty wprow adzeńa wzmiankowanych ułatwień)

3)

leżelt odpowiedź na powyższe pytanie z pktl)jest negaĘrrłma - wnosimy o udzielnie

informacji publicznej

w

przedmiocie stanu faktycznego związanego z
powodu których do tei pory - ułatwienie dla

uwarunkowaniami - z
Interesantó{?odatników w zakresie akceptacji płatnościw formie bezgotówkowei

nie zostało wprowadzone (prosimy o krótki opis największych istriejąrych przeszkód
w tymzakresie)

4)

W trybie wyżel wzmiankowanych przepisów - jeśliodpowiedź na powyższe pytanie
z pkt 1) jest twierdząca - wnosimy o udzielenie informacji publiczrrej poptzez
wskazanie sposobu realizągji ąkeptacji płatrościbezgoówkowych tj. liczby ternrinali
płatniczych funkcjonuiących w tltzędzie jednostki - na dzień złożeńa
przedmiotowego wniosku.

5) W Ębie wyże1 powołanych przepisów - jeśliodpowiedź na pytanie z pkt.

1,

niniejszego wniosku jest twierdząca - wnosimy o podanie nazw podmiofu
świadczącego dla }ednostki usługr w analżowąnym powyzej zakresie oraz koszty
uzytkowania terminali - scilicet ile wlmosi miesięczna oplata zauży*owanie terminali
- dzietżawa otaz koszty akceptacji kart bezgotówkowych i innydr instrumentów
płabriczych ? (% lub % plus stawka w pln )

6) Na mory wżet powołanyc-h dyspozycji prawa wnosimy o udzielerrie informacji
publicznej w przedmiocie imienia i nazwiska oruz danych kontaktowych
Pracownika fednostki (adresu e-mail oraz numeru telefonu) który w zakresie
powierzonych kompetencji wykonuie zadania związane z obsługą funkcionowania
}ednostki w związku z vłyżejpowołaną problematyĘ.

Ą

Na mory wyżE wzmiankowanych przepisów - wnosimy o podanie przypisanego
podmiotowi numeru NIP za pośrednictrłemktórego podmiot dokonuje tozllrczń, z
podatku dochodowego lub składek na ubezpieczenie społeczne oraz numeru NIP za
pomocą którego podmiot dokonuie rozliczeri z podatku od towarów i usług.

II) Petycja Odrębna: - procedowana w Ębie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018 .870 t.j. z dŃa
2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku.

jest to lączeŃe

Nie

prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne Ębów
wniosek oznaczoną- I i odrębną petycię ozrraczoną II - vide - J. Borkowski (w:) BłAdamiak, J.
Borkowski, Kodeks postępowanid..., s. 668;por. także ań. 12 usL 1, komentowanejustawy dostępne w sieci Internet.
Dla odseparowania od wniosku - petycii - posfulaty zwiryane zperygą- numeruje się nowymi
oznaczeńami 1Ł 2P, etc.
- zatem

1P) Na mocy aft. 63 Konstyfucji RP w ramach przepisów art 2 pkt'!, ż i 3 Ustawy z dnia 11
Epca 201,4 r. o petycjach (Dz.IJ.201,4.1195 z dnia 2014.09.05) w zuitązku z art. 24'!, Kodeksu
postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji
publicznej), wnosimy pełcię do organu Jednostki o próbę dokonania analizy - możliwości
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)ednostce procedur zrlłiązanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb
Interesantów - dot. płatnościbezgotówkowych - wg. poyvyżei zawattego szerokiego opisu.

wdrożenia

w

2P) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w
odpowiedzi na niniejsząpetyqę - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur
pehrego zaspokojenia żądań Ilrteresantów - pod kątem płabrościbezgotówkowych w
}ednostce.

Oczryiściew odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.
Aby zachować pehrą jawnośći transparenbrośćdzińańwytażamy zgodę na opublikowanie
treścipetycii wtaz z danymi podmiotu składającego peryqę na stronie internetowej podmiofu
rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata).
Pomimo, ze nie wnioskujemy o informacjęptzetworzoną w zakresie wymagająrymzrracznydr
nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1
Ustawy o dostępie do informacji publicznei - tym, ze przedmiotowa infor,maqa oraz
ewentualna późńĄsza próba optymalżacji tego obszaru wydaje się szczegóInie istoha z
punktu widzenia Interesu Społecznego.

Aby zachować pehrą jawnośći transparentność działania - przewidujemy

wyników wnioskowaniaotazwybranych

publikację
odpowiedzi - w naszym portalu www.frob.pl

Dane doĘczące sposobu odpowiedzi:
Wnosimy o zwrotre potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku - w
przepisów - na adres e-mail poczta@frob.pl

Ębie

odnośnych

Wnosimy o to, aby odpowiedź w przedmiocie powyż§zych pytań złożonychnamocy ań. 61
i 63 Konstytuqi RP w rwiązku z aft. 241, KPA, zasńła u&ielona - zwrobrie na adres e-mail
noczta@fuob.o|
ł+

Wnosimy oniewykonywanie telefonów do wnioskodawcy

-

stosownie do art. 14 §1

KPA oraz

elektronicznej (bez uĘcia poęq
konwencjonalnej) pod podany wyżel adres: poczta@frob.pl - przypominanty, że zarówno
Wadza Ustawodawca, jak i Wykonawcza szcze9ólną rolę przywgzuje w ostatlrim czasie do

przesyłanie odpowiedzi

- jedynie w formie

korrnrnikacji elektronicznej z Interesantami.

Wniosek zostal sygnowany kwalifikowanym podpisem elektronicznp - stosownie do
wyĘcznych Ustawy z dnia 5 września 20'],6 t. o usfugach zav0ańa oraz idenĘfikacji
elektronicznĄ(Dz.U.2016.1579dńaż01"6.09.29)
Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust, 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dńa 2018.05.10) osobą reprezenfująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządtl, Robert Łaniewski
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Stosownie do art. 4 łrst. 2 pkt.S ww. Ustawy - petycia niniejsza została ńożona za pomocą
środków komunikacji elektrońc znej -a wskaŹan;rm r*rot yń adresem poczty elektrónicznej
iest ooczta@frob.ol

'

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednozrracznie identyfikowalny za
pomocą uzyskarrego z BiuletFnu Informacji Publicznej Urzędu - adresu e-mail !

Zpowńarlient,
Ro-bert

Łaniewski

Prezes Zatząda
Fundacja Rozwoju Obrofu Bezgotówkowego

www.frob.pl
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