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FROB [poczta@frob.pl]
1 4 października 20 1 9 1 6,.45
kancelaria@powiat. bielsko. pl
Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja - w jednym
piśmie
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- Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o
samorządzie gminnym (Dz.U .2018.994 tj. z dnia 2018 .05 .24)*

- Zarząd Powiatu - w rozumieniu art. 26 Ustawy z dnia5 częrwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U.20 1 8,995 tj. z 2018.05.24)*

Dane wnioskodawcy znajdują się poniZej oraz - w zilączonym pliku sygnowanym podpisem
elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym ceńyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5
września 2016 r. o usługach zaufania orazidentyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia20l6.09.29)
orazprzepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia2018.05.10) - Data

dostarczenia - zgodna z dysporycj ą art.61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 tj. z dnia
2018.05.29)

Adresatem Pe§cji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie
uzyskanego z Biuletynu Informacji PublicznejUrzędu - adresu e-mail !

idenĘfikowalny za pomocą

Od:

Fundacja Rozrvoju Obrotu Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok 13

00-412 Warszawa

wniosekw trvbie ustałw o dostepie do informacii publicznei

i odrebna Petvcia - w iednym piśmie - na mocv art.61 i 63 Konstvtucii RP

preambuła wniosku:

przekazując na pństwa ręce niniejsząpetycję, pragnę zv,tócić uwagę nazagadnienie transformacji cyfrowej
obrotu jak zachodzi w całej gospodarce. Pragnę przy tymwskazać, że wartość obrotu gotówkowego w
Polsce wynosi ponad 200 mld PLN, ajego utrzymywanie to koszt około IYIPKB, czyliwartość jaka
rocznie ponoszona jestptzez państwo na badania i rozwój. Ponadto środki pieniężne ttzymane w formie
gotówkowej nie procenĘą, realnie tracąc na wartości ze względu na inflację.
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Wprowadzenie płatrrości bezgotówkowych wpĘwa na no,woczesny wizerunek insĘtucji
publicznych. Mieszkańcy na co dzień płacący kartą chcą mieć taką mozliwość równiez w
urzędach i innych jednostkach administracji centralnej i samorządowej.

Niektóre instyfucje - działając w uzasadnionym interesie publicznym - pro publico bono -
wychodzą naprzeciw Ęm potrzebom - proponują bezpłatre rozwiązaria - pozwalające na
wdrozenie bezkosztowych tozwiązań umozliwiających akceptację płahrości
bezgotówkowych.

Dobrym przykładem - jest Fundacia Polska Bezgotówkowa - powołana w wyniku
porozumienia zawarteryoprzezMinistra Rozwoju i Finansów, ZwiązekBanków Polskich, Visa
Europe oraz Mastercard Europe w sprawie realizacji Programu Wsparcia Obrofu
Bezgotówkowego w Polsce. Program pozltvala na otrzymanie bezpłatrego terminala (wraz z
pokryciem kosztów transakcji) dla wybranych insĘtucji publicznych do sierpnia 2021 roku.

Biorąc pod uwagę cytowane powyżej koszty obrofu gotówką tozważeniawymaga mozliwość
podjęcia działańw celu zmniejszenia kosztów podatników w tym obszarze.

Mamy nadzieję, że jednostki samorządu terytorialnego dzialaiąc bona fides - biorąc pod
uwag9 powyższe argumenty - potraktuj ą rl.aszą petycję z należną atencją - i wdrożą
odpowiednie działania celem zapewnienia powszechności akceptacji płatności
bezgotówkowycĘ dzięki którym osiągnięte zostaną koleine cele z,łiązane z
uszczelnieniem systemu poboru podatków.

W skali makro - sukcesy związane z uszczelnieniem systemu podatkowego od 3 lat - są
olbrzymie - w skali mikro na poziomie samych iednostek samorządu terytorialnego

u1\,age DoWVZsZe:
OL L J

1) Na mocy att. 6lKonstyfucji RP, w Ębie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6
września o dostępie do informacji publicznej (Dz.IJ.201,6.1764 t.j. z 201,6.10.26)
wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - Czy LJruąd, (Adresat
wniosku) - na dzień zlożenia ninieiszego wniosku - akceptuie w relacjach z
Interesantamifodatnikami - płatności bezgotówkowe? (za pomocą terminali do
obrofu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płahriczych i irmych instrumentów
płatriczych)

Pisząc o płaforościach bezgotówkowych - wnioskoda,wca ma na myśli - mozliwość
Płatności ptzez Interesanta/Podahrika - kartą na miejscu, a nie bezgotówkowe
płahrości przelewowe dokonywane za pomocą rachunków bankowych.

2) Jeśli odpowiedż na powyższe pytanie jest nega§rwna - 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 informacji
publicznej w przedmiocie - czy i kiedy planowane jest wdrozenie tego Ępu ułatwień
w dokonywaniu płatności ptzez Interesantów/Podatników? (w tym przypadku
prosimy o podanie przybliżonej daty wprowadzenia wzmiankowanych ułatwień)

2|§tr*ns
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3) Jeżeli odpowiedźrrapowyższe pytanie z pkt 1) jest negatywna - wnosimy o udzielnie
informacji publicznej w przedmiocie stanu fakĘcznego związanego z
uwarunkowaniami - z powodu których do tei pory - ułatwienie dla
InteresantóĘPodatników w zakresie akceptacii płatności w formie bezgotówkowei
nie zostało wprowadzone. (prosimy o krótki opis największych ishriejącychptzeszkód
v/ tym zakresie)

4) W trybie wyżej wzmiankowanych przepisów - jeśli odpowiedż na powyższe pytanie
z pkt 1) jest twierdząca - wnosimy o udzielenie informacji publicznej poprzez
wskazanie sposobu realizacji akceptacji płahości bezgotówkowych tj. liczby terminali
płatniczych funkcionujących w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego - na
dzień z|ożenia przedmiotowego wniosku.

5) W trybie wyżej powołanych przepisów - jeśli odpowiedź na pytanie z pkt. 1,

niniejszego wniosku jest twierdząca - wnosimy o podanie nazwy podmiofu
świadczącego dla Jednostki Samorządu Terytorialnego usługi w analizowanym
powyzej zakresie orazkoszĘ uzytkowania terminali - scilicet ile wynosi miesięczna
opłata za uĄtkowanie terminali - dzierżawa otaz koszĘ akceptacji kart
bezgotówkowych i innych instrumentów płatriczycL.? (% lub % plus stawka w pln )

6) Na mocy wżej powołanych dyspozycji prawa wnosimy o udzielenie informacji
publicznej w przedmiocie imienia i nazwiska otaz danych kontaktowych
Pracownika Urzgdu (adresu e-mail oraz numeru telefonu) który w zakresie
powierzonych kompetencii wykonuje zadania zlłiązane z obsługą funkcionowania
Urzędu w z,u iązku z wyżej p owołaną problematyką.

7) Na mocy wyżej wzmiankowanych przepisów - wnosimy o podanie przypisanego
podmiotowi numeru NIP oraz TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału

-Terytorialnego 

Kraju)

I

i II) Petycja Odrębna: - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t,j. z dnia
l ZOrS.OS.rO) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokrac ji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie

jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne -
wniosek oznaczor.ą - I i odrębną petycję oznaczorlą II - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, },
Borkowski, Kodeks postępo\^/ania..., s. 668; por. takze art. 12 tlst. 1 komentowanej ustawy -
dostępne w sieci Internet.
Dla odseparowania od wniosku - petycji - postulaĘ związane zpeĘcją- numeruje się nowymi
oznaczeniami 1P, 2P, etc

t

|=PIT!6 mocy art. 63 KonsĘfu"]i RP w ramach przepisów art 2 pkt 1,2ig Ustawy z dnia 11

i lipca 2014 r. o pe§cjach (Dz.U.201,4.1195 z dnla 20-],4.09.05) w związku z art. 24-J. Kodeksu
l postępowania administracyjnego (wnioski opĘmalizujące funkcjonowanie administracji

publicznej), wnosimy petycję do organu gminy o próbę dokonania analizy - możliwości
wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb
Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu.

2P) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w
odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrozenia procedur

3|§tl*l]i}
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pełnego zaspokojer-ria żądan Interesantólg - pod kątem płatności bezgotórł,korł,ych w
Urzędzie.

Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.

3P) W Ębie wżel powołanych przepisów pfawa - wnosimy o przekazanie ponizszego
wniosku - per analogiam jak rłmiosek ofuzymany ptzez Gminę - do wszystkich podległych
Gminie Jednostek Otganizacyjnych: Szkół, Spółek Komunalnych ZakJadów Budzetowych,
InsĘfucji Kultury i związanych z opieką społeczną, etc.

}eśli powyższa podstawa prawna nie zostanie uwzględniona - wnosimy o przekazanie
poniższego pisma do Kierowników }ednostek Organizacyjnych mieiscowo właściwych dla
terenu Gminy - na postawie art 65 w zwiy,kuz att.241, i 243 Ustawy z dnia1ł czerwca1960
r. Kodeks postępowania administracyinego.

W udzielonej ptzez Gminę odpowiedzi wnosimy o podanie spisu wszystkich miejscowo
właściwych dla Gminy Jednostek Organizacyjnych, którymprzekazano niniejszy wniosek.

Aby zachować peŁrą jawność i transparentrcść działańwytażamy zgodę na opublikowanie
treści peĘcjiwtaz z danymi podmiofu składającego petycję na stronie internetowejpodmiofu
rczpatnĄącego peĘcję lub urzędu go obsługującego (Adresata) - na podstawie art, 8 ust. 1 ww.
Ustawy o peĘcjach - co jest jednoz\laczlle zwyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych
podmiotu M/noszącego petycję. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.

Pomimo, ze nie wnioskujemy o informację przetworzonąw zakresie wymagającym znacznych
nakładów pracyl uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1

Ustawy o dostępie do informacji publicznej - tym, że przedmiotowa iŃormacja oraz
ewentualna późniejsza próba opĘrnalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotrra z
punkfu widzenia Interesu Społecznego.

Aby zachować pełną jawność i transparenfirość działania - przewidujemy publikację
wyników wnioskowania otaz wybranych odpowiedzi - w naszym portalu www.frob.pl

Dane doĘczące sposobu odpowiedzi:

Wnosimy o zwrobre potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku - w trybie odnośnych
przepisów - na adres e-mail poczta@frob.pl

Wnosimy o to, aby odpowiedź w przedmiocie powyższych pytan złożonychna mocy art.61,
i 63 Konstyfugi RP w związku z art. 241KPA, została udzielona - zwrotrie na adres e-mail
poczta@frob.pl

Wnosimy o niewykony,wanie telefonów do wnioskodawcy - stosownie do art, 14 §1 KPA oraz
przesyłanie odpowiedzi - jedylrLie w formie elektronicznej (bez użycia poczĘ
konwencjonalnej) pod podany wyżej adres: poczta@frob.pl - przypominamy/ że zarówno
Idładza Ustawodawca, jak i Wykonawcza szczególną rolę ptzywiązuje w ostahrim czasie do
komunikacji elektronic znej z Interesantami.

4|\rl*|]it
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Wr-riosek został sygno\Ą,any ku,alifikowanyrn podpisern elektronicznvln - stoso,tł.rrie do
wytvczrryclr Ustau,y z dnia 5 września 2076 r. o usługaclr zaufania oraz iclentvfikacji
elektronicz ne1 (D z.U .2076,157 9 dnia 20 1 6. 09. 29)

Dod a tktlwe in 1-ormacje:

Stosou,,nie clo art, 4 ust. 2 pkt. 1 Ustarł,y o petycjach (Dz.U.201B.B70 t.l. z clnia 2018.05,10) -

osobą reprezerrtującą Podmiot wnoszącv pełcję - jest Prezes Zarządu Robert Łarrierł,ski

Stoson,nie clo art.4 ust. 2 pkt.5 nł\.. Ustatł,y - peĘcja nirriejsza została zlożona zii pomocą
środkórł, komunikacji elektronic znej - a rł,skazanym zwrotrrym adresenr poczĘ elektroniczr' ej
jest: poeata@

Adresatem PeĘcji - jest Organ ujawrriony łl, komparycji - jeclnoznaczrrie iclerrĘfikowalny za
pomocą uzyskanep;o z BiuleĘnu Irrforrnacji Publicznej IJrzędu - aclresu e-lnail,

Zpoważaniem,
Robert Łaniewski

Prezes Zarząc7ll
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotółr,kowego
r,r,r,r.ll.. frob.p1

5|1trr:r:*
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Część wniosku doĘcząca Dyrektorów Szkoł, Kierowników Jednostek
Organizaryjnych typu TvIGOP§/MGOK/GOPS/ll{OKlGOK/CKSiR, etc (Jednostki

wypełniające zadania związane z pomocą społeczną i kulfurą), Prezesów Spółek
Komunalnych, Kierownikórł, irrnych }ednostek Organizacyjnych, etc da ptzekazania do

właściwycfu miejscolt o i nadzorowanych ptzezGminę Organów Jednostek Organizacyjnych:

Dyrektor Szkoły / Kierownik Jednos&i Orgańzacyjnejf Prezes Spółki Komunalnej, etc inrre

Jednostki nadzorowan e pt zez Gminę*

Dane wnioskodawcy znajilĄąsię ponizej oraz - w załączonym pliku sygnowanym podpisem
elektronicznym/ weryfikowanym kwalifikowanym cerĘfikatem - stosownie do dyspozycji
Ustawy z dnia 5 wrześńa 201,6 t. o usługach zalfańa oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz.IJ.201"6,1579 dńa 2016.09.29) otaz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o peĘcjach
(Dz.lJ.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycią art. 61, pkt.2
Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29)

Adresatem PeĘcji , iest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny
za pomocą uzyskanego z BiuleĘnu Informacji Publicznej Urzędu - adresu e-mail !

Od:
Fundacja Ronłoju Obrotu
Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok.13
00-412Warszawa

Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacii publicznei
bna PeWcia - w iednym piśmie - na mocy art. 61j j3ś

RP

preambuła wniosku :

ptzekaztĄąc na państwa Tęce niniejszą pełcję, pragnę zwrócić uwagę na zagadnienie
transformacji cyfrowej obrofu jak zachodzi w całej gospodarce. Pragnę ptzy Ęmwskazać, Że

wartość obrofu gotówkowego w Polsce wynosi ponad 200 mld PLN, a jego utrzymywanie to

koszt około 1,% PKB, czyli wartość jaka rocznie ponoszona jest przez państwo na badania
irozwój. Ponadto środki pienięzne trzymane w formie gotówkowej nie procenfują, realnie
tracąc na wartości zewzględl na inflację,

Natomiast płatrości bezgotówkowe to szete1 korzyści w funkcjonowaniu insĘfucji
administracji publicznej. Ułatwiają proces składania wniosków i zapytań od obywateli oraz

6|.'iirr:lił
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procedurę poboru opłat skarbowych i administracyjnych. Dlatego warto promować obrót
bezgotówkowy, jako korzyshry zarówno dla obywateli, jak i insĘtucji samotządowyclr.
Wprowadzenie płatrości bezgotówkowych wpĘwa na nowoczesny wizerunek insĘfucji
publicznych. Mieszkańcy na co dzień płacący kartą chcą mieć taką mozliwość równiez w
urzędach i innych jednostkach administracji centralnej i samorządowej.

Niektóre insĘfucje - działając w uzasadnionym interesie publicznym - pro publico bono -
wychodzą naprzeciw tym potrzebom - proponują bezpłatrrc rozwiązania - porwalające na
wdrozenie bezkosztowych rozwiązań umożliwiających akceptację płabrości
bezgotówkowych.

Dobrym przykładem - jest Fundacja Polska Bezgotówkowa - powołana w wyniku
porozumienia zawartegoprzezMinistra Rozwoju i Finansów, Związek Banków Polskich, Visa
Europe otaz Mastercard Europe w sprawie rcalizaĄi Programu Wsparcia Obrofu
Bezgotówkowego w Polsce. Program pozwala na otrzymanie bezpłatrrego terminala (wtaz z
pokryciem kosztów transakcji) dla wybranych insĘfuĄipublicznych do sierpnia 202-1, rokll.

Biorąc pod uwagę cytowane powryżejkoszĘ obrofu gotówką rozważeniawymaga możliwość
podjęcia działań w celu zmniejszenia kosztów podatników w tym obszarze.

Mamy nadzieję, że jednostki samorządu terytorialnego działaiąc bona fides - biorąc pod
uwagę povlyższe argumenĘ - potraktują naszą petycję z należną atencją - i wdrożą
odpowiednie działańa celem zapewnienia powszechności akceptacji płatności
bezgotówkowycĘ dzięki którym osiągnięte zostaną koleine cele związane z
uszczelnieniem systemu poboru podatków.

W skali makro - sukcesy związane z uszczelnieniem systemu podatkowego od 3 lat - są
olbrzymie - w skali mikro na poziomie samych jednostek samorządu terytorialnego
pozostaje ieszcze wiele do zrobienia.

Biorąc pod uwagę powyższe:

1) Na mocy art. 6'], Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6
września o dostępie do informacji publicznej (Dz,U.2016.1764 t.j. z 201,6.10.26)
wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - Czy fednostka (Adresat
wniosku) - na dzień złożenia ninieiszego wniosku - akceptuie w relacjach z
Interesantami/Podatnikami - płatności bezgotówkowe? (za pomocą terminali do
obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płahriczych i innych instrumentów
płatriczych)

Pisząc o płatrrościach bezgotówkowych - wnioskodawca ma na myśli - mozliwość
płatrości ptzez Interesanta/Podatrika - kartą na miejscu, a nie bezgotówkowe
płatności przelewowe dokonywale za pomocą rachunków bankowych.

2) Jeśli odpowiedżnapowyższe pytanie jest negatywna - na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit a
(informacja o zamietzeniach działań władzy ustawodawczej otaz uykonawczej)
Ustawy o dostępie do inJormacji publicznej - wnosimy o udzielenie informacji
publiczrrej w przedmiocie - czy i kiedy planowane iest wdrożenie tego Ępu ułatwień
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w dokonywaniu płatności przez Interesantó{?odatników? (w Ęm przypadku
prosimy o podanie pruybliżonej daĘ wprowadzenia wzmiankowanych ułatwień)

3) Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie z pkt 1) jest negatywna - wnosimy o udzielnie
informacji publicznej w przedmiocie stanu fakĘcznego związanego z
uwarunkowaniami - z powodu których do tei pory - ułatwienie dla
Interesantó{?odatników w zakresie akceptacii płatności w formie bezgotówkowej
nie zostało wprowadzone (prosimy o krótki opis największych istriejących przeszkód
v/ tym zakresie)

4) W trybie wyżej wzmiankowanych przepisów - jeśli odpowiedźnapowyższe pytanie
z pkt 1) jest twietdząca - wnosimy o udzielenie informacji publicznej popIzez
wskazanie sposobu rcalizacji akceptacji płahrości bezgotówkowych tj. liczby terminali
płatniczych funkcionuiących w utzędzie iednostki - na dzień zlożeńa
przedmiotowego wniosku.

5) W trybie wyżej powołanych przepisów - jeśli odpowiedź na pytanie z pkt. 1

niniejszego wniosku jest twierdząca - wnosimy o podanie nazwy podmiofu
świadczącego dla Jednostki usługi w analizowanym pov,lyżej zakresie oraz koszĘ
uzytkowania terminali - scilicetile wynosi miesięczna opłata za:użyicr.owanie terminali
- dzierżawa oraz koszty akceptacji katt bezgotówkowych i irurych instrumentów
płatriczych ? (% hń % plus stawka w pln )

6) Na mocy wyże1 powołanych dyspozycji prawa wnosimy o udzielenie informacji
publicznej w przedmiocie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych
Pracownika Jednostki (adresu e-mail oraz numeru telefonu) który w zakresie
powierzonych kompetencji wykonuie zadania zrłiązane z obsługąfunkcjonowania
f e dno stki w zw iązku z wy żei p ow ołaną probl ematyką.

7) Na mocy wyżej wzmiankowanych przepisów - wnosimy o podanie przypisanego
podmiotowi numeru NIP za pośrednictwem którego podmiot dokonuje rozliczeń z
podatku dochodowego lub składek na ubezpieczenie społeczne oraz numeru NIP za
pomocą którego podmiot dokonuje tozliczeńz podatku od towarów i usług.

II) PeĘcja Odrębna: - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia
2018.05,10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączarny ją do niniejszego wniosku. Nie
jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne -
wniosek oznaczoną- I i odrębną petycję ozrLaczol,ląIl - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J.
Borkowski, Kodeks postępowanid..,, s. 668;por. takze art. 12 ust, 1 komentowanej ustawy -
dostępne w sieci Internet.
Dla odseparowania od wniosku - petycji - postulaty związane z peĘcją- numeruje się nowymi
oznaczeniami 1P , 2P, etc.

1P) Na mocy art. 63 KonsĘfucji RP w ramach przepisów art2 pkt 1,2 i 3 Ustawy z dnia11
lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dŃa 2014.09.05) w związka z art. 241, Kodeksu
postępowania administracyjnego (wnioski opĘmalizujące funkcjonowanie administracji
publicznej), wnosimy pełcję do organu Jednostki o próbę dokonania analizy - możliwości
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wdrożenia w fednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb
Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu.

2P) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w
odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewenfualnego wdrozenia procedur
pełnego zaspokojenia żądan Interesantów - pod kątem płahrości bezgotówkowych w
Jednostce,

Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu fakĘcznego.

Aby zachować peŁrą jawność i transparenfutość działań wyrażarny zgodę na opublikowanie
treści petycjiwtaz z danyrni podmiofu składającego peĘcję na styonie internetowej podmiofu
rozpatnljącego peĘcję lub urzędu go obsługującego (Adresata).

Pomimo, ze nie wnioskujemy o informację przetworzonąw zakresie wymagającymznacznych
nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1

Ustawy o dostępie do informacji publicznej - łm, że ptzedmiotowa informacja oraz
ewenfualna późniejsza ptóba opĘmalizacji tego obszatu wydaje się szczególnie istotra z
punkfu widzenia Interesu Społecznego.

Aby zachować pełlrą jawność i transparenkrość działania - przewidujemy publikację
wyników wnioskowańa oraz wybranych odpowiedzi - w naszym portalu www.frob.pl

Dane dotyczące sposobu odpowiedzi:

Wnosimy o zwrotre potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku - w trybie odnośnych
przepisów - na adres e-mail poczta@frob.pl

Wnosimy o to, aĘ odpowiedź w przedmiocie powyższych pytań złożonychna mocy art.61,
i 63 Konstytucji RP w związku z aft. 241KPA, została udzielona - zwrotrtie na adres e-mail
poczta@frob,pl

Wnosimy o niewykonywanie telefonów do wnioskodawcy - stosownie do art. 14 §1 KPA oraz
przesyłanie odpowiedzi - jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczĘ
konwencjonalnej) pod podany wyżej adres: poczta@frob.pl - przypominamy/ że zarówno
rdładza Ustawodawca, jak i Wykonawcza szczególną rolę przywiązllje w ostatrim czasie do
komunikacji elektronic znej z Interesantami.

Wniosek został sygnowany kwalifikowanym podpisem elekkonicznym - stosownie do
wytycznych Ustawy z dńa 5 września 2016 r. o usługach zaufańa oraz idenĘfikacji
elektronicznej(Dz.U.2016.1579dnia2016.09.29)

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art, 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o peĘcjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) -
osobą reprezenfująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Robert Łaniewski
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Stosownie do art, 4 ust, 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za porr.ocą
środków komunikacji elektronicznej - awskazanym zwrotrym adresem poczĘ elektronicznej
jesŁ gqea!ą@frob€!

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie idenĘfikowalny za
pomocą uzyskanego z BiuleĘnu Informacji Publicznej Urzędu - adresu e-mail !

Z powazaniem,
Robert Łarriewski

Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
1,1,1}§§.l{qb.pl
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