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Wojt, Burmistn, Prezydent Miasta, Starosta 

wg rozdzielnika

Uprzejmie informuj^, ze 18 listopada 2019 r. do Wojewody Lubuskiego wpfyn^la korespondencja 

z Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotowkowego, dotycz^ca rozpowszechniania wprowadzenia platnosci 

bezgotowkowych. Z analizy jej tresci wynika, ze w zakresie pkt II winna ona zostac rozpatrzona, zgodnie z 

ustaw^ z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 poz. 870).

Bior^c pod uwag^, iz Wojewoda Lubuski nie jest organem wlasciwym do rozpatrzenia 

przedmiotowej petycji, na podstawie art. 6 ust. 1 ww. ustawy przesylam otrzyman^ korespondencja 

zgodnie z wlasciwosci^.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Pawel Witt 
Dyrektor

Wydzialu Nadzoru i KontroliZal.: 1

Otrzymuj^:
1. Burmistrz Babimostu,
2. W6jt Gminy Bledzew,
3. W6jt Gminy Bobrowice,
4. W6jt Gminy Bogdaniec,
5. W6jt Gminy Bojadta,
6. Wojt Gminy Brody,
7. W6jt Gminy Brzeznica,
8. W6jt Gminy Bytnica,
9. Burmistrz Bytomia Odrzanskiego,
10. Burmistrz Cybinki,
11. Burmistrz Czenvienska,
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12. W6jt Gminy Dgbie,
13. W6jt Gminy Deszczno,
14. Burmistrz Dobiegniewa,
15. Burmistrz Drezdenka,
16. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
17. Burmistrz Miasta Gozdnica,
18. W6jt Gminy G6rzyca,
19. W6jt Gminy Gubin,
20. Burmistrz Miasta Gubin,
21. Burmistrz Howej,
22. Burmistrz Miasta Jasieri,
23. Burmistrz Miasta Kargowej,
24. W6jt Gminy Klodawa,
25. W6jt Gminy Kolsko,
26. Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odn|,
27. Burmistrz Koiuchowa,
28. Burmistrz Krosna OdrzaAskiego,
29. W6jt Gminy Krzeszyce,
30. W6jt Gminy Lipinki Lu£yckie,
31. W6jt Gminy Lubiszyn,
32. Burmistrz Lubniewic,
33. Burmistrz Gminy Lubrza,
34. Burmistrz Miasta i Gminy Lubsko,
35. W6jt Gminy Lag6w,
36. Burmistrz L^knicy,
37. Burmistrz Malomic,
38. W6jt Gminy Maszewo,
39. Burmistrz Mi?dzyrzecza,
40. W6jt Gminy Niegoslawice,
41. Prezydent Miasta Nowa S61,
42. W6jt Gminy Nowa S61,
43. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko,
44. Burmistrz Nowogrodu Bobrzanskiego,
45. Burmistrz Otynia,
46. Burmistrz Miasta i Gminy OSno Lubuskie,
47. W6jt Gminy Pszczew,
48. W6jt Gminy Przewdz,
49. W6jt Gminy Przytoczna,
50. Burmistrz Rzepina,
51. W6jt Gminy Santok,
52. W6jt Gminy Szczaniec,
53. W6jt Gminy Siedlisko,
54. W6jt Gminy Sk^pe,
55. Burmistrz Skwierzyny,
56. Burmistrz Siawy,
57. W6jt Gminy Slonsk,
58. Burmistrz Siubic,
59. Burmistrz Sul^cina,
60. W6jt Gminy Stare Kurowo,
61. Burmistrz Strzelec Krajenskich,
62. W6jt Gminy Sulechbw,
63. Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej,
64. Burmistrz Szprotawy,
65. W6jt Gminv Swidnica,
66. Burmistrz Swiebodzina,
67. Burmistrz Torzymia,
68. Burmistrz Miasta i Gminy Trzciel,
69. W6jt Gminy Trzebiechdw,
70. W6jt Gmina Trzebiel,
71. W6jt Gminy Tuplice,
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72. Burmistrz Miasta i Gminy w Witnicy,
73. Burmistrz miasta i Gminy Wschowa,
74. Wojt Gminy Wymiarki,
75. W6jt Gminy Zabor,
76. Burmistrz Zb^szynka,
77. Prezydent Miasta Zielona Gora,
78. Wojt Gminy Zwierzyn,
79. Burmistrz Miasta Zagan,
80. Wojt Gminy Zagan,
81. Burmistrz Miasta Zary,

- 82. Wojt Gminy Zary.
83. Starosta Powiatu Gorzowskiego,
84. Starosta Powiatu Krosnienskiego,
85. Starosta Powiatu Mifdzyrzeckiego,
86. Starosta Powiatu Nowosolskiego,
87. Starosta Powiatu Shibickiego,
88. Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego,
89. Starosta Powiatu Sul^cinskiego,
90. Starosta Powiatu Swiebodzinskiego
91. Starosta Powiatu Wschowskiego,
92. Starosta Powiatu Zielonog6rskiego,
93. Starosta Powiatu Zaganskiego
94. Starosta Powiatu Zarskiego.
95. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotowkowego, poczta@frob.pl
96. a/a.
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Agnieszka Rokaszewlcz

Od: FROB <poczta@frob.pl>
18 listopada 2019 15:12 
urzad.wojewodzki@lubuskie.uw.gov.pl
Wniosek w trybie ustawy o dost^pie do informacji publicznej i odr^bna Petycja - w 
jednym pismie
FROB_WniosekJ_Petycja_do_JST_18Jistopada_2019.pdf; 
FROB_Wniosekj_Petycja_do_iST_18Jistopada_2019.pdf  .XAdES

Wyslano:
Do:
Temat:

Zataczniki:

- Kierownik Jednostki Samorzqdu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o 
samorz^dzie gminnym (Dz.U.2018.994 tj. z dnia 2018.05.24)*

- Zarz^d Powiatu - w rozumieniu art. 26 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym 
(Dz.U.2018.995 tj. z 2018.05.24)*

Dane wnioskodawcy znajduj^ si? ponizej oraz - w zal^czonym pliku sygnowanym podpisem 
elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 
wrzesnia 2016 r. o uslugach zaufaniaoraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 
2016.09.29) oraz przepisow art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - Data 
dostarczenia - zgodna z dyspozycji art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 tj. z dnia 
2018.05.29)

Adresatem Petycji - jest Qj^^i^^^ioHpREkSsSfiparycji - jednoznacznie identyfikowalny za pomoci 
uzyskanego z Biuletynu Informacjij'^b'bKGznej Urz?du - adresu e-mail !

.??•
M- 1 #12. 2019
p'e-- ’

pod pisZ^cznild

Od:

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotowkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13

00-412 Warszawa

Wniosek w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej 

i odr^bna Petvcia - w iednvm pismie - na mocv art. 61 i 63 Konstytucii
RP

Preambuta Wniosku:

przekazujic na panstwa r?ce niniejszi petycj?, pragn? zwrocic uwag? na zagadnienie transformacji cyfrowej 
obrotu jak zachodzi w calej gospodarce. Pragn? przy tym wskazac, ze wartosc obrotu gotowkowego w
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Polsce wynosi ponad 200 mid PLN, a jego utrzymywanie to koszt okolo 1% PKB, czyli wartosc jaka 
rocznie ponoszona jest przez panstwo na badania i rozwoj. Ponadto srodki pieni^zne trzymane w formie 
gotowkowej nie procentuj^, realnie trac^c na wartosci ze wzgl^du na inflacj$.

Natomiast platnosci bezgotowkowe to szereg korzysci w funkcjonowaniu instytucji administracji 
publicznej. Ulatwiaj^ proces skladania wnioskow i zapytan od obywateli oraz procedure poboru oplat 
skarbowych i administracyjnych. Dlatego warto promowac obrot bezgotowkowy, jako korzystny zarowno 
dla obywateli, jak i instytucji samorz^dowych. Wprowadzenie platnosci bezgotowkowych wplywa na 
nowoczesny wizerunek instytucji publicznych. Mieszkancy na co dzien plac^cy kart^ chc^ miec tak^ 
mozliwosc rowniez w urz^dach i innych jednostkach administracji centralnej i samorz^dowej.

Niektore instytucje - dziatajqc w uzasadnionym interesie publicznym - pro publico bono - wychodz^ 
naprzeciw tym potrzebom - proponuj^ bezplatne rozwi^zania - pozwalaj^ce na wdrozenie bezkosztowych 
rozwi^zan umozliwiajqcych akceptacj? platnosci bezgotowkowych.

Dobrym przykladem - jest Fundacja Polska Bezgotowkowa - powolana w wyniku porozumienia zawartego 
przez Ministra Rozwoju i Finansow, Zwi^zek Bankow Polskich, Visa Europe oraz Mastercard Europe w 
sprawie realizacji Programu Wsparcia Obrotu Bezgotowkowego w Polsce. Program pozwala na otrzymanie 
bezplatnego terminala (wraz z pokryciem kosztow transakcji) dla wybranych instytucji publicznych do 
sierpnia 2021 roku.

Bior^c pod uwag? cytowane powyzej koszty obrotu gotowk^ rozwazenia wymaga mozliwosc podj^cia 
dzialah w celu zmniejszenia kosztow podatnikow w tym obszarze.

Mamy nadziej^, ze jednostki samorz^du terytorialnego dzialaj^c bona fides - bior^c pod uwag^ powyzsze 
argumenty - potraktuj^ nasz^ petycj^ z nalezn^ atencj^ - i wdroz^ odpowiednie dzialania celem zapewnienia 
powszechnosci akceptacji platnosci bezgotowkowych, dzi^ki ktorym osi^gni^te zostan^ kolejne cele 
zwi^zane z uszczelnieniem systemu poboru podatkow.

W skali makro - sukcesy zwi^zane z uszczelnieniem systemu podatkowego od 3 lat - s^ olbrzymie - w skali 
mikro na poziomie samych jednostek samorzqdu terytorialnego pozostaje jeszcze wide do zrobienia.

Bior^c pod uwag? powyzsze:

1. Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 wrzesnia o 
dost^pie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z 2016.10.26) wnosimy o udzielenie 
informacji publicznej w przedmiocie - Czy Urz^d (Adresat wniosku) - na dzien zlozenia 
niniejszego wniosku - akceptuje w relacjach z Interesantami/Podatnikami - platnosci 
bezgotowkowe? (za pomoc^ terminali do obrotu bezgotowkowego z wykorzystaniem kart 
platniczych i innych instrumentow platniczych). Pisz^c o platnosciach bezgotowkowych - 
wnioskodawca ma na mysli - mozliwosc platnosci przez Interesanta/Podatnika - kart^ na miejscu, a 
nie bezgotowkowe platnosci przelewowe dokonywane za pomocq rachunkow bankowych.

2. Jesli odpowiedz na powyzsze pytanie jest negatywna - na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit a (informacja o 
zamierzeniach dzialah wladzy ustawodawczej oraz wykonawczej) Ustawy o dost^pie do informacji 
publicznej - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - czy i kiedy planowane 
jest wdrozenie tego typu ulatwieh w dokonywaniu platnosci przez
Interesantow/Podatnikow? (w tym przypadku prosimy o podanie przyblizonej daty wprowadzenia 
wzmiankowanych ulatwieh)

3. Jezeli odpowiedz na powyzsze pytanie z pkt 1) jest negatywna - wnosimy o udzielnie informacji 
publicznej w przedmiocie stanu faktycznego zwi^zanego z uwarunkowaniami - z powodu 
ktorych do tej pory - ulatwienie dla Interesantow/Podatnikow w zakresie akceptacji platnosci 
w formie bezgotowkowej nie zostalo wprowadzone. (prosimy o krotki opis najwi^kszych
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istniej^cych przeszkod w tym zakresie)

4. W trybie wyzej wzmiankowanych przepisow - jesli odpowiedz na powyzsze pytanie z pkt 1) jest 
twierdz^ca - wnosimy o udzielenie informacji publicznej poprzez wskazanie sposobu realizacji 
akceptacji platnosci bezgotowkowych tj. liczby terminali platniczych funkcjonuj^cych w urz^dzie 
jednostki samorz^du terytorialnego - na dzien zlozenia przedmiotowego wniosku.

5. W trybie wyzej powolanych przepisow - jesli odpowiedz na pytanie z pkt. 1 niniejszego wniosku 
jest twierdz^ca - wnosimy o podanie nazwy podmiotu swiadcz^cego dla Jednostki Samorz^du 
Terytorialnego ushigi w analizowanym powyzej zakresie oraz koszty uzytkowania terminali -
scilicet ile wynosi miesi^czna oplata za uzytkowanie terminali - dzierzawa oraz koszty akceptacji 
kart bezgotowkowych i innych instrumentow platniczych ? (% lub % plus stawka w pin )

6. Na mocy wyzej powolanych dyspozycji prawa wnosimy o udzielenie informacji publicznej w 
przedmiocie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych Pracownika Urz^du (adresu e-mail 
oraz numeru telefonu) ktory w zakresie powierzonych kompetencji wykonuje zadania zwi^zane z 
obslug^ funkcjonowania Urz^du w zwi^zku z wyzej powolan^ problematyk^.

7. Na mocy wyzej wzmiankowanych przepisow - wnosimy o podanie przypisanego podmiotowi 
numeru NIP oraz TERYT (Krajowy Rejestr Urz^dowy Podzialu Terytorialnego Kraju)

II) Petycja Odr^bna: - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - 
dla ulatwienia i zmniejszenia biurokracji dol^czamy j^ do niniejszego wniosku. Nie jest to l^czenie trybow - 
zatem prosimy kwalifikowac niniejsze pisma jako dwa srodki prawne - wniosek oznaczon^ -1 i odr^bn^ 
petycja oznaczon^ II - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks post^powania..., s.
668; por. takze art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dost^pne w sieci Internet.

Dla odseparowania od wniosku - petycji - postulaty zwi^zane z petycja - numeruje si^ nowymi 
oznaczeniami IP, 2P, etc

IP) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisow art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zwi^zku z art. 241 Kodeksu post^powania 
administracyjnego (wnioski optymalizuj^ce fimkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycja do 
organu gminy o prob? dokonania analizy - mozliwosci wdrozenia w Urz^dzie procedur zwi^zanych z 
pelnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantow - dot. platnosci bezgotowkowych - wg. powyzej zawartego 
szerokiego opisu.

2P) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krotkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na 
niniejsz^ petycja - mocnych i slabych stron ewentualnego wdrozenia procedur pelnego zaspokojenia z^dan 
Interesantow - pod k^tem platnosci bezgotowkowych w Urz^dzie.

Oczywiscie w odniesieniu do obecnie panuj^cego w Jednostce stanu faktycznego.

3P) W trybie wyzej powolanych przepisow prawa - wnosimy o przekazanie ponizszego wniosku - per 
analogiam jak wniosek otrzymany przez Gmin^ - do wszystkich podleglych Gminie Jednostek 
Organizacyjnych: Szkol, Spoiek Komunalnych Zakladow Budzetowych, Instytucji Kultury i 
zwi^zanych z opiek^ spoteczn^, etc.

Jesli powyzsza podstawa prawna nie zostanie uwzgl^dniona - wnosimy o przekazanie ponizszego pisma do 
Kierownikow Jednostek Organizacyjnych miejscowo wlasciwych dla terenu Gminy - na postawie art 65 w 
zwi^zku z art. 241 i 243 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post^powania administracyjnego.

W udzielonej przez Gmin<? odpowiedzi wnosimy o podanie spisu wszystkich miejscowo wlasciwych dla 
Gminy Jednostek Organizacyjnych, ktorym przekazano niniejszy wniosek.
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Aby zachowac peln^ jawnosc i transparentnosc dzialan wyrazamy zgod^ na opublikowanie tresci petycji 
wraz z danymi podmiotu skiadajqcego petycji na stronie intemetowej podmiotu rozpatruj^cego petycj? lub 
urz$du go obshigujqcego (Adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest 
jednoznaczne z wyrazeniem zgody na publikacj^ wszystkich danych podmiotu wnosz^cego petycj^. 
Chcemy dziatac w petni jawnie i transparentnie.

Pomimo, ze nie wnioskujemy o informacj^ przetworzon^ w zakresie wymagaj^cym znacznych nakladow 
pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dost^pie do 
informacji publicznej - tym, ze przedmiotowa informacja oraz ewentualna pozniejsza prdba optymalizacji 
tego obszaru wydaje sif szczegolnie istotna z punktu widzenia Interesu Spolecznego.

Aby zachowac petn^ jawnosc i transparentnosc dziaiania - przewidujemy publikacj^ wynikow 
wnioskowania oraz wybranych odpowiedzi - w naszym portalu www.frob.pl

Dane dotycz^ce sposobu odpowiedzi:

Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku - w trybie odnosnych przepisow - na 
adres e-mail poczta@frob.pl

Wnosimy o to, aby odpowiedz w przedmiocie powyzszych pytah zlozonych na mocy art. 61 i 63 
Konstytucji RP w zwi^zku z art. 241 KPA, zostala udzielona - zwrotnie na adres e-mail 
poczta@frob.pl do dnia 2.12.2019.

Wnosimy 0 niewykonywanie telefonow do wnioskodawcy - stosownie do art. 14 §1 KPA oraz przesylanie 
odpowiedzi - jedynie w formie elektronicznej (bez uzyciapoczty konwencjonalnej) pod podany wyzej 
adres: poczta@frob.pl - przypominamy, ze zarowno Wladza Ustawodawca, jak i Wykonawcza szczegoln^ 
rol$ przywi^zuje w ostatnim czasie do komunikacji elektronicznej z Interesantami.

Wniosek zostal sygnowany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy 
z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o uslugach zaufania oraz identyfikacu elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 
2016.09.29)

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - osob^ 
reprezentuj^cq Podmiot wnosz^cy petycj? - jest Prezes Zarz^du Robert Laniewski

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostala zlozona za pomoc^ srodkow 
komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: poczta@frob.pl

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za pomoc^ 
uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urz^du - adresu e-mail.

Z powazaniem,

Robert Laniewski

Prezes Zarzqdu

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotowkowego

www.frob.pl
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Cz^sc wniosku dotycz^ca Dyrektorow Szkol, Kierownikow Jednostek Organizacyjnych typu 
MGOPS/MGOK/GOPS/MOK/GOK/CKSiR, etc (Jednostki wypetniaj^ce zadania zwi^zane z pomoc^ 
spoleczn^ i kultur^), Prezesow Spoiek Komunalnych, Kierownikow innych Jednostek Organizacyjnych, 
etc do przekazania do wlasciwych miejscowo i nadzorowanych przez Gmin? Organow Jednostek 
Organizacyj ny ch:

Dyrektor Szkoty/ Kierownik Jednostki Organizacyjnej/Prezes Spoiki Komunalnej, etc inne Jednostki 
nadzorowane przez Gmin$*

Dane wnioskodawcy znajduj^ si? ponizej oraz - w zalqczonym pliku sygnowanym podpisem 
elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 
wrzesnia 2016 r. o uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 
2016.09.29) oraz przepisow art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - Data 
dostarczenia - zgodnaz dyspozycji art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 
2018.05.29)

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za pomoci 
uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urz?du - adresu e-mail !

Od:

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotowkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13

00-412 Warszawa

Wniosek w trvbie ustawy o dostepie do informacji publicznej 

i odrebna Petvcia - w iednvm pismie - na mocv art. 61 i 63 Konstvtucii RP
Preambula Wniosku:

przekazujic na pahstwa r?ce niniejszi petycj?, pragn? zwrocic uwag? na zagadnienie transformacji cyfrowej 
obrotu jak zachodzi w calej gospodarce. Pragn? przy tym wskazac, ze wartosc obrotu gotowkowego w 
Polsce wynosi ponad 200 mid PLN, ajego utrzymywanie to koszt okolo 1% PKB, czyli wartosc jaka 
rocznie ponoszona jest przez pahstwo na badania i rozwoj. Ponadto srodki pieni?zne trzymane w formie 
gotowkowej nie procentuji, realnie trac^c na wartosci ze wzgl?du na inflacj?.

Natomiast platnosci bezgotowkowe to szereg korzysci w funkcjonowaniu instytucji administracji 
publicznej. Ulatwiajiproces skladania wnioskow i zapytah od obywateli oraz procedur? poboru oplat 
skarbowych i administracyjnych. Dlatego warto promowac obrot bezgotowkowy, jako korzystny zarowno 
dla obywateli, jak i instytucji samorzidowych. Wprowadzenie platnosci bezgotowkowych wplywa na 
nowoczesny wizerunek instytucji publicznych. Mieszkahcy na co dzieh plac^cy karti chc^ miec taki 
mozliwosc rowniez w urz?dach i innych jednostkach administracji centralnej i samorzidowej.

Niektore instytucje - dzialajqc w uzasadnionym interesie publicznym - pro publico bono - wychodz^ 
naprzeciw tym potrzebom - proponuji bezplatne rozwiqzania - pozwalajice na wdrozenie bezkosztowych 
rozwiizah umozliwiajicych akceptacj? platnosci bezgotowkowych.

Dobrym przykladem - jest Fundacja Polska Bezgotowkowa - powolana w wyniku porozumienia zawartego 
przez Ministra Rozwoju i Finansow, Zwi^zek Bankow Polskich, Visa Europe oraz Mastercard Europe w
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sprawie realizacji Programu Wsparcia Obrotu Bezgotowkowego w Polsce. Program pozwala na otrzymanie 
bezplatnego terminala (wraz z pokryciem kosztow transakcji) dla wybranych instytucji publicznych do 
sierpnia2021 roku.

Bior^c pod uwag^ cytowane powyzej koszty obrotu gotowk^ rozwazenia wymaga mozliwosc podj^cia 
dziaian w celu zmniejszenia kosztow podatnikow w tym obszarze.

Mamy nadziej^, ze jednostki samorzqdu terytorialnego dzialaj^c bona fides - bior^c pod uwag^ powyzsze 
argumenty - potraktuj^ nasz^ petycj? z nalezn^ atencj^ - i wdroz^ odpowiednie dziaiania celem zapewnienia 
powszechnosci akceptacji platnosci bezgotowkowych, dzi^ki ktorym osi^gni^te zostan^ kolejne cele 
zwi^zane z uszczelnieniem systemu poboru podatkow.

W skali makro - sukcesy zwiqzane z uszczelnieniem systemu podatkowego od 3 lat - s^ olbrzymie - w skali 
mikro na poziomie samych jednostek samorz^du terytorialnego pozostaje jeszcze wide do zrobienia.

Biorqc pod uwag? powyzsze:

1. Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 wrzesnia o 
dost^pie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z 2016.10.26) wnosimy o udzielenie 
informacji publicznej w przedmiocie - Czy Jednostka (Adresat wniosku) - na dzien zlozenia 
niniejszego wniosku - akceptuje w relacjach z Interesantami/Podatnikami - platnosci 
bezgotowkowe? (za pomoc^ terminali do obrotu bezgotowkowego z wykorzystaniem kart 
platniczych i innych instrumentow platniczych). Pisz^c o platnosciach bezgotowkowych - 
wnioskodawca ma na mysli - mozliwosc platnosci przez Interesanta/Podatnika - kart^ na miejscu, a 
nie bezgotowkowe platnosci przelewowe dokonywane za pomoc^ rachunkow bankowych.

2. Jesli odpowiedz na powyzsze pytanie jest negatywna - na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit a (informacja o 
zamierzeniach dzialan wladzy ustawodawczej oraz wykonawczej) Ustawy o dost^pie do informacji 
publicznej - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - czy i kiedy planowane 
jest wdrozenie tego typu ulatwien w dokonywaniu platnosci przez
Interesantow/Podatnikow? (w tym przypadku prosimy o podanie przyblizonej daty wprowadzenia 
wzmiankowanych ulatwien)

3. Jezeli odpowiedz na powyzsze pytanie z pkt 1) jest negatywna - wnosimy o udzielnie informacji 
publicznej w przedmiocie stanu faktycznego zwi^zanego z uwarunkowaniami - z powodu 
ktorych do tej pory - ulatwienie dla Interesantow/Podatnikow w zakresie akceptacji platnosci 
w formie bezgotowkowej nie zostalo wprowadzone (prosimy o krotki opis najwi^kszych 
istniej^cych przeszkod w tym zakresie)

4. W trybie wyzej wzmiankowanych przepisow - jesli odpowiedz na powyzsze pytanie z pkt 1) jest 
twierdz^ca - wnosimy o udzielenie informacji publicznej poprzez wskazanie sposobu realizacji 
akceptacji platnosci bezgotowkowych tj. liczby terminali platniczych funkcjonuj^cych w 
urz^dzie jednostki - na dzien zlozenia przedmiotowego wniosku.

5. W trybie wyzej powolanych przepisow - jesli odpowiedz na pytanie z pkt. 1 niniejszego wniosku 
jest twierdz^ca - wnosimy o podanie nazwy podmiotu swiadcz^cego dla Jednostki ushigi w 
analizowanym powyzej zakresie oraz koszty uzytkowania terminal! - scilicet ile wynosi 
miesi^czna oplata za uzytkowanie terminali - dzierzawa oraz koszty akceptacji kart 
bezgotowkowych i innych instrumentow platniczych ? (% lub % plus stawka w pin)

6. Na mocy wyzej powolanych dyspozycji prawa wnosimy o udzielenie informacji publicznej w 
przedmiocie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych Pracownika Jednostki (adresu e- 
mail oraz numeru telefonu) ktory w zakresie powierzonych kompetencji wykonuje zadania zwi^zane
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2 obsiug^ funkcjonowania Jednostki w zwi^zku z wyzej powolanq problematyk^.

7. Na mocy wyzej wzmiankowanych przepisow - wnosimy o podanie przypisanego podmiotowi 
numeru NIP za posrednictwem ktorego podmiot dokonuje rozliczeii z podatku dochodowego lub 
skladek na ubezpieczenie spoleczne oraz numeru NIP za pomoc^ ktorego podmiot dokonuje 
rozliczen z podatku od towarow i ushig.

II) Petycja Odr^bna: - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - 
dla ulatwienia i zmniejszenia biurokracji dol^czamy do niniejszego wniosku. Nie jest to l^czenie trybow - 
zatem prosimy kwalifikowac niniejsze pisma jako dwa srodki prawne - wniosek oznaczon^ -1 i odr^bn^ 
petycja oznaczon^ II - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks post^powania..., s.
668; por. takze art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dost^pne w sieci Internet.

Dla odseparowania od wniosku - petycji - postulaty zwi^zane z petycjq - numeruje si^ nowymi 
oznaczeniami IP, 2P, etc.

IP) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisow art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zwi^zku z art. 241 Kodeksu post^powania 
administracyjnego (wnioski optymalizuj^ce funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycj? do 
organu Jednostki o prob§ dokonania analizy - mozliwosci wdrozenia w Jednostce procedur zwi^zanych z 
pelnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantow - dot. platnosci bezgotowkowych - wg. powyzej zawartego 
szerokiego opisu.

2P) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krotkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na 
niniejsz^ petycj? - mocnych i slabych stron ewentualnego wdrozenia procedur pelnego zaspokojenia z^dan 
Interesantow - pod k^tem platnosci bezgotowkowych w Jednostce.

Oczywiscie w odniesieniu do obecnie panuj^cego w Jednostce stanu faktycznego.

Aby zachowac peln^ jawnosc i transparentnosc dzialah wyrazamy zgod$ na opublikowanie tresci petycji 
wraz z danymi podmiotu skladaj^cego petycji na stronie intemetowej podmiotu rozpatruj^cego petycji lub 
urz^du go obshiguj^cego (Adresata).

Pomimo, ze nie wnioskujemy o informacj^ przetworzon^ w zakresie wymagaj^cym znacznych nakladbw 
pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dost^pie do 
informacji publicznej - tym, ze przedmiotowa informacja oraz ewentualna pozniejsza proba optymalizacji 
tego obszaru wydaje si? szczegolnie istotna z punktu widzenia Interesu Spolecznego.

Aby zachowac peln^ jawnosc i transparentnosc dzialania - przewidujemy publikacj? wynikow 
wnioskowania oraz wybranych odpowiedzi - w naszym portalu www.frob.pl

Dane dotycz^ce sposobu odpowiedzi:

Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku - w trybie odnosnych przepisow - na 
adres e-mail poczta@frob.pl

Wnosimy o to, aby odpowiedz w przedmiocie powyzszych pytan zlozonych na mocy art. 61 i 63 
Konstytucji RP w zwiazku z art. 241 KPA, zostala udzielona - zwrotnie na adres e-mail 
poczta@frob.pl do dnia 02.12.2019.

Wnosimy o niewykonywanie telefonow do wnioskodawcy - stosownie do art. 14 §1 KPA oraz przesylanie 
odpowiedzi - jedynie w formie elektronicznej (bez uzycia poczty konwencjonalnej) pod podany wyzej 
adres: poczta@frob.pl - przypominamy, ze zarowno Wladza Ustawodawca, jak i Wykonawcza szczegoln^ 
rol? przywi^zuje w ostatnim czasie do komunikacji elektronicznej z Interesantami.
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Wniosek zostat sygnowany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy 
z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ushigach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 
2016.09.29)

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - osob^ 
reprezentuj^ca Podmiot wnosz^cy petycj^ - jest Prezes Zarz^du Robert Laniewski

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostala zlozona za pomoc^ srodkow 
komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: poczta@frob.pl

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za pomoc^ 
uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urz^du - adresu e-mail!

Z powazaniem,

Robert Laniewski

Prezes Zarz^du

Fimdacja Rozwoju Obrotu Bezgotowkowego

www.frob.pl

Jezeli chcesz wypisac si^ z tej listy wysylkowej, kliknii tutai.
Wypisanie si^ z listy nie zwalnia urz^du z koniecznosci udzielenia odpowiedzi.

[Wl
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- Kierownik Jednostki Samorz^du Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy 
o samorzqdzie gminnym (Dz.U.2018.994 tj. z dnia 2018.05.24)*

- Zarz^d Powiatu - w rozumieniu art. 26 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie 
powiatowym (Dz.U.2018.995 tj. z 2018.05.24)*

Dane wnioskodawcy znajduj^ si£ ponizej oraz - w zal^czonym pliku sygnowanym podpisem 
elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji 
Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ushigach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
(Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepxsdw art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870
t.j. z dnia 2018.05.10) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycji art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks 
Cywilny (Dz.U.2018.1025 tj. z dnia 2018.05.29)

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za 
pomoca uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urz^du - adresu e-mail!

M1EJSKIWDREZDENKU 
wptyn^oURZAD

m 10. 12. 2019
Od:
Fundacja Rozwoju Obrotu 
Bezgotowkowego 
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13 
00-412 Warszawa

podpfe

Wniosek w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej 
i odr^bna Petvcia - w jednym pismie - na mocy art. 61 i 63 Konstytucji

RP

Preambula Wniosku:

przekazujic na panstwa r^ce niniejszi petycji, pragn? zwrocid uwag? na zagadnienie 
transformacji cyfrowej obrotu jak zachodzi w calej gospodarce. Pragn§ przy tym wskazac, ze 
wartosc obrotu gotowkowego w Polsce wynosi ponad 200 mid PLN, a jego utrzymywanie to 
koszt okolo 1% PKB, czyli wartosc jaka rocznie ponoszona jest przez panstwo na badania 
i rozwoj. Ponadto srodki pieni^zne trzymane w formie gotowkowej nie procentuji, realnie 
trac^c na wartosci ze wzgl^du na inflacj^.

Natomiast platnosci bezgotowkowe to szereg korzysci w funkcjonowaniu instytuqi 
administracji publicznej. Ulatwiajq proces skladania wnioskow i zapytan od obywateli 
procedure poboru oplat skarbowych i administracyjnych. Dlatego warto promowac obrot 
bezgotowkowy, jako korzystny zardwno dla obywateli, jak i instytucji samorzidowych.

oraz
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Wprowadzenie ptatnosci bezgotowkowych wptywa na nowoczesny wizerunek instytucji 
publicznych. Mieszkancy na co dzien ptac^cy kart^ chc^ miec tak^ mozliwosc rdwniez w 
urz^dach i innych jednostkach administracji centralnej i samorz^dowq.

Niektore instytuqe - dzialajqc w uzasadnionym interesie publicznym - pro publico bono - 
wychodz^ naprzeciw tym potrzebom - proponujq bezplatne rozwi^zania - pozwalaj^ce na 
wdrozenie bezkosztowych rozwiqzari umozliwiajqcych akceptacj^ platnosci 
bezgotowkowych.

Dobrym przykladem - jest Fundacja Polska Bezgotowkowa - powolana w wyniku 
porozumienia zawartego przez Ministra Rozwoju i Finansbw, Zwi^zek Bankbw Polskich, Visa 
Europe oraz Mastercard Europe w sprawie realizacji Programu Wsparcia Obrotu 
Bezgotowkowego w Polsce. Program pozwala na otrzymanie bezplatnego terminala (wraz z 
pokryciem kosztow transakcji) dla wybranych instytuqi publicznych do sierpnia 2021 roku.

Bior^c pod uwag§ cytowane powyzej koszty obrotu gotowk^ rozwazenia wymaga mozliwosc 
podj^cia dzialah w celu zmniejszenia kosztow podatnikow w tym obszarze.

Mamy nadziej^, ze jednostki samorz^du terytorialnego dzialaj^c bona fides - bior^c pod 
uwag^ powyzsze argumenty - potraktuj^ nasz^ petycj^ z nalezn^ atencj^ - i wdroz^ 
odpowiednie dzialania celem zapewnienia powszechnosci akceptacji platnosci 
bezgotowkowych, dzi^ki ktorym osi^gnifte zostan^ kolejne cele zwi^zane z 
uszczelnieniem systemu poboru podatkow.

W skali makro - sukcesy zwi^zane z uszczelnieniem systemu podatkowego od 3 lat - S3 
olbrzymie - w skali mikro na poziomie samych jednostek samorz^du terytorialnego 
pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.

Bior^c pod uwag^ powyzsze:

1) Na mocy art. 61 Konstytuqi RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 
wrzesnia o dostqpie do informaqi publicznej (Dz.U.2016.1764 tj. z 2016.10.26) 
wnosimy o udzielenie informaqi publicznej w przedmiocie - Czy Urz^d (Adresat 
wniosku) - na dzien zlozenia niniejszego wniosku - akceptuje w relacjach z 
Interesantami/Podatnikami - platnosci bezgotowkowe? (za pomoc^ terminali do 
obrotu bezgotdwkowego z wykorzystaniem kart platniczych i innych instrumentdw 
platniczych)

Piszqc o platnosciach bezgotowkowych - wnioskodawca ma na mysli - mozliwosc 
platnosci przez Interesanta/Podatnika - kart^ na miejscu, a nie bezgotowkowe 
platnosci przelewowe dokonywane za pomoc^ rachunkow bankowych.

2) Jesli odpowiedz na powyzsze pytanie jest negatywna - na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit a 
(informacja o zamierzeniach dzialah wladzy ustawodawczej oraz wykonawczej) 
Ustawy o dost^pie do informaqi publicznej - wnosimy o udzielenie informaqi 
publicznej w przedmiocie - czy i kiedy planowane jest wdrozenie tego typu ulatwieh 
w dokonywaniu platnosci przez Interesantow/Podatnikow? (w tym przypadku 
prosimy o podanie przyblizonej daty wprowadzenia wzmiankowanych ulatwieh)
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3) Jezeli odpowiedz na powyzsze pytanie z pkt 1) jest negatywna - wnosimy o udzielnie 
informacji publicznej w przedmiocie stanu faktycznego zwi^zanego z 
uwarunkowaniami
Interesantow/Podatnikow w zakresie akceptacji platnosci w fonnie bezgotowkowej 
nie zostalo wprowadzone. (prosimy o krotki opis najwi^kszych istniej^cych przeszkod 
w tym zakresie)

z powodu ktorych do tej pory uJatwienie dla

4) W trybie wyzej wzmiankowanych przepisow - jesli odpowiedz na powyzsze pytanie 
z pkt 1) jest twierdz^ca - wnosimy o udzielenie informacji publicznej poprzez 
wskazanie sposobu realizacji akceptacji platnosci bezgotdwkowy ch tj. liczby terminal! 
platniczych funkcjonuj^cych w urz^dzie jednostki samorz^du terytorialnego - na 
dzien zlozenia przedmiotowego wniosku.

5) W trybie wyzej powolanych przepisow - jesli odpowiedz na pytanie z pkt. 1 
niniejszego wniosku jest twierdz^ca - wnosimy o podanie nazwy podmiotu 
swiadcz^cego dla Jednostki Samorz^du Terytorialnego uslugi w analizowanym 
powyzej zakresie oraz koszty uzytkowania terminali - scilicet ile wynosi miesi^czna 
oplata za uzytkowanie terminali - dzierzawa oraz koszty akceptacji kart 
bezgotowkowych i innych instrumentow platniczych ? (% lub % plus stawka w pin)

6) Na mocy wyzej powolanych dyspozycji prawa wnosimy o udzielenie informacji 
publicznej w przedmiocie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych 
Pracownika Urz^du (adresu e-mail oraz numeru telefonu) ktory w zakresie 
powierzonych kompetencji wykonuje zadania zwi^zane z obslug^ funkcjonowania 
Urz^du w zwi^zku z wyzej powolan^ problematyk^.

7) Na mocy wyzej wzmiankowanych przepisow - wnosimy o podanie przypisanego 
podmiotowi numeru NIP oraz TERYT (Krajowy Rejestr Urz^dowy Podzialu 
Terytorialnego Kraju)

II) Petycja Odrfbna: - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 
2018.05.10) - dla ulatwienia i zmniejszenia biurokracji dol^czamy j^ do niniejszego wniosku. Nie 
jest to l^czenie trybdw - zatem prosimy kwalifikowad niniejsze pisma jako dwa Srodki prawne - 
wniosek oznaczon^ -1 i odr^bn^ petycja oznaczon^ II - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. 
Borkowski, Kodeks post^powania..., s. 668; por. takze art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - 
dost^pne w sieci Internet.
Dla odseparowania od wniosku - petycji - postulaty zwi^zane z petycja - numeruje si§ nowymi 
oznaczeniami IP, 2P, etc

IP) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisow art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zwiqzku z art 241 Kodeksu 
post^powania administracyjnego (wnioski optymalizuj^ce funkcjonowanie administracji 
publicznej), wnosimy petycja do organu gminy o prob? dokonania analizy - mozliwosci 
wdrozenia w Urz^dzie procedur zwi^zanych z pelnym zabezpieczeniem potrzeb 
Interesantow - dot. platnosci bezgotowkowych - wg. powyzej zawartego szerokiego opisu.

2P) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krotkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w 
odpowiedzi na niniejsz^ petycja - mocnych i slabych stron ewentualnego wdrozenia procedur
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peinego zaspokojenia z^dari Interesant6w - pod k^tem platnoSd bezgotdwkowych w 
Urz^dzie.

OczywiScie w odniesieniu do obecnie panujqcego w Jednostce stanu faktycznego.

3P) W trybie wyzej powolanych przepisdw prawa - wnosimy o przekazanie ponizszego 
wniosku - per analogiam jak wniosek otrzymany przez Gmin^ - do wszystkich podleglych 
Gminie Jednostek Organizacyjnych: Szk6l, Sp6lek Konumalnych Zakladdw Budzetowych, 
Instytucji Kultury i zwi^zanych z opiekq spoleczn^, etc.

Jesli powyzsza podstawa prawna nie zostanie uwzgl^dniona - wnosimy o przekazanie 
ponizszego pisma do Kierownikow Jednostek Organizacyjnych miejscowo wia§ciwych dla 
terenu Gminy - na postawie art 65 w zwi^zku z art. 241 i 243 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postfpowania administracyjnego.

W udzielonej przez Gmin? odpowiedzi wnosimy o podanie spisu wszystkich miejscowo 
wlaSciwych dla Gminy Jednostek Organizacyjnych, ktdrym przekazano niniejszy wniosek.

Aby zachowac pelng jawno§<f i transparentnoS<f dzialah wyrazamy zgod^ na opublikowanie 
treSci petycji wraz z danymi podmiotu skladajgcego petycj? na stronie intemetowej podmiotu 
rozpatruj^cego petycji lub urz^du go obslugujqcego (Adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. 
Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody na publikacj? wszystkich danych 
podmiotu wnosz^cego petycj?. Chcemy dzialad w pelni jawnie i transparentnie.

Pomimo, ze nie wnioskujemy o informacj^ przetworzonq w zakresie wymagaj^cym znacznych 
nakladdw pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art 3 ust 1 pkt 1 
Ustawy o dost^pie do informacji publicznej - tym, ze przedmiotowa informacja oraz 
ewentualna pdiniejsza pr6ba optymalizacji tego obszaru wydaje si^ szczegdlnie istotna z 
punktu widzenia Interesu Spolecznego.

Aby zachowa£ pelnq jawno^d i transparentnoSd: dzialania - przewidujemy publikaq? 
wynikdw wnioskowania oraz wybranych odpowiedzi - w naszym portalu www.frob.pl

Dane dotycz^ce sposobu odpowiedzi:

Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku - w trybie odnoSnych 
przepisdw - na adres e-mail poczta@frob.pl

Wnosimy o to, aby odpowiedi w przedmiocie powyzszych pytah zlozonych na mocy art. 61 
i 63 Konstytucji RP w zwi^zku z art. 241 KPA, zostala udzielona - zwrotnie na adres e-mail 
poczta@lTob.pl do dnia 2.12.2019.

Wnosimy o niewykonywanie telefondw do wnioskodawcy - stosownie do art. 14 §1 KPA oraz 
przesylanie odpowiedzi 
konwencjonalnej) pod podany wyzej adres: poczta@frob.pl - przypominamy, ze zardwno 
Wladza Ustawodawca, jak i Wykonawcza szczegdln^ rol? przywiqzuje w ostatnim czasie do 
komunikacji elektronicznej z Interesantami.

jedynie w formie elektronicznej (bez uzycia poczty
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Wniosek zostal sygnowany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do 
wytycznych Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o uslugach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

Dodatkowe inforaiacje:

Stosownie do art.-4 ust. 2 pkt 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - 
osob^ reprezentuj^c^ Podmiot wnosz^cy petyq^ - jest Prezes Zarz^du Robert Laniewski

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostala zlozona za pomoc^ 
srodkdw kotnunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej 
jest: poczta@fi'ob.pl

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za 
pomoc^ uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urz^du - adresu e-mail.

Z powazaniem, 
Robert Laniewski

Prezes Zarzadu
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotowkowego 
www.iTob.pl
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Cz^sc wniosku dotyczcjca D}Tektor6w Szkol, Kierownikow Jednostek
(JednostkiOrganizacyjnych typu MGOPS/MGOK/GOPS/MOK/GOK/CKSiR, etc 

wypelniaj^ce zadania zwiqzane z pomoc^ spoteczn^ i kultur^), Prezesow Spotek 
Komunalnych, Kierownikow innych Jednostek Organizacyjnych, etc do przekazania do 
wlasciwych miejscowo i nadzorowanych przez Gmin§ Organdw Jednostek Organizacyjnych:

Dyrektor Szkoty/ Kierownik Jednostki Organizacyjnej/Prezes Spolki Komunalnej, etc inne 
Jednostki nadzorowane przez Gmin^*

Dane wnioskodawcy znajduj^ si? ponizej oraz - w zalqczonym pliku sygnowanym podpisem 
elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji 
Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
(Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisow art 4 ust. 5 Ustawy o petycjach 
(Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycji art. 61 pkt. 2 
Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29)

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny 
za pomoci uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urz?du - adresu e-mail!

Od:
Fundacja Rozwoju Obrotu 
Bezgotowkowego 
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13 
00-412 Warszawa

Wniosek w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej 
i odr^bna Petycja - w jednym pismie - na mocv art. 61 i 63 Konstytucji

RP

Preambuta Wniosku:

przekazujic na pahstwa r?ce niniejszi petycj?, pragn? zwrocic uwag? na zagadnienie 
transformacji cyfrowej obrotu jak zachodzi w calej gospodarce. Pragn? przy tym wskazac, ze 
wartosd obrotu gotowkowego w Polsce wynosi ponad 200 mid PLN, a jego utrzymywanie to 
koszt okolo 1% PKB, czyli wartosc jaka rocznie ponoszona jest przez pahstwo na badania 
irozwoj. Ponadto srodki pieni?zne trzymane w formie gotowkowej nie procentuji, realnie 
tracic na wartosci ze wzgl?du na inflacj?.

Natomiast platnosci bezgotowkowe to szereg korzysci w funkcjonowaniu instytucji 
administracji publicznej. Ulatwxaji proces skladania wnioskow i zapytah od obywateli oraz
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procedure poboru oplat skarbowych i administracyjnych. Dlatego warto promowac obrot 
bezgotowkowy, jako korzystny zarowno dla obywateli, jak i instytuqi samorzqdowych. 
Wprowadzenie platnosci bezgotowkowych wplywa na nowoczesny wizerunek instytucji 
publicznych. Mieszkancy na co dzien ptac^cy kart^ chc^ miec takq mozliwosc rowniez w 
urz^dach i innych jednostkach administracji centralnej i samorz^dowej.

Niektore instytucje - dzialaj^c w uzasadnionym interesie publicznym - pro publico bono - 
wychodz^ naprzeciw tym potrzebom - proponuj^ bezplatne rozwiqzania - pozwalaj^ce na 
wdrozenie bezkosztowych rozwi^zan umozliwiaj^cych akceptacjf platnosci 
bezgotowkowych.

Dobrym przykladem - jest Fundacja Polska Bezgotowkowa -powolana w wyniku 
porozumienia zawartego przez Ministra Rozwoju i Finansow, Zwi^zek Bankbw Polskich, Visa 
Europe oraz Mastercard Europe w sprawie realizacji Programu Wsparcia Obrotu 
Bezgotowkowego w Polsce. Program pozwala na otrzymanie bezplatnego terminala (wraz z 
pokryciem kosztow transakcji) dla wybranych instytucji publicznych do sierpnia 2021 roku.

Biorqc pod uwag$ cytowane powyzej koszty obrotu gotowk^ rozwazenia wymaga mozliwosc 
podj^cia dzialah w celu zmniejszenia kosztow podatnikow w tym obszarze.

Mamy nadziej^, ze jednostki samorz^du terytorialnego dzialaj^c bona tides - biorqc pod 
uwag^ powyzsze argumenty - potraktuj^ nasz^ petycj^ z nalezn^ atencj^ - i wdroz^ 
odpowiednie dzialania celem zapewnienia powszechnosci akceptacji platnosci 
bezgotowkowych, dzieki ktorym osi^gni^te zostan^ kolejne cele zwi^zane z 
uszczelnieniem systemu poboru podatkow.

W skali makro - sukcesy zwi^zane z uszczelnieniem systemu podatkowego od 3 lat - s^ 
olbrzymie - w skali mikro na poziomie samych jednostek samorz^du terytorialnego 
pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.

Bior^c pod uwag§ powyzsze:

1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art 6 ust 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 
wrzesnia o dost^pie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 tj. z 2016.10.26) 
wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - Czy Jednostka (Adresat 
wniosku) - na dzien zlozenia niniejszego wniosku - akceptuje w relacjach z 
Interesantami/Podatnikami - platnosci bezgotowkowe? (za pomoc^ terminal! do 
obrotu bezgotowkowego z wykorzystaniem kart platniczych i innych instrumentdw 
platniczych)

Pisz^c o platnosciach bezgotowkowych - wnioskodawca ma na mysli - mozliwosc 
platnosci przez Interesanta/Podatnika - kart^ na miejscu, a nie bezgotowkowe 
platnosci przelewowe dokonywane za pomoc^ rachunkow bankowych.

2) Jesli odpowiedz na powyzsze pytanie jest negatywna - na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit a 
(informacja o zamierzeniach dzialah wladzy ustawodawczej oraz wykonawczej) 
Ustawy o dost^pie do informacji publicznej - wnosimy o udzielenie informacji 
publicznej w przedmiocie - czy i kiedy planowane jest wdrozenie tego typu ulatwieh
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w dokonywaniu platnosci przez Interesantow/Podatnikow? (w tym przypadku 
prosimy o podanie przyblizonej daty wprowadzenia wzmiankowanych ulatwieri)

3) Jezeli odpowiedi na powyzsze pytanie z pkt 1) jest negatywna - wnosimy o udzielnie 
informacji publicznej w przedmiocie stanu faktycznego zwi^zanego z 
uwarunkowaniami z powodu ktorych do tej pory 
Interesantow/Podatnikow w zakresie akceptacji platnosci w formie bezgotowkowej 
nie zostalo wprowadzone (prosimy o krbtki opis najwi^kszych istniejqcych przeszkod 
w tym zakresie)

ulatwienie dla

4) W trybie wyzej wzmiankowanych przepisow - jesli odpowiedz na powyzsze pytanie 
z pkt 1) jest twierdz^ca - wnosimy o udzielenie informaqi publicznej poprzez 
wskazanie sposobu realizacji akceptacji platnosci bezgotowkowych tj. liczby terminal! 
platniczych funkcj onuj ^cy ch w urzfdzie jednostki 
przedmiotowego wniosku.

na dzieh zlozenia

5) W trybie wyzej powolanych przepisow - jesli odpowiedz na pytanie z pkt. 1 
niniejszego wniosku jest twierdz^ca - wnosimy o podanie nazwy podmiotu 
swiadcz^cego dla Jednostki uslugi w analizowanym powyzej zakresie oraz koszty 
uzytkowania terminali - scilicet ile wynosi miesi^czna oplata za uiy tkowanie terminali 
- dzierzawa oraz koszty akceptacji kart bezgotowkowych i irmych instrumentow 
platniczych ? (% lub % plus stawka w pin)

6) Na mocy wyzej powolanych dyspozycji prawa wnosimy o udzielenie informacji 
publicznej w przedmiocie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych 
Pracownika Jednostki (adresu e-mail oraz numeru telefonu) ktory w zakresie 
powierzonych kompetencji wykonuje zadania zwi^zane z obslug^ funkcjonowania 
Jednostki w zwi^zku z wyzej powolan^ problematyk^.

7) Na mocy wyzej wzmiankowanych przepisow - wnosimy o podanie przypisanego 
podmiotowi numeru NIP za posrednictwem ktorego podmiot dokonuje rozliczeh z 
podatku dochodowego lub skladek na ubezpieczenie spoleczne oraz numeru NIP za 
pomoc^ ktorego podmiot dokonuje rozliczeh z podatku od towarow i uslug.

II) Petycja Odr^bna: - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 
2018.05.10) - dla ulatwienia i zmniejszenia biurokracji dolqczamy jq do niniejszego wniosku. Nie 
jest to l%czenie trybow - zatem prosimy kwalifikowad niniejsze pisma jako dwa ^rodki prawne - 
wniosek oznaczonq -1 i odr^bn^ petycjf oznaczon^ II - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. 
Borkowski, Kodeks postfpowania..., s. 668; por. takze art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - 
dost§pne w sieci Internet.
Dla odseparowania od wniosku - petycji - postulaty zwi^zane z petycja - numeruje si? nowymi 
oznaczeniami IP, 2P, etc.

IP) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisow art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zwiqzku z art. 241 Kodeksu 
post?powania administracyjnego (wnioski optymalizuj^ce funkcjonowanie administracji 
publicznej), wnosimy petycj? do organu Jednostki o prob? dokonania analizy - mozliwosci
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wdrozenia w Jednostce procedur zwi^zanych z pelnym zabezpieczeniem potrzeb 
Interesantow - dot. platnosci bezgotowkowych - wg. powyzej zawartego szerokiego opisu.

2P) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krotkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w 
odpowiedzi na niniejsz^ petycj? - mocnych i stabych stron ewentualnego wdrozenia procedur 
pelnego zaspokojenia z^dan Interesantow - pod k^tem platnosci bezgotowkowych w 
Jednostce.

Oczywiscie w odniesieniu do obecnie panuj^cego w Jednostce stanu faktycznego.

Aby zachowac peln^ jawnosc i transparentnosc dzialah wyrazamy zgod§ na opublikowanie 
tresci petycji wraz z danymi podmiotu skladaj^cego petycj^ na stronie intemetowej podmiotu 
rozpatruj^cego petycji lub urz^du go obsluguj^cego (Adresata).

Pomimo, ze nie wnioskujemy o informacj§ przetworzon^ w zakresie wymagaj^cym znacznych 
nakladow pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 
Ustawy o dost^pie do informacji publicznej - tym, ze przedmiotowa informacja oraz 
ewentualna pdiniejsza proba optymalizacji tego obszaru wydaje si§ szczegdlnie istotna z 
punktu widzenia Interesu Spolecznego.

Aby zachowac peln^ jawnosc i transparentnosd dzialania - przewidujemy publikacj? 
wynikow wnioskowania oraz wybranych odpowiedzi - w naszym portalu www.frob.pl

Dane dotycz^ce sposobu odpowiedzi:

Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku - w trybie odnosnych 
przepisow - na adres e-mail poczta@frob.pl

Wnosimy o to, aby odpowiedz w przedmiocie powyzszych pytah zlozonych na mocy art. 61 
i 63 Konstytucji RP w zwiqzku z art. 241 KPA, zostala udzielona - zwrotnie na adres e-mail 
poczta@frob.pl do dnia 2.12.2019.

Wnosimy o niewykonywanie telefonow do wnioskodawcy - stosownie do art. 14 §1 KPA oraz 
przesylanie odpowiedzi
konwencjonalnej) pod podany wyzej adres: poczta@frob.pl 
Wladza Ustawodawca, jak i Wykonawcza szczegoln^ rol? przywi^zuje w ostatnim czasie do 
komunikacji elektronicznej z Interesantami.

Wniosek zostal sygnowany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do 
wytycznych Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o uslugach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

Dodatkowe informacje:

jedynie w formie elektronicznej (bez uiycia poczty
- przypominamy, ze zarowno

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - 
osob^ reprezentuj^ca Podmiot wnosz^cy petycji - jest Prezes Zarz^du Robert Laniewski
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Stosownie do art 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostala zlozona za pomoc^ 
srodkow komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej 
jest poczta@frob.pl

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za 
pomoc^ uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urz^du - adresu e-mail!

Z powazaniem, 
Robert Laniewski

Prezes Zarzqdu
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotowkowego 
www.frob.pl
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