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Oficjalny wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art.241, KPA
- Energetyczna-Analiza-Obszaru.pdf;
Załącznik bez tytułu 00048,htm;
tywnosc-en ergtyczna3 - usp rawn iajmy - naprawiajmy Ad m in istrację
iczną.docx; Zał ącznik bez tytułu 0005 1.htm; Efektywnosc-energtyczna3 rawn iaj my - n a p rawiaj my Ad m in istrację P u b iczn ą,d ocx.xad es ; Zał ącznik b ez
tłu 00054.htm
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rialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o
42,I 59 1 j.t.)

Da, - rvnioskodawcy/wspóhvrrioskodawcy znĄdująsię ponizej oraz - w załączonym pliku sygnowanym
bez.,lecznyrn podpisem ęlęktronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do
11:.,.lzycji Ustawy z dnia 1 8 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr I30 poz. 1450) oraz
-prz.:isów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia2014.09.05)
Pre _,:nbuła Wniosku:

Na

rrzując do naszych uprzednio dostarczanych do JST wniosków, w ktorych pytaliśmy w trybie ustawy o
dc.. :pie do inforrnacjipublicznej - o realizacjęzadańzwiązanychz poprawąefektyrvności energetycznej
(rr _ rvyrnogów art. l0 ustarvy o efektyr;vności energetycznej) - chcielibyśmy uwrazliwió Państwa na
tl-tc. .trvoścbłędnej oceny i interpretacji dokumentów na które powołujemy się w ponizszym tekście, a
\\ \:".:zofle przęz nas zaniepokojenie wynika z analizy uzyskanych odpowiedzi.
l\1 .,,i,twicie.

obserwujetny:

- h,cdną interpretację terminu "efektyr,vność energetyczna" - niezgodną (w naszym rozumieniu) z intencją
Us::u,odawcy - określonąwaft. 3 pkt, 1 Ustawy o efektywnościenergetycznej (Dz.U. zdnta 10 maja
2(l' ,. Dz.tJ.2011.94.55l )
- st,,sowanie w ogłaszanychprzez Gminy/Miasta - SIWZ'ach - zapisów, które (w opinii wnioskodawcy)
naruszać zasady uczciwej konkurencji - poptzez - ad exemplum - brak odpowiednio rygorystycznych
-.llt,JĘ
krl. eriów związanych z rveryfikacją deklaracji producent ow urządzeń grzewczych - deklarujących
spr,łnianie wymagań tzw. "ekoprojektu" a nieposiadających odpowiednich cerlyfikatow czy dokumentów
uzr .kanych na podstawie badania utządzeń w uprawnionych, nieza\eżnych jednostkach badawczych, etc

Zazlaczamv jednocześnie.ze błędne interpretacje mogąnie tylko powodowacprzedłużanie czybyc
pcltl tldetn odwo\rvania przetargów na wykonywanie projektowanych instalacji ale mogą rownięż stanowic
polr ód do uniewazniania projektów poprzęz brak środków a w najbardziej drastycznych przypadkach
skutkować nakazem zwrotu inwestowanych funduszy czy dotacji do organŁacji Unii Europejskiej nimi
dl sponującymi co w ęfekcie spowoduje straty i koszty ponoszone przęz nas wszystkich.
\\- tlniemaniu

wnioskodawcy - znajomośćpowołanych we wzmiankowanej, załączonej opinii

-

podstaw

prar.vnych i uwarunkowań - pozwoli na zmniejszenie ilościbłędnie detjniowanych SIWZ'ów - w których
nieprecyzyjnie założonekryteria - mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji i powodować problemy
z.rl,iązane ze skuteczną tinalizacją plocesu dofinansowania tego typu inwestycji.

W zwięku z powyższyln, na lnocy

ar1. 63 Konstytucji RP, scilicet: "Kazdy ma prawo składac petycje,
wrrioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jĄ zgodą do organów władzy

§1)

-";
-::rniami
publicznej oraz do organtzacjii instytucji społecznychw z,łvtązku z wykonylvanYmi PtZ-i
(",)"
Żleconymi z zakręsu administracji publicznej,
adrnm:.:]:-', '.,3!o
_ * ,iiąruu z 2żI i 241 Ustawy'z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania
nLn]e s- '--" rr nosimY
(Dz.IJ.ż013.ż67j.t) - korespondując z art. IO ustawy o efektyłvnoŚci energetycznej.
Petycję:
pracownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego (_Ądresata,
sr.il w przedmiocie _ aby
Z poPra\\ a śfśkr\rł-noŚci
wypełniający w ramach przydzielonych im kompetencji - zadaniarwiązane
ene.getyóznej _ dokonali analiry wyżej sygnalizowanej problemaĘki.
moŻe br c załaczona
W rozumieniu wnioskodawcy - po-o.ou w tlokonaniu przedmiotowej analią'
,,Wymogi aóry""ące znowelizowanych postanowień tzn,. ekopro jektu "
opinia prawna - pt.
Ń .a-a"t niniejszej petycjiprosimy o zapoznanie się z rzeczonąza|ączoną opinia,
do niniejszej peĘcji w pliku pdf,
Całośćanalizy

"ułąĘtiS-y

osnowa wniosku:
oPinii Ptlds::',-, ::]''i nvch oraz
W naszej opinii szczegołowa znajomośćpowołany chw rzęczonej załączonej
SIWZ'Ów - rł }co:', i-,
uwar-unkowań - poz1vóh na zmniójszenie ilościbłędnie definiowanych
i mog;, 3l,; 1.'ll odem
nieprecyzyj nle )ałożonekryteria - mogą l:raruszac zasady uczciwej konkurencji
problemów zwlązanychr" Śk.rt."rrryrn dofinansowanięm tego typu inwestycji.
niniejszego wniosku w tryóie s\7 RozF'..':z".dzeilia
§2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania
ioozr.w spriwie organaacjl,przyjmowania ir.'zil::1,',ranias, l

prezesaRadyMinistrów zdnla8 stycznia
wniosków. (Dz. U. zdnlaż2 styczna2O0żr. Nr

5,

poz. 46) _ na adres e_mail clcktrri ll",;_

(,; 11 l1l : z1 l! .;lJ
do Rozporz ądzenta Prezesa RadY Ministro"\ Z dnia 18
§3) Wnosiroy o u."łri* lion"ięzałącznlkastosownię
jednolitychrzeczowych wykazów akt oraz instrukcji lr
stycznia 2011 r. w sprawie i^t*t.;i kancelaryjnej,
IJ. z dnia 20 stYcznia ](,l1 1 r,
.p.u*i" organizacji l zakręsu działania archiwów zakładowych (Dz.
przedmiocie powyższych petycji złoŻonych na lnoc\ an, Ó-]
§5) Wnosimy o to, aby odpowiędźw
e-mai1 l'j!'..' l -l')!9konstytucji Rp w trybie art. 221i 241 KpA, zostałaudzięlona - zwrotnie na adres
q1l.1_g"l_!,_.illłi4laryrl7;1i|,1ll - stosownie do art, ż44 §ż KPA,
kwalifikowanym podpisem elektronicznYm - St(rSo\\'nie do
§6) Wniosek zostałsygnowany bezplecznym,
Nr 130 Poz, 1-ł-;0)
wytycznych Ustawy ,iniu 18 wrześniaZÓOt r. o podpisie elektronicznym(Dz.tJ.

cll_§1"g91 },§Zlli1

)

wnioskodawca:
osoba prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
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Dodatkowe inforrnacje:
- osobą
Stosowniedo art. aist.Zpkt. 1Ustawyopetycjach (Dz.lJ,2014.1195 zdnia2014.09.05)
prezes zarządu Adam szulc
_
reprezentująca podmiot wnoszący petycję jest
Środków
Za
Stosownie do art. 4 ust. 2pkt. 5 ww. Usiawy - petycja niniejsza została złoŻona Pomocą
jest:
!t\l]]!]ra§§
komunikacii elęktronic rnói _ a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej
ct,l91§!!]9l1l ll]ll.!r 1l]!]l- tąi. y1
Ad.oat"rlr Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji,

Wnioskodawca - pro forma podpisał - niniejszy wniosek - bezptecznym kwalifikowanYm PodPisem
brak PodPisu
elektronicznym (w załączenilstósowne plikl) - choc według aktualnego orzeczntctwa

Naczelnego Sądu
elektronicznego nie powoduje bezprzedńLotowości wniosku, stosownie do orzeczenia:

Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277l08. Podkreślamy jednocześnie, ż przedmiotowy wniosek
traktujemy jako próbę usprawnienia organizacjt działania Jednostek Administracji Publicznej - w celu
lepszego zaspokajaniapotrzeb ludności w szczególności dzieci imłodzieży. Do wniosku dołączono plik
podpisany bezpiecznymkwalifftowanym podpisem elektronicznym, zawiera on takąsamątreść,jakta
ktoraznajduje się w niniejszej wiadomości e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga
posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskaó na stronach WWW podmiotów zgodnie z ustawą świadczących usfugi certyfikacyjne.
- To że wnioskodawca powołuje sie na ań.241KPA. nie oznacza że niniejszy wniosek należy
procedować w trybie KPA.
Prosimy aby tryb odpowiedzi (procedowanie) przyjąć w oparciu o interpretacje treścipisma _ wg.
uznania (decyzji) Urzędników - traktując podstawy prawne powołane przezwnioskodawcę _ jako
dodatkowe. (tak aby uniknąó wzywania do uzupehrienia braków formalnych)
W mniemaniu Wnioskodawcy niniejszy wniosęk powinien być procedowany w trybie Ustawy o petycjach lub rvedług oceny Urzędników.
Rzeczony art.24t KPA - mówi jedynie - expressis verbis - o konieczności usprawniania i ulepszania
struktur administracji publicznej - za pomo cą trybu wnio skowego.
Niniejszy wniosęk możebyc rozpatrywany w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(DzU.2014.1195 z dnia20l4.09.05) - art. 241I<PA - podany jest dodatkowo - gdy celem wniosku jest sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących mozliwości - funkcjonowania struktur
Administracji Publicznej.
Vwracamy uwagą ze Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum mozliwości
pońwnywania cen i wyboru roźnych opcji rynkowych orazprzeciwdziałaó korupcji w Administracji
Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkL 2 załącznka nr 1 do RozporządzeniaPrezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 20II r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (...) (Dz.U. zdnia20 stycznia20lI r.)
- mchiwizowanie, równięż wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków
optymalizacyjnych. Cteszy nas ten fakt niemiernie, prryczyni się z pewnością do większej rozwagi w
wydatkowaniu środków publicznych.
Duż ilośó powoĘrvanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiĘe się z tym, ze chcemy
uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak,
cĘle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jezeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne
akcętowane przez JST.
Dobro Petenta i jawnośó zycia publicznego jest naszym nadrzędnym celerą dlatego staramy się równiez
upowszechntac zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreśliłi
uregulował w art. ó3 Konstytucji RP: "Kńdy ma prawo składaó petycje, wnioski i skargi w interesie
publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do orgartŁacji t
glrrstytucji społecznychw nviryka z wykonywanymi przez nte zadaniami zleconymi z zakresu administracji
publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia się wolnośó wyrażania swoich
po glądó w or az po zy skiw ania i r o zp ow szechni ania in fo rmacj i. "
Zkolei w art. 24I I<PA Ustawodawca zachęca do aktywnościobywatelskiej, "Przedmiotem wniosku mogą
byó w szczegó7ności sprawy ulepszenia organizacji. wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i
zapobieganianadużyciom, ochrony własności,lepszego zaspokajaniapotrzeb ludności."
Pamiętajmy rownięż o przepisachzawartych inter alia: w art.225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być
naraŻony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzlt z powodu złożeniaskargi lub wniosku a|bo zpowodu
dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wnioskuo jeżeli działałwgranicach
Prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy
samorządowęoraz organy organizacji społecznych sąobowiązaneprzeciwdziałać hamowaniu krytyki i
irrnym działaniom ograniczĄącym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do
publikacji - o mamionach skargi lub wniosku."
Eksperci NIK piszą "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej ,liczba
skargzŁożonych do WSA, jak równieżltcńapoavów ńożonychdo sądów rejonowych, świadczyćmoze o
braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony,
realizacjętego prawa utrudniająpodmioty zobowtązane do pehrej przejrzystości swojego działania, poprzez
nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" fProtokół pokontrolny dostąlny w sieci Internet: LBY-

4101-0912010]. Mamy nadzieję,zmięnicpowyższąocenę, bycmoże nasz wniosek chc;
stopniu - przyazyni się do zwiększenia tych wskaźników.
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Oczywiście- wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszoneprzez Jednostkę Adminis::.-,. i _:.,.-znej będące następstwem niniejszego wniosku - na|eży przeprowadzic zgodnie z rygon st\ .r:., , _>:.]ami
wydatkowania środków publicznych - z uwzględnieniem stosowania zasad uczcirvei k,:,::.: _:- -. -, ."
przejrzystości i transparęntności - zatęmw pełni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznvm ku;..::."; ,,;. - -. .:.
podpisem elektronicznym, zawiera on takąsamątreśó, jak ta lł.oraznajduje się \\, 1111ie,:_;. . ,:J ::lości email. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oproglamo\\-an13. ri,]]; - - : ]_rlszelli&
opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą ślł,iadcza_crci ..::___
certyfikacyjne.

