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Kierownik Jednostki Samorządu TeĄorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art, 33 ust.
samorządzie gminnym (Dz.U.
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3 Ustawy o

9 1 j. t. )

znajdują się ponizej oIaz - w załączonym pliku sygnowanym
kwalif-rkowanym cerlyfikatem - stosownie do
werytikowanym
bezl.iccznyrn pclclpisetn elektronicznyfll.
d\ sllrl7yg.j1 Ustawy z dnia 1 8 rł,rześnia2001 r. o podpisie elektrorricznym (Dz. U. Nr 130 poz. 7450) oraz
przcprsów, ar1. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.ż014.1195 z dnia 2014.09.05)
Dat,.c rvlrioskodawcy/wspóhvrrioskodawcy

Prc.rrllbuła Wniosku:
N-a1,,, 1rrru Izba l(ontroli w protokole pokontrolnylrr nr kap-4101-002-00lż014 - " (...) negatyrvnie ocenia
dział.tnia burmistrzórv i prezydentów miast w zakresie zarządzaniabezpieczeństwetn informacji w
urzi_,tlaclr. o ktorym filowa w § 20 rozporządzenia KRI. NIK stwierdziła nieprawidłowościw tym obszarze
rł- ] 1 z 24 (87.5%) skontlolowanych urzędów tniast, z których sześc oceniła negatyr,vnie. (...)"

z powyższyln. na mocy ar1. 63 Konstl,tucji RP, scilicet: "Kazdy ma prawo składać petycje,
rł,tlitlski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy
publlczrrej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonyłvanymi przeznie zadaniarni
zleco tlvlni z zakręstl adrninistraci i publicznej. (... ) "
- u, zli iązku z żż1121I Ustawy z dnta 14 częrwca 1960 r. Kocleks postępowania administracyjnego
Ram
_.Dz.L'.2013.261j.t) - kolespondując z §20 ust. 2 pkt 12 1it. e Rozporządzenia w sprawie Krajowych
t\

l ) \\' związku

Interppcracyjności, rninimalrrych wyn-ragań dla rejestrów publicznych i wyrniany informacji w postaci
elektronicznej oraz rninimalnych wymagari dla systemów teleinformatycznych (Dz. I]. 2012.5ż6) [dalej
KRI ]. rliniejszyln wnosimy Petycję:
§1.1) W przedmiocie - aby Jednostka Samorządu Terytorialnego (Adresat) - uwzględniając
rac.jonalne możlilvościbudżetowe - zaplanolvała proces wvmiany systemów operacyjnych z Windows
XP na svstemy posiadające obecnie wsparcie Producenta.
ostrorva wniosku:
W lniesiącu pazdzierniku ur. pytaliśrny Gminy w trybie aft. 67 Konstlucji RP i Ustawy o dostępie do
intbrtnacji publiozncj, inter alia - o ilośćposiadanych systemów operacyjnych Windows XP.
Dziękujemy, za uzyskane lzeczo\Ą/e i konkretne odpowieclzi.
Fonna otlzytnanych odpowiedzi oraz i szczegołowośc - świadcząo tyrn jak duzą wagę przywiązują
Grrriny/Miasta clo splaw określorryohw wyzej wzmiankowanym Rozporządzeniu.
Z drugicj strcny zaskoczyła nas duza ilośćsystelnów operacyjnycli Windows XP - będących w
uzl.tkorvaniu rv JST.
Oczywiścic rozunriemy w pełrii argumenty 'szczupłych budzetów', którymi w udzielanych odpowiedziaclr posiłkują się Kierownicy JST - tłumacząc istniejący stan faktyczny.

Jednakze - w tnniemaniu wnioskociawcy - w interesie pro publico bono - jest ni-racJnic _,.,, -: ;-ia zaistnialy
stan faktyczny, w któryrn - szacując w skali makro - ponad 35% systemów operacl jrrr cn *l1,1xrl\\,&ilych
obecnię w JST - to niewspierane przęz producentów systemy Windows XP.
,.,,
Ich uzlkowanie - w mniemaniu wnioskodawców - stoi w sprzeczności zprzedn|6{ilri } t:l. i zei
powoĘwanym cytowanyrn §20 ust. 2 pkt, 12 lit. e Rozporządzenia KRI.
To iak złożonajest wyzej wzmiankowana problematyka wynika choćby z uzyskanvch l:zez ::.s
odpowieclzi, z których wynika ze istnieją w Kraju Urzędy Gmin/Miast, które na dzte;l ćc,s: ":; z.,1-1ia naszego
wniosku - odpowiadają expressis verbis żę 50oń uzytkowanych systemów operacl iTl\ .:-. - :,.-, >r, stefi}y
Windows XP oraz kilkadzięsiąt procent uzytkowanego oprogramowania w Urzędzie - Il.. :]. s 3da rvaznej
licencji - wylTlaganej wg.prawa - sic!
Zatem jak wynika z powyższych konkluzji - ten obszar funkcjonowania struktur adtllinrs.r:;; : trlublicznej wymaga podjęcia nięzwłocznychdziałań sanacyjnych stosownie do dyspozycji an. ]-+1 KP Ą
Składając niniejszą petycję - prosimy aby wnioskodawcę traktowaó zgodnie z brzrnjenien] ]r ] S KPA.
§1.2) Oczyviścieproducenci oprogramowania - zuwzględnieniem zasad uczcirr-ei ktlnkurelc': - lnogą
wspierac JST w procesie optyrnalizacji oprogramowania, proponując tak popularle \\ tr_.tJt]l.;:: czasie
rozwiązanla pozwalające na zakup oprogramowania w formie abonamentowej - subskrl p.ri. ei.
Dodatkowo - cofaz powszechniejsze staje się wśrod Podmiotów Sektora Publicznego (Gt,t:ltl,, Szkoły) korzystanie zbezpłatnych Programów Optymaltzacjl Oprogramowania - pozwalając} ch lecn,.- izesnie zwiększac bezpieczeństwo danych znajdujapych się w zasobach Urzędu oraz opt.ymalizou ac budzet
zwlązany z zakupami w tym obszarzę.
Szczegółowe informacje na ten temat - mozna uzyskać w załączniku nr 1 "Program Optlrnailzac_li
Oprogramowania"
Jak obserwujemy - corazpopularniejsze - staje sięrówniez współfinansowanie zakupóll oprtrgralnowania
w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej, etc
§1.3) A priori sygnalizujemy, że problematyka per analogiam dotyczy oprogramowania \1icros.l1t Office
2003 - użytkowanego w zasobach Urzędów.
§2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatnrr ania s. i
wnioskow. (Dz. U. zdnia22 stycznaż002 r. Nr 5, poz. 46) - na adres e-mail bt,z1ysq111.1
i}|]illgJ,i_|]],}l,}:llrl !q,g,lltt lli
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Gimnazjów.
§4) Wnosimyo archiwizacjęzałącznikÓ,,v stosorł,nie do .r.ó ust. ' :it ] z:ł:"zntki nr 1 t1,_-l Rozporza.dzen_
Frez,csa Eady Mńntńw z dnń 18 łyczlub J0./,/ r. ,r- sprarr]e uslruj t-/l łance/er_1_7ne_1. _1bńlo,|lż_t cń
rzeczowychwykazow al<t oraz instrukcji r,l,sprarł,ie organizacji izakresu działanla archirróli zakładowr.
lDr, IJ, z dnia 20 stvsrnia 20l l r,)

(J)

§5) Wnosillly 0 t0, aby odpowiodź w przedrniocio potł,yźszych petycli złozonl,cfi na noi:y an, 0J
Konstytucji RP w trlÓie aft.221i 241 KPA, została udzielona - nvrotnie na adres e-lnai1 llczple_człlt!]J]l,{]g1;i§]!lE:i1.1jeglsly111]!?i!d.pi - stosownie do ar1. 244 §2 KPA.
§6) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifiko\vanylTl podpisern elektroniczn\ ln - stosownie do
wy'tycznych Ustawy z dnia 18 września2001 t. o podpisie elektroniczn\lm (Dz. L.
130 poz. 1450)
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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 informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 plrJ-. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U .2014.1 195 z dnia 2014.09.05) - osobą
reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc
Stosownie do art. 4ust.2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostałazłożonazapomocąśrodków
komunikacji ęlęktroniczną - a wskazanym zwrotnym adresem pocńy elektronicznej jest: bezpiecznęopro 8ramowanie@samorzad.pl
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.
komentarz do wniosku:
Wnioskodawca - pro forma podpisał - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (w załączentu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznic,twa brak podpisu
elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzęczęnia: Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277l08. Podkreślamy jednocześnie, ź przedmiotowy wniosek
traktujemy jako próbę usprawnienla organlzaĄi działania Jednostek Administracji Publicznej - w celu
ląszego zaspokajania potrzeb ludności w szczegóIności dzieci imłodzieży. Do wniosku dołączono plik
podpisany bezptecznym kwalifftowanym podpisem elektronicznym, zawieta on takąsamątreść,jak ta
która zrrajduje się w niniejszej wiadomości e-mail. Weryf,lkacja podpisu i odczytanie pliku wymaga
posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, możnauzyskać na stronach W"WW podmiotów zgodnie z ustawą świadczącychusługi certyfikacyjne.
Niniejszy wniosek powinien byórozpatr:ylvany w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
vłOz.U.Z014.1195 zdniażO14.09.05) - art. 241KPA- podany jest dodatkowo - sdyżcelem wniosku jest sensu largo - usprawnienieo naprawa - na miarę istniejących możliwości- funkcjonowania struktur

Administracji Publicznej.
Zwracamy uwagą zę Ustawodawca do tego stopniastara się - poszerzyó spektrum mozliwości
pońwnywania cen i wyboru różnych opcji rynkolvych orazprzeciwdziałac korupcji w Administracji
Publicznej - żenakazał w §6 ust. 2 pkL2 zŃącznkanr 1 do RozporządzęniaPrezesa Rady Ministrów z dnia
1 8 stycznia 20II r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (. . .) (Dz. U. z dńa 20 stycznia 2011 r.)
- archiwizowanie, równięż wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków
optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w

wydatkowaniu środków publicznych.
Duża ilośó powoĘwanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy
uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w roznowach telefonicznych- co rzadko, ale jednak,
ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jęże|i JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne
akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawnośćżyciapublicznegojest naszym nadrzędnym celerą dlatego staramy się równiez
,,4,bpowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie tę Ustawodawca podkreśliłi
uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Kńdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie
publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy pŃlicznej oraz do organŁacji t
instytucji społecznych w związku z wykonywanymi ptzęznię zadaniami zleconymizzakłesu administracji
publicznej." otaz w art, 54 ust. 1 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia się wolnośó wyrażania swoich
po gląd ó w or az po zy skiw ani a l r o zp ow szechniania in fo rmacj i. "
Zkolei w art. 24I l<PłUstawodawca zachęca do aktywnościobywatelskiej, "Przedmiotem wniosku mogą
być w szczególności sprawy ulepszenia organtzacjt wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i
zapobieganianadużycion1 ochrony własności,lepszego zaspokajaniapotrzeb ludności."
Pamiętajmy również o przepisachzawarlych inter alia: w ań.225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być
narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożeniaskargi lub wniosku albo z powodu
dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działałwgranicach
prawem donvolonych. § 2. Orgarry państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy
samorządowę oraz organy organizacji społecznych sąobowiryaneprzeciwdziałać hamowaniu krytyki i
inny- dziaŁaniomograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczaniainformacji - do
publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."
Eksperci NIK piszą "Nięwielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej,Iiczba
skarg złożonychdoWSA, jak również|iczbapozwów złożonychdosądów rejonowycĘ świadczyćmoze o

braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do infbrmacji publicznej. Z drugiej strony,.
realizację tego prawa utrudniająpodmioty zobowtązane do pełnej przejrzl,stości srvojego działania. poprzez
nieudostępnianie w,yrnaganej infbrmacji publicznej" fProtokół pokontrolny,dostepnl,rv sieci Intemet: LBY4101-0912010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższąocenę, być rnoze nasz rł,niosek choc lr nieri ielkirn
stopniu - przyczyni się do zwiększenia tych wskazników.
Oczywiście - lvszelkie ewentualne postępowania - ogłoszonę przęz Jednostkę Adninistraclr Publicznej będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzic zgodnie z rr-_gon stvczn\ llli zasadatni
wydatkowania środków publicznych - zuwzględnieniem stosowania zasad uczciu-ej konkurencii.
przejrzystości i transparentności - zatęmw pełni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy. że do wniosku clołączono plik podpisany bezpieczn\,ln (11,3]i|lftpli-31-1\ 1Tl
podpisern elektronicznym, zawiera on taką samą treść,jak ta która znajduje się ri niniejszel lł tadotności emai1. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramor.r,ania. które bez ponoszenia
opłat, filozna uzyskac na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą śrł,iadczącrch usłuci
ceńyfikacyjrre.

