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Do:
Dola,cz: LaI.11r I - -i,roqra1tl uptymatizacji Oproglamoq,ania-Chlorimv u,lasuo6i Intelektualn4jpg Zal4cznikw2

- irrograrrr Bezplatnej Ocen-v Stanu Infi'astmktuq, 61o.rrrut-vcznej jpg: Naprau'iajmy i usprarvniajmy

Admi:ristiacje Publiczn4 - htfonlao,zacja.docx; Naprawiajm,r, j usprau'niajni)/ Administracje Publiczna-

In fomr ah,zacj a. do cx. xades
Temat: Oficjali'i1, Wniosek na r.]loc)/ ar1. 63 Konstvfucji RP u, zu,iazku z a*.241 KPA

I(ierorl,nikJednostki Sarnorz4duTerl,166n1ne-eo (dalej JST) - u'Lozumieniu ar1. 33 ust. 3 Ustaul'6
sarnorz4dzie gminn1,6 (Dz. U.200 1 .1 42.15 9 1 j .t. )

Dane rvnioskodawcv/ra,sp6lunioskociau,cy znalduja,siq ponizej oraz - w zalEczon5Lm pliku
sygnowanymbezp'teczrym podpisem elektronicznyn. \\/er')/fikowanyrn ku,alifikorvanyll
cert-vI'rkatem - stosou,nie do dyspozycji Ustaury z dnia 18 rvrze6nia 2001 r. o podpisie

eiektronicznyrt (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) oraz przepis6w at1. 4 ust. 5 Ustau,y qgqql.--cgh-

(Dz.U .20L 4.1 19 5 z dnia 20 1 4.09. 0 5)

Preambula Wriosku:
Najw5,2s7, izba Kontroii w protokoie pokontroinym ru kap-4i0i -002-0A12014 - " (...) negat-vutrie

ocenia dziahantaburrnistrz6r,r,i prezydentdw miast rv zal<resie zarz4dzartiabezpteczeistwem
informacji w urzEdach, o kt6r1,p rno\ ia w $ 20 rozporz}dzenia KRL NIK stu'ierdziia

nieprarvidlou,orici rv tym obszarze w 21 224 (87,5%) skontrolou,an-vch urzqd6u' miast. z kt6r-r'ch

sze66 oceniia negatyv,,nie. (...)"

$ I ) \\/ zwi4zku z po\ryttzszt/m, na mocy art. 63 Konst5,tucji RP, scilicet: "KaLd7' rxa prawo skiadac

petycje, u,nioski i-skar.ei w interesie publicznym. wlasn5,m lub imej osoby za jel zgod4do organ6u'

wlad4, publicznej oraz do orgalizacji i instytucji spoleczn-vch ra, zu'i4zku z u1'konyu'anYmi przez

ns,e zadanrarni zleconymi zzahesu administracji publicznej. (...)"
- w zrvi4zku 2221 i24l Ustawy z dttta 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpo\\railia administractjnego

1O2.U.20t3.267 j.t)-kolesponduj4cz$20ust.2p)rtl2lit.eRozporzEdzenia n'sprawieKrajon'ych

Ram Inte-roperacjjnoSci. minimalnl,ch ral,magaii dla rejestr6u, publicznl'ch i rn,rniany informacji u'

postaci eleklronicznej orazrriinirnalnl,ch u1,ma-uaf dla s1'stemou,teleinformaQ'cz:,r'ch (Dz. U.

20 12. 5 26) [dalej KR]l " niniej sz;,11 w'n c s im.}' F efi 'cj q :

$1.1) \^/ pizedmiocie - aby Jedmostka Samrcrz4du Terytorialnego (Adresat) - um'zglgdniajqc

iacjonatne moil,ivi.o6ci hudieto*,e - zaplanowala proces vr1'mian1' s1'stem6w' open'acyjnl'ch z

Windows XF na systemy posiadaj4ce obecnie t'sparcie Froducenta.

Osnou,a 
'Wniosku:

W nriesiqcupa'ldzieruiku ur. pytalidmy Gminy w trybie afi.61Konstytucji RF i Ustar"ry o dostgpie

do inl'ormacji publicznej, inter alia - o ilodi posiadariych s1'stem6rv operacfinych \liindou's XP.

Dziqkuj emy, za u4vsk ane rzeczo\Ne i ko nla'etne o dpou'iedzi.
F-onna otrzymanlzcir oipowiedzi oruzi szczegolowoSi - rirviadcz4 o h,m jak duz4 u'agq przy\\rl4zuj4

Grdny/Miasta do spra\l/ oiu'eSlonych rv ivl,zej wzmiankou/an)'m Rozporzq.dzeniu.

Z drugiej stronv zaikac:rylanas duza ilodc s5,s1sm6rv operacyjn;'ch Windorvs XP - bqd4cl'ch u'

uzytkorvaniu w JST.

Oczyu,iScie rozumierny w pelni argumenty 'szczuplych budzetdw', kt6r5'11ii u'udzielan)'cir

odporviedziach - posilkuj4 siq Kierou,nicy JST - tlumaczqc istniej4cy stan faktyczny.
.TednakZe - w mnfumaniu rvnioskodar.r,cy - rv interesie pro publico bono - jest zru'acalie uwagi na

zaistt:rialy stan faktyczny, w kt6rym - szacujqc u, skali makro - ponad 35% s;-stem6rv operac;'jn"'c1i

uzl,tkorvanych obeclie -,r, JST - to nievr,spierane ptzezploriucer:.t6-\1l slstem)/ \f indo',r's XP'

Jcli uzvtkoivanie - x, ritiiie:naliu u,nioslioCau,cci,u, - st;j \4, :iprzeczito-{ci z pizedn:.ictovq'm. \r7,-,i7sj
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powolywam,m c],to'utal),ni $20 ust. 2 pkt. 12 lit. e Rozporz4dzenia KRl.
To jak :*olorra)est sryzej rvzmiankou,ana problematlka uynika choiby'z u4'skan,vch pt'zez uas 

.

odptr,;iedzi, , litor ,.i, *1,rlltu ze istniej4 *, Kruj, Uizqdy bmir:/Miast, kt6re na dzieh dostarczenia

nuir"go wniosku --cdporo'iadajq erpressis velbis 2e 50o/o uzvtkou,anvch s)'stem6w operac)'jnych -

to s5.s1-..111y Wirrdcrvs lP oraz kilkadziesi4t ill:ocent uz),tkou'anego opl'ogramou'ania u'UrzEdzie -

nie posiada u,aZre.i licencji - \\ymagarlej ra'g. prarva - sic!

Zatinjakwynika'rpouryLrry.L toot tur.li -- tin obszar fui*cjonowania struktur administracji

publicznej - *1'rrugu pod.iE.ia niezwioczn>,ch dzialan sanacl,jnych stosou'nie do dyspo4'cji ut.241

I(PA.
Skladaj4c niniejsz4 petycjE - prosimS, aby u,nioskodau,cE traktou,ai zgodnie zbrzmienien art' 28

K-PA.

$ 1.2) OczyrviScie producenci oprogt'amou,ania - z uwzglqdnieniem zasad uczcirvej konkurencji -

,rogE rvspierai .iST rv procesie opb/malizacji oprogramorvania, proponuj4c tak_popularne w 
.

ostatnim izasie rozt,,iEianiapozwaiaiEce na zakup oprogrumou,ania w fonlie abonamentorvej -

subsl,rypcji, etc
Dodatkora,o - coy&z pcvvszechniejsze staje sig rl'5r6d Fodmiottirv Sektora Pubtricznego

(Gminy/Szkob,) - ko-rzl,stanri e zbezplatnl,ch-Frogramriu, Optymalizacji Opl'ogramox'ania - 
.

pozrvaiajqeyclleAnociesnie - zwigkszaiLezpieeiefistwo dany,ch znajduj4cych sig n'zasobach

Urzgdu oraz optyrnalizoq,ad budiet a*,i4zany z zakupami rv f5'm obszarze. _
Szczeg6lowe informacje na ten fernat - moina u4'skai tl zal1czniku nr 1 "Program
Optymalizaeji Gp ro gramo\+'ania "
.lal obseru.uj"n 1,-- cirazpopularniejsze - staje sig r6rmiez $,sp6lfinansou'anie zakup6w-

oprogramowania u'ramach Srodk6w pomoco\ ych Unii Europejskiej, etc

Si.:l e priori sygnalizujemy,2e problematyka per analogiam dolyczy oprograrnorvania Microsoft

Office 2003 - u4'tkou,anego w zasobach Urzqd6w.

$2) Wnosirny o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego uariosku w trybie

57' Rorpo.z1dzentaPrezlsa Rady Minists6w zdnia 8 stycznia 2002r, rv sprawie organizacji

przyjrnowaniai rczpattywania s. i rvnioskdrv. (Dz. U. z dnia22 sq,s71a2002 r. Nr 5, poz' 46) - na

adre s e-mail bez..l: i e c z-Ue - t-. p ro g. iai n o rtflr j 
918) sa il ol'Z3d. i2!

$3) W rrybie ;ii. 5j kooityiu.ji RP, prlepis6w Ustaul, o peg,cjach n'r*'i4zku z art.241'

ffpa. - *;nosinay pefyeig o przekaztnie - zal. nr 2 pt. Frogram Bezptratnej Oceny Stanu

linfrasfrukturl,trniorrcaf5,cznej - do *,s25'stkich nadzoro*,an1'ch i pron'adzon3'clt przez

Miasto/G mim g Szkdl i) o ds tau' oql'ch i Gimnazi tin'.

$4) Wnosim,v o a:'chiu'izacjq zalEcznlkow stosorvnie do $6 ust. 2 pkt. 2 zal4cznrkaru 1 .{o
Rozporzqdzenia Prezesa Ridl' It4inistr<tu' z dnia 18 st.vcznia 201 1 r. rv splarvie iirstrr:kcji

kancelaq,jnej, jednoliq,ch rzeczou).cir u),kaz6w akt oraz instrukcji n'sprarv)e orgatuzacji i zakl'esu

dzialaniaarchiu,6u' zal.,iadoun,ch (Dz. U. z dnia 20 srycznia 201i r.)

$5) Wnosim)/ o to. ab1, 66po*iedz u, przedmiocie pornr,Zsz1,ch petycji z|;oZon1'clt na moc)/ ar1. 63

Konsq,tucji RP ra, tr'-vbie afi.221i 241 KPA, zostalaudzielona - zwrotnie na adres e-maii

bezpieczne-c-,lrrosrail.or.\,anie,?samrtrzaci.oi - stosounie do aft. 244 52 KPA'

$6) Wniosek zostai sl,gnor,,,aly bezpiecznym, kwalifikowanym podpisern elektroniczril'm -

itosow.nie do ultycarych Ustauy i drrru i 8 wrze6nia 2001 r. o podpisie elektroniczn)'m (Dz. U. Nr

130 poz. 1450)

Wnioskodau,ca:
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Stosourie do ai:t. 4. ,tst.2pkt. 1 Us'car,,y o petvciach (D2.U.2014.1195 zdnia201;r'09'05) - osob4

leprezertujqca Pc,dnict ra'noszqcl' pe['cjq - -
g16so,v,ilie do ai1. 4. ast. Zpkt. 5 iona,, Usiau, - pei),cja niniejsza zostala z)ozona za pomoc4 5rodk6'*'

koniunikacji elektrooic ^ii 
- uu'skazan,vnt "'iot'il'io 

adresem pocztl' elektronicznej jest:

Lrezl.i ;c:;tr:-r:.,.i Jl. )i:ili1i i'inie i. st',::i.]r zac lj
Adresatem Petlc;i - jest Organ ujau'nionv w komparl'cji.

Komen,arz do Wniosku:
\\hrioskodau,ca - nio forrna podpisai - niniejszy rvniosek - bezpiecntl'-rn ku'alifikowallym

poJplr.* elektroniczn),m (; zai4czeniustosorvne pliki) - chod u'edlug aktualnego orzecznict*1,^.

f.uf po1pisu elektronicrn.go nie pou,oduj ebezprzedLniotou'olici u'niosku, stosou'nie do otzeczena:

Naczeliego S4d1 Atirninistracyjnego ," tVurrrawie I OSK 1 217108. PodkleSlaill' jednoczeSnie' tz

p.r.arr11ot"o\\ry u't1icsel.- trakrujlinylako pr6bE usprawtrienia organizaclt dzialania Jednostek

Ad.ministracji Publicznej - u,telu lepszego ,urpokuiunia potrzEb ludnoSci \ / szczegolnodci dzieci i

ilodzieff. Do wniosk,r dol4czono piit plapituny blzpiecznym kwalifikgYu."yT podpisem 
.

elektronicznym, zau,ieia on tak4 samE treSc, jak ia ktora znaj'duje siq u'niniejszej u'iadomo5ci e-

ruail. \trreryfikacja podpisu i odcz5,tanie pliku \\ymaga posiidania oprogramo\l'at1ia' kt6re bez

poroszepia opiat. mozna uzyskai na stroirach,O*tO;roamiot6rv - /godnie z ustau'4' Su'iadcz4cych

uslu gi certl'fi kact j ne.

Niniejszy u,niosek pou{nien byc rozpatrl,wan), rv trybie u-stau.y z dnia 
-li -lipca 

2Al4 t' o petycjach

@z.i.Z&+.1195zdnia20l4.O9.}Si-ait.24LKPA-podan;'jestdodatkolo-gd3'2ceLem
w.niosku jest - sensu largo - uspraivnienie, naprar,'a - na rfliatg istniejqcS'ch motli*'o6ci -

funkcj cn ovvan ia strukttlr,s dm im.istraci i Fub iicznej.

Zwracarly uwage, ze Llstau,odawca do tego stopniu,iuru siE - poszerzf i. spektrun-r moZlirvoSci

por6wnvwaria I.n i rvyboru r6zrrych opcji rynko\\Ych orazprzeciu'dziala(' korupcji w

Administracji Publicznej - 2e takazal* $O "s. 
Z pkt.2 zal4imlka nr 1 do Rozpolz4dzeniaPrezesa

Rady Milistr6rv z dnia 18 srycznia 201 1 ;'. .o' ,pru*'i. instrutcji kancelaryjn:j, q ) @'' Y ' 
z.dnia

20 st5.cznia 201 1 r.) - archiwizou,anie" r6u,niel wszystkich nilzarn6wlotll'ch ofert' a co dopiero

petycji iurniosk6u, optymalizacyjn5,sh, Cieszy nas tin fakt niernienrie,przycz)'ni si9 z peuno6ci4 do

wi gk izej r o rw agi w w1:dn1|q6u'aniu Slo dk6 u' pr"rb li czn,vch'

OuZa itoSC po*,ol5,rn,unych przepis6w pla\va 1a' przedmio,touryrn wniosku, u'i4ze siq z tvm. ze

chcern-v u,ikn4c uiaS:dania intencji i podstaw prara,nvch *'i'ozrr',o,n'uch telefonic znYCh - co rzadko'

ale jednak. ci4gle rna miejsce \\: prz,r'padku nieliczn)'cli iST'

J'eZeIiJST nie'igacia sie , po.rolun,.tni przepisami prau'a. prosfull' ab)'za'stosoq'ano podstau)'

Ilra\\rne akcep'cou ale Przez .IST.

Dobro petenta i jarv.,roSi 4,cia publjcznego jest naszl,m nadlzqdnl'm celem..dlatego staramv sjQ

r6uniez upou,szeclrrriaj zairisy Ustarvoi,l,'e dt6.cz4ce $/rrioskora'a:ria. i(il'estie te l]stauiodau'ca

podkr-edlii i uregulou,ai t art. 63 Konstl,tucji RP: i'Ku2d-n* ma pra\\;o skladai pefl'cje' wnioski i
skar-gi v interesie publ:c215'rn. rvlasnl'm iuU lnn.l osoby za j.ej zgod4do organ6rv n'iadz]'publiczrej

oraz C,oorgar:izacji i instv-tuc,]i spolecznychw zti'r4zku , 
"tton1'u'an)'nti 

przez.we zadaniarnt

zleconl,pi zzaxresuaiministracjipublicznej ." orazwart, i4 ust' I Konstl'tucji RF 'Kazdemu

,up.u,,niu siE woinoSi w)rraZariia'si,,,oich pogtqao* oraz po4'skiu'ania i rozpou'szeciiliania

int'ormacji."
Zkoleirv afi. 24'i l{pA-LJstau,odau,cazachEcado akt5,1'-116tici obt'u'atelskiej- "Przedmioterr

u,niosku mog4 b1,[ 112 szczegoino6ci sprauy ulepszenia organizacji. u'zntocnienia ptat''iotzqdnoici'

usprau,nieniapracy, i zapobiegania naduz.v"io"i ociuonS, io,lusnos.i. lepszego zaspokajania potrzeb

ludnoSci."
puiiiAtrj*y r6ivniez o przepisach zarvafiych inter a-lia: w art.775 K1"4: "$ tr' Nikt r:ie mote R:5'd

rrar.aiony na ja[rJlioi'no,i*k ,rsr*rrerbe]< Lu]: zarzut z port'odu z]ozenia skargi trub ln'niosk"u albo z

1ro*,odu dostanczenia mraterialu rlo pulalikacji o zmar.nionach skargi lub wniosku, jeteni dzialal

rv granieach pl"asvenl dozn'otronYch. $ 2. Organy patistrvowe, organy jednostek samolzqdu

teil'torialnegJi ,,r,. orqari\/ san:orzadou;e oraz organ,v organtzacji spotecznl'chs4 c'bou'i4zane

p::zecit,dzialac baiiro.,r,Ini, kr1.t-vi<i i iiini,m dzialaiiom ogta,ri.zilq.l',r.,. p.u*o'odo s!':iaCz'nia skaig i

r,,r.iiosk6w lub dcsta:czat:einiariratrii - io publikac.ji - o Tnantioi:lacir skargi 1';b'-'"'nicsi;ii'"

Illrsp,e:.c.i NIK p:s;,.a: "l-ije-,,,,,e l,l,: ))c;,-1aa s1,:laCarl,ch',,"nioslidil' c 'r'izl':1r-nie il:tfcr:ierji prli'1ic:lne'i'
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liczba skary zloZonl'ch do WSA, jak r6utie 2liczbapozra,6rv zlolonychdo sad6u'rejononych-.
(u,iad.cz),i moze o bral,:u zaintereiou,ania rr; egzeku'ou,aniupou'szeclLriego p1'a\\ia do ir1formacji

publicznej. Z dLugiej suony. realizacjE tego prau,a utrudniaj4 podmiotl, zobou'i4zane do pehej
przejrrystoSci su'ojego d'zialania,poprzeziriiudostqpnianie u1;mrturr., inforniacji publicznej" 

.

iProiok6t poko:rtloln,v dostqpn5,rv sieci Internet: fgy-+i Ol-09120101. Mamy nadziejg- z:rnientt

pouy4szE ocene, bycrnoze naiz rvniosek choi t, nieu,ielkim stoprliu - pr4lcryni siq do zwiqkszenia

tych rvskaznikou,.
Oczywidcie - u,szelkie eq,'entualne postqpowania - ogloszone przezJednostkE Adrninistracji
Publicznej - bgdEce nastgpstwem niniejszego rvniosku - nalery przeptowadzic zgodnie z

ry;gorl,sfycznymi zasadami w1,4a1Lou,ania Srodk6w publicznych - zuu,zglgdnieniem stosou'ania

zaiad uczciwej konkurencji, przejrzystodci i transpalentnoSci - zatent llr pelni lege artis.

Ponownie sygnalizuje r;ry. 2e do q,niosku dol4czono plik podpis any bezpiecal)rlll kra'alifikouian)/r1l

podpisenr. elektroiricznyrn, zau,iera on tak4 sam4 tre$i, jak ta kt6ra znajduje siE u' niniejszej
wiaiomoSci e-rnai1. V:eryfikacja podpisu 1 odc4,tanie pliku \ryrnaga posiadania oprogramowauia
l<torebezponoszenia oplat, rnoana u4,skai na stronach WWW podrniot6rv - zgodnie z ustaw4,

Swiadcz4cl'ch uslugi cert5,fi kacyj ne,

Kieror,,,nik Jednostki Samorzqdu Ter1,16rlu1nego (daiej JST) - rv rozurnieniu ar1. -13 ust' 3 Ustaul'o

samorzqdzie gminnl'm (Dz. U. 2 00 1 . 1 42.1 5 9 1 j .t. )

Dane vgnioskoiau,c),'/u'sp6lu.nioskodau,c), arajdui4 siE ponizej oraz - tu zalqczonl'm pliku

s,\/gno\l,anym bezpiecznym podpisem elektronicznl'rn, werl'fikou,anyrp 1,0'ulifikorvan)',I

.'.rt1,fikut.r, - stciou,nie do d1,spozl'cji Ustaury z dnta i8 urzesnia 200i r. o podpisie

elektronicznyrn (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) orazprzepis6rv at1. 4 ust, 5 Ustawy o pefycjach

(Dz.U,201 4,1 19 5 z dnia 20 1 4. 09. 05)

Preambula Wniosku:
Najirryzsza Izba Kontroli rv protokole pokontrolnym nr kap-4101-002-00 DAl4 - " (..,) negatl'u'nie

ocJnia dzialattia-burrristrz6rv i prezl,dentow r,riast rv zak:'esie zarzad.zaniabezpieczeflstu'em

informacji rv urzedach, o kt6t1,m rliowa \ , $ 20 rozporz4dzenia KR]. NIK stu'ierdzila

nieprawiilou,o-(ci rv tlur obszarue..t, 27 224 (87.56/o) skontrolou,anl,ch urzqd6rv miast. z kt6r-r'cir

szeSi ocenila negatywnie. (.,.)"

$1) W zwi4zkuz pc\\),zszyn1. na lroc)/ art. 53 Konsrytucji RIr, sci.licet'."KaZd;' il.lapra'\^'o skladai

perycje, qriioski i-skar:gi ,,1, interesi,e publicznS,m. u,lasnym Iub imrej csobl' :.-a jej zgoda, do orgar6ir'
.2,'iad4.-pubitczret otui C,o or:gaiiizacji i instvtlucii spolecznl'cii i1'2"','iazliu z uvk:cit-r'uter.\t11).i Drzez
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lte zada:aiatni z:lecor.rl,rnt z zahesu admiitistracji publiczlej. (...)"
-tvztviqzkuz22l i241 Usraul,zdnia 14 czerv,ca 1960 r. KodekspostEpou'ania adrninistrac,r'jnego

(D2.U.2013,267 3.t) - korespondujqc z$20 ust. 2pkt12lit. e RozporzEdzenia u,sprau'ie Klajoril'ch
Ram iuteroperact'jnoSci. ruinimahil,ch rvl,paoari dla rejestr6rv publicznl'ch i u1'miany informacji n'

postaci eiektronicz,rej oraz rninirnalnl'ch rayrnagafl dla sl,stem6u,teleinfortuat5'czn1'ch (Dz. U.
2012.526) [dalej IiR-l]. niniejszyrn u'nosimy Petl,cjg:

$1. t1 Vr przedmiocie - aby Jednostka Samorz4du Terl,torialnego (Adresat) - uwzgiEdniaj4c
Lacjonalne niozlirvoSci budzetowe - zaplanowaia proces ul,miany s)'stem6w operacl'jn5'ch z

Windou,s XP na systemy posiadai4ce obecnie wsparcie Producenta.

Osnowa Wniosku:
W rniesiqcupazdzier^niku ur. pS,taii6my Gminy w tq;bis aft.6I l(ons1-r,tucji RP i Llstauy o dostqpie

do infornracji priblicznej. inter alia - o iloSi posiadanl,ch s)/sten.)6w opelaclljrlS'ch \\/indou's XP.

Dzi gk-uj enly, za uzv skzrle rzeczowe i konkretne odpou,iedzi.
Fonna otrz5,manvclr ocpou'iedzi otazi szczegoholvoSi - Su,iadczE o tym iak duZ4 \\/agQ pr4i\r'iEzi14

Grninyilruliasta do spraw okleSlonych w raryzej rvzmiankou,anym Rozporz4dzeniu.
Z drugiej strony zaskoc4,ls nas duza ilodc system6w operacy,jnlrcl, ,Ur',Oorvs XP - bEd4cych rv

uzytkorvaniu w JST.
OczywiScie rozuiniernl, rv pelni argurnenty 'szczupl1,ch budzel6w', kt6r1,pi w udzielanych
odporviedziach - posilkuj4 siE Kieroumicy JST - tlumacz4c istniej4cy stan fakt-vczn1'.

Jednakze - w mniemaniu wnioskodau,cy - u, interesie pro publico botio - jest zu'racanie uwagina
zaistniall, stan iakgzczn)/. w' kt6rym - szacuj4c rv skali rnaklo - ponad 35% systemorv operacl'jnvclt
uzytkowanych obecnie w JST - to nieu,spierane przezproducent6w'systetll)' Windoivs XP,
ich uzytkou,anie - w nmiernaniu unioskodarvc6rv - stoi rv sprzecanoSci zprzedmioto\\T'111, \4)/zej

pow'olywalyln c):towail)/m $20 ust. 2 pkt. 12lit. e Rozporz4dzenia KRI'
To jak zloilonajest uyzej u,zmian-kowana problematyka uynika choiby zuryskanychprzeznas
odporviedzi, z kt6n,ch wy'nika 2e istniej4 w Kraju tJrzEdy Gmin/lr4iast, kt6re na dzien dostarczenia

naszego rvnicsku - odpou,iadaj4 erpressis verbis 2e 50% uzylkou,anlu ch s),stem6rv operacl'jnych -

to systemy Windorvs XP orazkilkadziesi4t procent uzytkorvanego oplogramora,ania tv Uruqdzie '
nie posiada \riaznej licencji - \ llmasanej rr,,g. plau,a - sic!
Zatemjak urynika z poul,aszych konliluzji - ten obszar funkcjonowania struktur administracji
publicznej - \ limaga podjEcia niezu4ocznl,ch dztalart sanacl,jnl,cir stosou'nie do dvspozl'cji att.24l
I(PA.
Sktadaj4c niniejsz4 petl'cjE - prosiml, abl'u,nioskodau'cE traklou'ai zgodnie z brznieniem afi. 28

](PA.
s( 1 .2) Oczvu'iScie p:'ocucenci oprogi'amo\\,ania - z uu,zglEdnieniern zasad uczcirvej kontriurencji -

rnogE q'spjerai .IST u, procesie oplf i:ralizacji oprogramou,a:1ia. proponuj4c tak popularne u'

ostatr,irn czasie rczt",iEzantapozwaiajace na zakup oprogralro\r'ania u'forrnie abonatlentou'ej -

subskrS'pcji. etc
Dodatkow-o - corazpou,szeclniejsze staje siq u,Sr6d Podmiot6rv Sektora Publicznegc
(Grniny/Szkoi-v) - korn,stalie zbezplatnT'ch Program6u,Op$,malizacjt Oprogramorl'ania -

pozwaiajqci,ch jeCnoc::eSirie - zu,iEkszai bezpieczehstu,o danvch znajdujqcl'ch siE u'zasobach

UrzEdu oraz optym ahzot-ac budzet zrx,iqzan5, z zakupami w tym obszarze .

Szczegdlou,e infor:nacle na ten temat - mozna uz-r,skai w zilqczniku ru I "Proglarn Op['rnalizacji
Oprogramowania"
jak obserwujern,v - coraz popularniejsze - staje sig r6u,niez u,spdlfina:rsorvanie zak-ip6u,
oprogramowania u, ramach irodk6u, pomoco\\),ch Unii Europej skiej, etc

$ 1 .3) A priori sygnalizuj enty. Ze prolrlemai5,ka per analogiam do5'cz1' oprograu:rou'ania Microsoft
Office 2043 - uz1'tkorvanego w zasobach Lirzqd6rv.

$2) \\tiosiniy o zurotne pohl,'ierdzeriie otrzl'mania niniejszego u,niosku iv tn,bie ss7

Rozporz4dzenia Prezesa R.ad1, It4inistr6w z dnia 8 stycznia 2A02 r. rv sprarvie organizacj i

przl,jrnou,ania i lozpatryu'ania. s. i u,nioski,\^.. (Dz. IJ . z dnia22 sl.\czna 2A02 t. T{r 5, poz. 46) - m
a dre s e - m a ri b ez-pi e c zn e - c F, :o gr a iir o wa ni e @ s amo rzad. p I

53) \\' tryt ie afi". 53 Konsif iiicji Ri'. p,rzepisirri, Usiaul/ o pelt;cjaci: w z',r,;iqzku z a i. 24 i KP,/'- -
r.,,'tjcsjrr,,'pet;,'c,]q o'ilr:zr:'1(az:r,)e -'*-i. i:i 2 pi. P;ograni Bez-p1at'.rej Ccenr, Stai:,-t lr,ira"s,in;i'liuri'

')!1'. A_.1,1_i\
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Iirfor-rriatycznej - do r,,,s4rstkjch nadzorowanlrsl, i prorvadzon.\'chprzez lr'{iasto/Gminq Szk61

Podstalto\\l ch i Girmazj6u,.

$4) Wiiosiniy c aichiu'izacjq zal4cmikow stosou,nie do $6 ust. 2 pkt. 2 zaLqcznika ru 1 do

Rozporzqdzenia Plezesa Racil,\4inistr6rv z dnta 18 stl,cznia 20i 1 r. rv sprau,ie instrukcji
kancelaryjnej, jeinolitl,ch rzeczorn,ch urykaz6u, akt oraz instrukcji t, sprau,'ie orgauzacji i zale'esu

dztalania archirvou' zaldadoul,ch (Dz. U. z dnia 20 str,cztua 201 1 r.)

$5) \lznosimy o to, aby odpou,ied2 rv przedrnioci e powyaszl,ch petycji zl.olonycb lta mocy art. 63

Konsq'tucji RP w trybie art. 227 i 241I<PA, zostalaudzielona - zwrotnie na adres e-mail
bezpieczne-oprogramowanie@sarnorzad.pi - stosournie do art. 244 52 KP L.
$6) Wliosek zostal sygnowarly bezpiecanl,m, kwalifikowarlyrll podpisem eiektronicznym -

stosou,nie do uytyczrl,ch Ustawy z dnia 18 wrzerinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. NL

130 poz. 1450)

Wnioskodau,ca:

Dodatkorve inforinacj e :

Stosou,nie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustaul, o perycjach (D2.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - osob4

reprezentuj4ca Podmiot wnosz4cy petycjg -
Stbsormie do art. 4 ust.2 pkt. 5 r:rur. Ustsuy - peb,cja niniejsza zostala z)olona zapomocq Srodkdw

kornunikacji elektronic zrlej - a rvskazan,vm z\ /rotn)/m adresem pocry elektronicznej jest:

bezpieczne-opro gramorvanie@s am or zad.pl
Adresatem Peq's.ji - jest Organ ujau'nionf iv kompaq'cii.

Komentarz do W:riosku:
Wnioskodawca - pio rbrma podpisat - niniejszy u,niosek - bezpiecznl'nr lcu'alifikou'anym
podpisern eleklronicznl,m (u, zal4czeriu stoso\\41e pliki) - choi u,edlug aktualnego orzecanictu'a 

.

traf podpisu e]ektroniiznego nie poivoduj ebezpr:zidmiotou,oSci u,niosku, stosou'nie do otzeczenia:

NaczLlnego S4du Administiacfnego u, \ilarszau,iel OSK 127710&. Podkle5lan:,v jednoczeSrie-i2

plzednrioto\A), \^,nl6r.p traktujernS, jako probE uspraunienia orgat:nzacjr dzialania Jednostek

Aciministracji Fublicz:ej - u'celu lepszego zaspokajania potrzeb ludnoSci w szczegSlnoSci rizieci i

mlodzteb,. Do uuiosku doi4czono plik podpisany bezpiec znym kil,alifikorvanl'm podpisem

elektlonicznvm, zau,ieia on tak4 sam4 tredi" jak ta kt6r'a znajduje sig w niniejszej rviadomodci e-

mail, Weryftkaciapodpisu i odczlaafie pliku \q'maga posiadania oprogramo\ ,alia. ktdre bez

ponoszenia oplat. niozna u4,skai na stronacir \ 
^\,W 

podiiriotorv - zgodnie z usta\'4. irl'iadcz?c)'ch

uslu gi certyfikacl,jne.
Niniejszy q,niosek pov,,inien b;,c rozpatr)/\\,'an)/ w trlbie Ustaral, z dnra 11 lipca 20L4 t. o petl'cjach

(D2JJ.2014.1195 2diria2014.09.05)- art.21l KPA-podany jestdodatko\\Io - gd5'zcelern u'niosku

jest - sensu largo - usprau,nienie, naprau'a - na miarq iitniej4ci,ch mo2lirvoSci - funkcjonowania
struktur Administracj i Publicarej .

2,.^.rracarn5, uwage, ze Ustawodarvca i1o tego stopnia sta.ra siq - poszerzf i speklrunr :irozliwo$ci
por6wnywania cen i uryboru r6znych opcji rynkorvych oraz przeciivdzialai korupcji rv

Adnrinistracji Pui;1iczr: ej - 2e nakazal w $6 ust. 2 pkt. 2 zalEcznika ru 1 do Rozporzqdzenia Prezesa

Rady Ministr6.,v zdnia i8 stycaia2011 r,."splawie instrukcji kancelaryjnej, (.,,) (Dz.ll, zdnia
20 st1'cmia 2011 i'.) - alchirvizou,anie, r6ueiie2 wszJ-stkich rriezam6rvio:r1'ch ofed, a co dopielo

peryiji i ri,nicskdiv oirtr malizacl,jnycl-r. Cieszl, nas ten falit rrieiniernie,przy'czi'ni siq z lieu'rodci4 do

,,r'i Qk szej i o z.a,agi .,v .,,,r-,j atk o wan iu dro dko ",0' p u'O I i c zir5,cir.

Duza tlcsc pi:''."o';i'',ia;.;:'ch ]rrzeplSC-'\'l-tl'a-r'\'a. l','pizedl:ricto-,rr,'ll1 ',i'tlios:ki;. ',"'la)-e' sie. zi"v1n' 29
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chcerriy,unikn4i r,rn-aS riania intencji i podstarv prau'uvch \\I rozlllo\\rach telefonic zn1'ch- co lzadko'

a1e jeclnak, ci4gle r.ra i:riejsce \I" przvpadku nieliczuYch JST.

:.zeti lSf nie'igada siq z po.a,olar1,*i plzepisami pl'awa. plosiml' abl zastosou'ano podstar"')''

pra\\/i1e akceptcv" ane przez JST.
bobro Petenia i j aviiroii 4'cia publicznego j est naszl'm nadrzqdrtf irr celem. dlate_go staramy s19

r'6rvniez upov,,szlclniac zapisS,'L]stat,ou,i iot1,"rU""Wnioskou'ania, Ku'estie te Ustau'odau'ca

podlueiiiii uregulct,al u,irt. 63 Konsn,tucji RP: i'Kazdy ma pra\\ro skladac peq'cje' u'nioski ]
ikargi rv inteles"ie publicznyrn. u,lasn),rr lub innej osob1,'znisj zgodldo organ6w u'ladzy publiczlej

oruid.o orgarrizacj-i i ins6.tucjispolecznychw zii4zku z rqkbni,rvau;'tli przeznie zadaniami

zleconl,miz zar<r-esu aiminisiracji publicznej ." oraztv att. 54 ust. 1 Konstvtucji RP Kazdemu

,up.*.iu sip u,olnoSi uT,razani;sivoich pogtqaO* oraz pozyskir.r'ania i rozpou'szecllriania

infomracji."
Zkolei rv art. 24l KPALIstarvodau,cazachQcado aktyu,noSci obyu'atelskiej. "Przedmiotem

u,niosku mog4 b),6 rv szczeg6lnoSci sprawy ulepszenia olganizacji, u'zntocnieuia prau'orz4dnoSci'

usprawnienif praci, i zapoblega*aniau4,ciom. oclu'ony i,lutnoici, lepszego zaspokajaniapottzeb

ludnoSci."
Pamigtajmy r6u,niez o przepisach zau,arq,ch inter alia: rv att.225 KPA: "$ 1. Nikt ,ie moze byc

narazoiy naiakikolu,iek usiczerbek iub zarzotz pou,odu zloZenia skargi lub u'niosku albo z

po*,odu Aosiarczeriia materialu do pubiikacji o Tnamionach skargi iub u'niosku, jeZeii dzialal tv

granicach pra\vem dozwolonl,ch. $ 2. Organy /aristu,orve; organl, jednostek samorz4du

ierytorialnego i irrne organy iamoiz4doure orazorgan)/ otganizacji spolecznychs4 obowi1zan:

priecindziilac hamou,iniu kr1,ryki iir*5,* dziataiioin ograficzijq.l,ro ptu,o,odo skiadania skarg i

rvniosk6w iub dos'raiczania iiri'oniiacji - do publikacji - oinarnionach skargi lub',1'niosku'"

Eksperci NIK pisza: "Niervielka liczicaskladan,vch wniosk6rv o udzielenie informacji publicz:rej,

IrczLaskarg zilzonl,ch do WSA, jak rorvniez liczbapozu,6rv ztrozonl'ch do s4d6rv rejonoul'ch'.

riwiadczy6 to.. o braku zainteresou,ania w egzekwowaliu porvszechnego prawa do informacji

publicznej. Z drugiej strony. tealizacjEtego pr:awa utrudniaj4 podrnio$' zobowiEzane do pelnej

przejrz-vstoSci su,Ijego dzi'alanta,poprreini'eudostgpnianie uymaganej informacji publicznej". 
.

[n,.oioiOi pokonroiriy dostgprry iv sieci Internet: fny-+t Ol-0gl2}l0]. Mamy nadziejE, zmienii

po\\yzszQ ocenQ, b,r,i rrroze nasz q'niosek choi rv nieu'ielkim stopniu - pt..4'cryni siq do zu'iQkszenia

q,ch ra,skaztjkcrt.
Oczl,u,iScie - u'szeik^ie eu,entualne postEpowallia - o-sioszo ne przez Jednostkg.Administracji

Pubiicznej - bedqce nastepstu,em niniejiiego u'niosku - nale1'przeprou'adzic .zgodnie 
z

r:,ugor1,st5,czn),;ni'zasad#i r,yclatkorvinia Irodk5u, publicznl,sh - iutvzglEdnienierir stosowania

iiua rir"inrej korlurencji. przejr4,stosci i transparentnoSci - zatetua' petni 19ge artis'

ponol-nie sygiralrzuierr..,. ,.?o ,i,niosku dolqczono pJik podpisanl' bezpieczn)1r ku'a1ifikov'an'''ttt

podpisen 
"i.itrorri.zn'r,in. 

zarviera on tak4 sam4 tresc, jai< ta-kt6ra znajduje siq rv niriiejszej

u,iadomosci e-mail. ',lieqlfikacja podpisu i odcz1,1a6. pf im \\)rmaga posiadania oprogramou'ania'

k16r.e bez ponoszenia optat, 
^oLoiu4,skac 

,a stionachW\I/W podmiot6u' - zgodnie z ustatr'4,

Su,iacicz4cy ch usiugi. certl' fi kac,r'j ne'

-. a.. a i, ), ^:


