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EfekL1u1a,1636-Energetyczna-Analiza-Obszatu.pdf; Efekfi,urrosc-energ['cana3-usprati'uiajr:i1'-
naprau,iajml, Admiuiitracjg Publicznq.doc*; Ef.kn,ror,osc-energryczna3-usprau'uiajmy - naprau'iajmy

Adm fu i stracj g Publica4. docr.xades
Tenrat: OficjaL:y wtrj,rsek na rtocy ar1. 61 i 63 Konsq,tucji RP u, zu,i4zktt z at1.241 KPA

Kerownik Jednostki Samolz4du Tery161i21nego (dalej JST) - \\i rozumienlu art. 33 ust. 3 Ustatrry o

samotz4dzie gmimr5,m (Dz.U.2 00 1 .l 42. 15 9 I j .t. )

Dane rvnioskocau,c),/u,sp6iunioskodau,cy znajdui4 siE poniZej oL'M - rv zalEczon)'m pliku

s,vgno\\ranymbezpiecznl,m podpisem elektronicznl,m, u,el't,fikou'an,vm ku'alifikorvanym
ceiryfikz1sm _ stoiou,nie do-dyipozycji Ustaul, z dnia 1g u,r:zesnia 2001 r. o podpisie

elektrcnicznym (Dz. iJ. Nr 130 poz. 1450) orazprzepisdrv afi. 4 ust. 5 Ustarv,v o pet-Ycjach

(D2,U.201 4.1 19 5 z dnia 20 i 4. 09.05)

Preambula Wniosku:
)riawi4zui4c Oo nasf,ch uprzednio dcstarczan),ch do JST u,nioskow, w kt6rych pl'tali(qy.rv trybie 

.

ustaui odostqpie ao i"formacji pu-bliczn ej - o rcalizacjq zadai zwi4zanych z poprawq efekfi'u'noSci

"orrgLty"roej 
G.^g rrymogdrv art. tO u-stawy o efekS,ra,no5ci energeq'cznej) - chcieliby6ml'

,',"ru=iliwii panstwa r,., *JZli*,oS6 blgdnej o.".ry i interpretacji dokumentow na ktore pora'olujemy

siE w ponizszym tekSc te. awS,ra\one'prri. nas zaniepoicojenie u1'nika z analiz5' uz1'skan5'ch

odpou'iedzi.

\4ianowicie, obset'uuj emy :

- blgdir4 iirtetpretacjE telminu "efektyumoSi energetl'czna" ' niezgodn4 (lv nasry-m Iozumieniu) z

intencj4 ustawooaw'q, - okreslon4 rv art. 3 pkt. 1 ustaul, o efek15,s,11o$ci energett'czneJ (Dz. U. z

dnia i0 maja 2017 r. Dz.I-t.20 1 1.94.55 1)

- stosowa:rie w oglaszanl,chprzez Grninl,/\4i2sta - SIIVZ'ach - zapis6rv, kloLe 1u; opinii . .

rr,mioskoda\^,c-v) ;og4 narusrad zasady uczciu,ej kontr<urgncj i - y-,oprzez - ad exemplur-I -.br:ak

odpou,iednio r-.,gor1lt1,cznvch kr-vteri6u, ztti4zanych z ri,eryfikacja deklalacji produceut6tt

wi1dzen grzeq,czl,sh - deklaruj?c,r,ch speh.ianie u-vmag anlz\,.\t. "ekop1ojektu". a nieposiadaj4ci'ch

odpbu,iednich certl,fi1qato\ / czlr dokr.unent6\ r u4,skan),ch na podstau'ie badania urzqdzefl $'

uprau,ni o n y ch, ni e zal e in), ch j e dn o stk ac h b adau rc zy ch. elc

Zaznaczamv jednoczesnie, ze blEdne interpletacje mog4 nie tviko pou'odou'a c przedNuzattie czv bvc

pou,odem od",oh,*,uniaprzetug-oro,rru,n),Lon-r,ri,anie p::ojektou,anl'ch instalacji aJe mog4 r6rainiez

stanowii pow6d do uniewaznianj.a projekt6rv poprzez brak irodk6rv a w najbardziej dras$'cr\'9h
przypa<ikach skutkov,ai nakazern zu,rotu inu,estou,anS,ch fundr.rs4r cqr dotacii do organizacji urii
Eurrcpejskiej nimi dysponuj4cymi co rv efekcie spowoduje straf,v* i kosztl'ponoszone ptzeznas

ws4151[i.6

W mrrienraniu rurioskc,dau,c), - znajomodi pou,olanl,ch vn,e u,zmiarkorn'auej, za\qczonej opinii -

podsiaw prarvny-ch i ui,r,arunkou,an-- pozrvoli na zmntejsz-eirie jloici blqdnie definiorvanvch

SIWZ'O*, - rv kiorych nieprecyzt,j nie zatozone kyteria - mog4 narusza{ zasady uczcir'r'ej

l<onkurencji i pou,ociovrai-problemy ztviqzane ze si<uteczu4finahzaqa procesu dot-iriansorl'aria te-to

t-vpu inrvestl,cji.

if 1; Vrr z.:ti4zl<tt zport,r;z,sz)'lr, r.ra tiocv an. 63 Fl-onsti,1p6;1 RP. scilicet: "Kazdl' IlIa pra\vo .sld?-Cac

ieii,c,1., rinicski i-sl,:aigi w rrrleresie;rrbli."rr",*. u4asnl,itr 1ui: rr,lej osobv r,z'iei zgaaq do crgr':li"r'

.js i
'., "."," r"'.1'I ;/1.

I tj'



u4ad,rt publicznej oraz do orgarnzacii i instytucji spolecznvch u, zu'iqzku z u,r'kon1/\\'1anynLL przez

tie zadanta,lri zleconr.,ni z zakresu administracji publiczrrcj. (,..)"
- \\/ r\\,i4zliu z227 t 241 Us'iany z- rTnia 14 czerit,ia lg60 r. Kodeks postqporvania admiiristlacyjnego

1D2.1J.20t3,267 i.t) - koresponduj4c zart.70 ustarq'o efekq,11,1oSci energet:'cznei' niniejs4'm
t+nosirn;'Fery'cjq:

$1.1) W prredmriocie - abv Pracori-nic5,Jednostki Samorz4du Ter1.'torialnego (Adresata)
r+l,peiniaj4cy \\/ n^anlacli pi.zydzie)lon5,ch im komlretencji - zadania ztvi4zane z p0pra\1'4

efett5rvnoSci energet-l,cznej 
- 
- dokonali analiz5,ilyiej sygnalizo*'anej probiemaq'fui.

\iV rozumieniu r',,nioskodav'c5, - Elomocna *, dokonaniu ilrzedmioton'ej aualizl'rno2e b,r'd

za\qczona op irria pra\i,na - pt" "l\ivmogi dofyczqce znov'elizon'anych postanov'iem tztt'.
ekoprojektu"
W raneach niniejszej pefl,cji prosirrry, o z.a1taznanie sig z rzecr,anqzal4czon4 oXliniq.

Calo(d aualiz.v zalqczl'li6m1, do riiniejszej peg,cji vi, piiku pdf.

Osnora,a \Vniosku:
W naszej opinii szczeg6lona znajomoSi powotanychw rzeczonej zal4czonej opiniipodstarv
prawriych oraz u.,r,arurikou,af - 1rozu,oli ria zruriejszenie iloici btqdnie definiou'an1'ch SIWZ'6rv - tv

lc611,ch nieprecl,zyj yie zalozone k1,1e;u - mog4 narusza6 zasad5t uczciwej kod<urencji i mo-e4

by6 pou,odem ploblern o\\/ zwlqzart\.ch ze skuteJznyrn dofinansowaniem tego ti'pu inrvesq'6,.1i.

$2) \\inosim), o Z\\rrotne pofivierdzeuie otrzymania niniejszego u'niosku rv trybie

$7 Rozpoi'z4dzetiaPrezesaRady ilinisti'6iv z dnia 8 sfi,cznia 2CC2 r. w sprau,ie orgaiiizacji
przyjmou,ania\rozpattywania s. i nniosk6ur. (Dz. U. z dnia 22 s\czna2002 r. Nr 5. poz. 46) - na

adre s e -m ai I e fekt-v r,*r c -s c - cr;i c-r: g e l.v r-. zn aii'J) s am o rz,ad.,p]

$l) Wnosimy o archira,izacjE zalycznika stosou.nie do Rozporz4dzeruaPrezesa Radv N4inistr6u'z

dnia i 8 slycznia 2Afi r. w iprarvie instrukcji kancelalyjnej, jednolilv ch rueczowych nrykaz6w akt

oraz instrukcji u, splara,ie organtzacji i zaklisu dzialania alchirv6v, zaktradowl'ch (Dz.U. z drua2}
stycznia 2011 r.)

$5) V/nosimy o to, aby odpou,iedz w plzedmiocie po\\)/zsz)'ch pe!'cji zlozonvch na moc,v alt. 63

Konsi,rucji R-F u, tn,bie afi".221 i 24.1KPA. zostalaudzielona - zu,rotnie na adres e-mail

$6) Vriniosek zosral s,vgno\\,anv bezpiecznl'm. ku'aiifiko\\ran)'m podpisem eleklroniczili'lll -
itosounie do lU,',;,czn. ch Ustaul, i d^u 18 u,rzesnia 2001 r'. o podpisie elektroniczll'm (Dz. LT. 1\i

130 poz. 1450)

'' -ri o skodau'ca:

Dod atkorve informacj e:

Stosou,ruedoart.4ust.2pkt. lUslaw1,opet5,cjar".l^r(D2,U.2014.11952dnia2014.09.05)- osobq

leptezentuj4ca Podmio{ l,;n6524c1r pe[,cjq - jest -
Stoso.,rnie do alt. 4 ust.2pkt. 5 u'ui. Ustaul, - pe11,cja niniejsza zostalazlozonaza pomoc4 Srodir"6u'

konrunikacji elektronic znej - a *,sJcazan)r111 z\\1otlrym aoresem paczry elektronicznej jest:

eiejillg-9gg:g1i*9ry zna iGjsa nir: r;raci,i].1

Adresatem Petlrcli - jest Orgal ujarvnionl' u' ltopl:alj'cji.

\"li iriosliod a',vca



podpisemelektr'oiiiczn5,m (r,,, zal4czenrustoso\vnepliki)'c1io6\\'ediugaktualnega.orzec'z1ttctt"u,^.
L,at po,ipisu eiektrcnic zT\ego nie pou,oduj ebezprzedmiotos,o(ci u'niosku, stosou-nie do orzeczenta:

J\aczfhego Sqdu Admirristiacl,jnego rv Viarszaivie I OSK121708. PodkleSlamt' jednocze(nie. i2

przedrnioiouy v,iriosel.: trakfuie"ln),lako pr6bg usprau,nienia orgart:lzac1t dzialanta 'lednostek

Adnfnistracli Pulticznej - u,"ceiu i"prr.go ,urpoku3urriapotrzZb ludnt-(ci u'szczeg6lnoSci dzjecii

tttlod,ziez,t ' Do t'niosku dol4czono pilL poapi'any bizp.ieCznym ku'aliltkowan'r'm podpisent 
.

elektroniizllyin, ,u*r..,'a on iak4 sair4 tieS", ja?<iakt6ia arajduje sig u' niniejszej u'iadotlosci e-

nrail. Vy'eryfikac.;a podpisu i odc4,126e pliku \{/lnaga posiadania opl'ogl'amo\^'anta.ktorebez
pororr"niu oplat, rnontau4,'skai na stronach \\/WW podrliotorv - igoanie z ustau'4. Su'iadczqc)'ch

uslugi celf5'fikao'jne.
-To i,e w,nioskodawca por,+,oiuje sie *a at't,241, KP1-, wie ozruacza ze niniejsz)' rt'niosei< nalezl'

procedo'wad rl, tlTbie KIA.
irrosiml,ab-v t4,b odporviedzi (pr.ocedori,anie) pyq'iqdvi'oparciu o interpretacje frefci pisma'

\\,g. uznania (clecS.zji) Urzgdnikd,rv - (rakfuj4c podstawt'pl"a\\'Ile potl'o.iane prc'ez

r.l,n-ioskodao.oq -;*Li'dodat-[to*,e. (tak abi, unii.nqe 11,25:1y211i6 do uzupelniertia brak6u,

lbrmahil'ch)
V/ nniemaniu Vi;ricskoCarvcy niniejs4, u,niosek pou,inien bf i procedowan,v \\'tr)'bie Ustaray o

pett,cjach - iub u,edlug ocen,v UrzEdnik6u'.
R LcLooy at1.241I{Pi - ni6u,i jedynie - expressis verbis - o koniecznodci usprau'njania i

ulepszania struktur adrninistracji publicznej - za pomoc4 trybu wnioskov'ego.

Xini.;rry wniosek rnoie b1z{ rozpatry\^,a11y' ,a,tlyUle Usiaril' z dnia 11 lipca 2014 t' o pe$'cjach 
.

lDz.U.Z014.ll95 zdnia 2014.09.05) - art,247 KPA - podanv jest dodatkbu'o - 9dl'z 
celetn n'niosku

jest - sensu la:'go - uspiaunienie, iiaprai,,,a - na miaig istniej4cych iiiozl.ir"'o5ci - fuidic.joncl{ania

;XX[:ffitfi#l:J,??'J,}:.li,:A'*ca do tego stopnia stara siE . poszet4,cspektrum,rozriu'osci

poro.oryiuunia.cen i ul,boru r62nych opcji rynko\rT'ch orazprzeciu'dziala('korupcJl w

Adminiitracji Publicznej - 2e nakazal* $e "tt. 
Z pkt.2 zaL4Zznika ru' 1 do kozporz4dzeniaPrczesa

Rady Ministr6u, z dnia i8 s6,cznia 201 1;. u, sprawie instruicji kancelaryjn:j, ! ) (D''y'z dria

20 sq,cznia2011 r.) - archiwizo\r,anie, rowniei i.vszystkich niizarn6wiouych ofeft, a co dopiero

pet),;ji i uariosko n' optj'malizacljnS'ch. Cieszv nas ten fakt niemie tTne' 1pr4,cz1'ni siq z peunodci4 do

''.r'iEkszej ro zrva-ei v-; i4r'r d6f [6 ttaniu Sro dkd rv publi c zni' ch.

DuZa iiose po*,olf,*,urych przepisdui pra\\/a iv przedmiotoul'lrr u'niosku, *'ia:!e.siq z t1'm' 2e

chceml, unilar4i -.r),jainiania iniencji ipodstau,prau,nlch .o,loz:ro.n'uch telefonicznl'ch - co rzadko'

ale jednak. ci4-ele ura miejsce -w irrzl'padku nielicznl'ch JST. 
no podstany

iezLb, JST nie zgada siq z poivolanl'mi przepisami pl'aw4 prosiml' ab;r' zastosov'a

pra\^ne akceptou ane przez .IST.

Dobro petenta l jar,,.,rosc 4,cia publicznego jest naszl,rn narirzqdnf il celem".dlatego stara:rrv siq

roulriezupowszeclrruaczapis,r,-Ustau,or,r,.EdtB,g2*..\\Inioskou,ania.Kra'estieteUstarlodar,.,ca
podh'e(liii uregulcu'ai u'art' 63 Konstytucji RP: ;'Kuzd1' ma pra\\/o skladai perycje' u'nioski 

1

skargi u, interesie publicznl,m" rvlasnvm lub inlej osob.,'za jej zgod4 do organ6u' r'r'ladzv-* publicznej

oraz"do orga-rizacji i insntucji spolecznl,ch u'z'*i4zk, , to^,kbn):v;an1'mi przez.nie zadaniami

zlecot:,mlzru*'.ru r"riiniriruiii pubHtzrrej ." orazu,arr. i4 ust, 1 KonsD'tucji RP "Kazdemu

zapevi;iasiq u,oluodc .,\rTazaniaswoicii pogt4aO* oraz po4,skil{ania i tozpov"szeclurjania

irrfcmracj i. "

Z kolei rv afl, 24i KllA Ustar1'odau,ca zachqcado aktt,u-nosci ob,vu'ateJskie--i, "Przecitniotent

u,niosku mo94 t :re * trrr.gof"oJ"i op.u*v'u1.prr.rir. organizacji, rvzmocnieniaprau'oruqdnoici'

uspLau,lieiiia prac5, i zapobiegania nadu4,lior", ocluon\, .i,trasnoici. lepszego zaspokaja[ia potrzeb

ludnosci.
Pa.irrietajrrry r6wrriez o przepisach zau.a,t11,c}r inter. alia: u, ayt.275I{PA: ]'S 1. Ni}.rt nje nroze br'd

,rururorr5, na ja)riikol'u,lek uszczenbek lub ranzut z polrodu zloienia. sliargi Xui: n'liosku aibo z

pog,odu 6osfarczer:.ia materiaiu ,Jo puiilikacji o znamionach skargi iuLr w'niosku,;ezeli dzialal

in grapi*ach pra.rvern doztuolon3'ch. $ 2. Organy pa.ltst'a'c.,r'e. orgeni/ jednostek satnorz4du

tei-lttci:ialnego i i,o,. orga.rli, sa,rcrz4clo.,,,* oliror"grn1, r.llgatr:izacji si:oieczrii'cir.s4 oboiviqza:r.e

L.l.;rr.ciu'clzialac l:ra:lo,*.iniu kri'i,,l.1i i'lr,l..;'rrr C,z;alairioncg"iir,iczajra.;"* 1r,.,tt't.Co sklaiania ekarg' i

-,,,i;::ji,..1..;-,.,,'1,;bdCsta::cze:^.,rrt:tiCl:::::ti.t:j-iOi:ub]ikacit'C1',zr,,j{-rjjeill:,:.il'llii'-'b 'i"ricsl':t''
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Eksperci 1'lll{ pisza: "}trieri,ielka liczbaskladan;,ch r,-nioskoq, o udzielenie informacji publicznej.
liczba skarg zlozon),ch do \\/SA. jak r'6v-'niezhczbapczq-du, zlozonl,ch do s4d6u,rejonotil'ch.
S\r,riaccZ,\ii 11loze o blatr:u zairiteresou,ania u, egzekl,6u'aniu pou'szechrnego pra\\ia do infol'macji
publicznej. Z diugiei stron1,. reaitztcjE tego pra\\/a utrudniaj4pocimiotv zobotui4zatre dc pelne.;

przejrz-r'stoSci su'ojego dzialania. poptzez nieudostqpnianie ul,rnaganej informacji pubiicanej"

[Protok6] pokontr'olny dostepnri q, sieci Intetnet: LBY-4101- 09/2010]. lt4am1' nadziejE- zt^rientc
po\\^)ZszA ocetle. b1,i moze nasz u,niosel< choi u, nierr,,ieikim slopniu - ptq'c4:tni sig do zu{e.,kszelia

0'ch rvskalnikou'.
Oczyra,idcie - u,szeikie erventualne postQpo\\/ania - oglosz one przez Jednostkg AdministLacji
Pubiicznej - bEdqce nastEpstu,em niniejszego u,niosku - na7ery przepro\\/adzi6 zgodme z
r),sorystrrczn)/mi zasaciami u1'datkou,ania Srodk6u,publicznych - z urvzglqdnieniern stosotvania
zasad tczciu,ej koril<urencji. przejrzystosci i transparentnoSci - zatern rl, pelni lege altis.
Ponou,nie sygnallzujellr)r. ze do u,uiosku dol4czono plik podpisanv bezp'eczr1)/lr. ku'alifikou'an)rr
podpisem elektronicznvrn, zar,,,iera on tak4 sam4 treSi, jak ta ktora znajduje sig rv niniejszej
wiadornoSci e-rlail. Viervfikacja podpisu i odcztr,tarrie pliku \\T,maga posiadania oprogramou'ania.
kt6re bez ponoszenia oplat. mozna uz1,sli2f na stronach WW\\/ podrliot6u/ - zgodnie z usta\\'a.

Su,iadcz4cych uslugi certyfi kac,vj ne.

Kierou,lik.iedlcstk, Samorz4du ferl.toliainego (dalej .fSD -',a'rozumieniu ar1. 33 ust. 3 Ustaul'o
samorzqdzte gininnl.m (D2.U.2001 .1,42.7591j.t.) ;

Dane v,nioskoia',r,c)'/r,,,spolr.rnioskodara,c), znajdujq sig ponizej oraz - tt zalqczort)'m piiku
s):-qno\\:arvmbezpieczrl,ra podpisem elektroniczll\/m: u,er),fikou,an1'm krl'alifikorl'au)'ru
cerq'fikatem - stosou,'nie do dl,spozl'cji Ustaul, z dnia 18 ur:zeSnia 2001 r. o podpisie
eiektronicznl,n: (Dz. LT. Nr 130 poz. 1450) orazprzepis6v'ar1.4 ust. 5 Ustaun, o peli'cjach
(.Dz.U .201 4.719 5 z dnia 2 0 1 4.09.05)

Preambula Wruosku:
l.Javli?zuiqc do nasn,ch uprzednio dostarczanl,ch do JST uniosk6rt," rv kt6r-r,ch p)itaii(riry -,\'tl')'bie

uStaul, o dostgpie do inlonriacji puiliicznej - o reaiizacjq zadartz\\:i4zan)'ch z popra\\'4 efekq'r'r'noici

energetyczlrej (u:g. uymog6rvart. 10 usta\^y o efek11,la1odci energefi,cz-nej) - chcieiib5'drny

uwrazlirvii Paristwa na mozlivnodi blqdnej ocen.v i interpr:etacji dokumeut6rv na k"6re pou'oiujemv

ris 1ar porii2szyrn tekscie, a uyraz orte ptzez nas zaLiepokojenie -\^J,nika z atalizy u4'slian5'ch
odpou,iedzi.

h4ianoruicie, obserr,,uj em1, :

- L-,lerdnq inlemretac.'iq iern':iiru rrefelii\,,\,\irlodi eiiergetvc:,iiia" * niezgocl:r4 (u'nas4'nr razutniertiu) z

ii.,telcj4 Usta.woda,,,o,cr, - ciire.'1oita 
".,i 

art. 3 i,.k-t. 1 Llstaul,o efekti'u,no(ci energe4,czllej (Dz-U. z

air:a :') ir,zlal(t1i ,. iz.L;.1t11 !,i.5-ilj

.,!- i d r,a ^ti,
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- stosowalie u,oglaszan,vc.h plzez Gmrril'/\{iasta - SI\\/Z'acir - zapis6u'- kt6re (r"' opintt

qni,: sLodarrc),) ;og4 nirusiae zasadT, uczci*,ej ko'Lurencji - iloplzez - ad exen*luur -.bra1i

o[fov,.ednio 
^golisq.canl'ch 

kr'5,reri-6u' zn'i4zinychz u'er],fikacjq deklamcji,producent6u'

uri4drrrtg...,iJr}'.1', - deklalujqc),ch spelnianie ir1,ma-g an-tztu. "Lkoprojektu". a nieposiadaj4cl'ch

oOfo 
^r,"airjcli 

ceir.,iik aLov,, c4i dokumentS,n, ,r),rkurr,.'.l, ,, podstau'ie badania urzadzei u'

uprarr,zli o uych. ni ezaleznycli j edno stkach b adau,czych, etc

Zaznaczarny jeCrroczeS nie- Zebiedne interpretacje mog4 nie t-viko potvodou'ad .przeoluZanie 
czy bli

pou,odem 6dl,6h,\i,a11ia przetarg6,n, ,ru ,n14.onvu,anie !r:ojekttlanl'ch rnstalacji. a1e mog4 16v''njez

stanou:c pou,6d do ,rnieu,azLriaiia projeki6u, poprrrrbtak drodk6u' a rv najbardziej dLasq't11']'il

przl,padkach skuikora,ai nakazem z\lirotu inu,istluranych fundu sz)' c4'dotacji do olgairizacji U[li
'Eur.ope;skiej 

ninii i1,sponuj4c,r,mi co rv efbkcie spon,oduje strat"v ikoszlf ilolloszone przezn"as

u,szy stkich.

W mrriernaniu u,ir.ioskcdaurc)- - ztajomo66 porvolanych u'e ruzmiaul<ou'anej, zal4czonej opinii -

podstari, prarmlzch i uu,a:'untrlou,af - por,o,oii na zrnniejszenie iloSci biqdnie definiou'anych

SIWZ'du'-wktor,vchnieprecyzljntizatozonehl'1s1it-nog4nafltszaczasad'vuczciu'ej
konkurencji i pou,cdor,rae proUt.iv .rri4io"r. ,irrt""rrr 4fiiaiizaciEprocesu dofinansorvania lego

q'pu inrvestYcji.

$1) W zwi4zku z po\\)izszym, na n:ocy art. 63 Konsq'lucji RP, scilicet: "Kazd1' n'La pra\\/o skladai

petycje, ia,nioski i skargi lv iiiteresie publicziryrn, 'wlasnym 1ub ir:nej osob;r za3q zgcC4 dc crgarir'"

u,ladzypublicznej araz do organizacji i insfficji spolecznych rv zri'i4zku z uykon,r'\\ianyrni pzez

nie zadadami zleconyrni z zabesu adrninistracji publicznej' ("-)"

-tvnniqzkuz22T i 241 Ustawy zdma14 czerwial960r, Kodekspostqpowania4'1'.lt:]^r3.?"go
(D2.1J.2013.267 j.t) - koresponduj4c zart. 10 ustarvy o efektyvunoSci energetycznel, rurue3sz)/m

unositty Pet-vcjE:

$f .1) Viprzedmiocie - ab5, Pracou,nicy Jednostki Sarnorz4du Ter;'1e1iu1nego (Adresata)

, ;vpelniai4c\, \\i rana^ir prz5rdTlslonl,ch im kompetencji - zadarua-ztx'r4run" z popra\4l4 efekq'u'noSci

eite, g eq, i)nej - dckonili analiry u1,zej s-s gnalizou,a,ej probl ematl'ki,

\\/ rozumieniu n,nioskodarr,'c1, - polnocna *"dokona,riu przednr.iotou;ej anali4' .mozebYL 
zaLqczona

"pil; ir;;.\,na - pt. "\\i),mogi dotl,cz4ce znot'elizou'an,^'-c1, postanou'len tzu'' ekopro-jektu"

ii ru"rO"f. nipielzej peti,.ji-prosi*l' .o zapoznanie siq z rzeczon4 zalaczon4 opi'i4'

Calo$i analizry )ai,q.gzytisrnv do niniejszej petvcji rv pliku pdf'

Osnov,a Wniosku:
V/ naszej opilii szczegolo1r,a znajoilodc por,,,oian,r'ch u'tzeczonej zdiqczolej opinii podstau'

prauml,ch or-u, u*'rrirkoil,afi - ptzra'oli na zmniejszenie i1o(ci Ulqanie definior"'an:'cti S].ll!{-01; t'
iiJrv""i, niepreci,4j rne zalozone la-r'teria - ,rog4 naruszai zasady uczcitvei kord<ulencal 1 mog4

il;;;;ffiilproli.rro*, zro,iEvan:ich ze skuteJzuS,m dofinansorn'aniem tego i)'pu inu'es0'cji'

$2) \llnosim,v o zr\,i'oule pctu'ierdzen;e otla'tnania nilriejszego r'r'niosi;' l,r:1!'!1:^t:7,-^^,,

Rozpot.4azenia Plezesa Radl' It4inistr'6rv z dnia B st)'s7ri, 2002 l' 
"r' 

silra\:1e olganlzacil

prz;,jnrcu,ania i. rozpat,yro,urriu s. i rl'niosk6rv, (Dz. U. z dnia 22 s"-vczia2002 t'Nr 5' poz' 46) - na

iar., . -n ui I el'ektyr'moi c-en ergetl'c zua@s atlorzad,pl

5i3) \ltrosimy o arcirir., tzaclQ iat4czntt<{stosownie do Rozporz Edze':tiaPrezesa Rad)' \4inistrou' z

cjnia i 8 stycznia 20i i L. ra, sprarn,ie irrtrol"ji kancelarS,jnej, jednolitvch tzeczow)'cir rry)'kazou' akt

oraz instrr-ilccji -*, sprav,.ie organizacji i zakresu dzialanii aichirvor., iakladoul'ch' (Dz'U' z drua20

st)'cznia 201 1 r.)

$5) \\/nosiltjy o 'io, ab5, 66ro.o'ieCz ''v pu:,ediliocie po\ )Izsz)zch peqi'cji zlaZons'ch na mocy art' 53

K.ns4,'rucji il.p .-,., tr.,b;e at1. ?.2i :, 241 KP A- zosrati uaiielona - zi"iotr:ie i'a adres e-n-ra'il

*ial,."Un',].0-r.-.,,r.tg..1'. ztnr.@szn','-,: zz,t1.pi - SiOsor;,'tie do ait' 2'+4 32 K'iA' - -

+Lj '*rnicsa',: zc,t:ti::ri'gna,r.L.,r',' 1::trt',c.iztt1'in" l.i'alifil':o\r"an-','],"i pcr'it-.isel:l elel<'i'i'lt:ir-';l1l'r ill '

^at'ta. ' ^:
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stosor,rrnie dg y,,1,11r6211,r'ch Ustarrnl, z drLia l8 rr",r'ze(nia 2001
130 poz. 1 450)

r[/,.; . q[-^r]nrt42'

r. o podpisie elektroniczn5'm (Dz U' l\L

Dodatkou,e infonnacj e :

Stosorvnie do art. < ,rt. Z pkt. 1 Ustau.,v o peh,cjach (D2.U.2014.1195 zdtia2014.09'05) - oso'b4

leprezerrtuj qca Pod:rrict r.r. iosz4c5' pe['cj q

Stosou,nie do art. 4. ust. 2 pkt, 5 io*,. Uriu*y - peq,cja niniejsza zostala zlozorla za pollocq Srodk6tt

konrunikacji elektronicrrrij - a u,skazanym irviotnym adresem poczq'elektronicznejiest:

efekfi rrvno s c- energet5, c zna@s amorzad. p I
Adresatem Pe[,cji - jest Organ ujau'niony w kornparycji.

\linioskodau,ca - pro iorma podpisal - niniejszl, uliosek - bezpieczn)'m kr"'alifikol'zal]y11l

podpisenr elektroticznym (w zi4czenirstoio.ryne pliki) - choi wedlug aktualnego orzecznictu'a 
,

traf podpisu elektronic znegonie por.l,oduj ebezprzidmibtorvoSci rvnioiku, stosov'tfe do orzeczenia"

Naczelnego S4du Administlac;,jnego rv Wars zawie I OSK I2l7lO8. PodkreSlamy lednoczeSliie, iz

przednriolou5r u,niosek traktqlmylako probE usprawnientaorganizacjt,lzialania Jednostek

idrrir1.irtruc.li Publiczrej - u,telu lepszego ,urpikrirriapotrieb ludnoSci rv szczeg6lno6ci dzieci i

mlodziery. Do imiosku doi4czono piit poapitury bezpieizn5'm kwaiifikoYTl)'lT podpiserl. 
.

elektronicznS,rn. zawiera on iak4 sarn4 tieS6, jak iaktora znaj-duj e siq rv r-riniej szej u'iadomo6ci e-

maii. \\ieryfikacja podpisu i odc4r12111s pliku r,,1'maga posiadania opt'o-uramou'at1ia, kt6re bez

ponoszenia opiat.- *orrru uzyskai na striach qllyllipoarniot6rv - zgodnie z ustau'4' $u'iadczqcycll

usiugi cer!,fikac1jle.
- To-ze v*,nioskocarvca pou'oiuje sie na afi. 241 W A. nie aznaczaze niniejszl' t niosek nalezv

fliffifif:X:,lffi'ffiH*ur, urro..d6wanie) prz5,jqci' oparciu o i,teipretacje tresci .pisrna 
-. r'g,

uznariii(aei:,ijl) Uizq,drrik6ro)'- traktujqc poditau,v pra\ rre pora,olane przez.uarioskodau'cq - jako

dociatkora,e. (tai< abt,ur:'ikl4c tryz\,ttania do r-izupelnienia brak6u'formaln)'ch)
W ruriemaliu *\iriosliodaii,c), niniejsn, uniosek pou'inien bf i plocedo\\'arl\; r"'tt'r'bie LIstatrrv o

petl'cjacir - iub u'edlug ocen\/ LlrzQdnjkdu'.
L".rony afi. Z1l KP;, - *O*i jed,vnie - expressis verbis - o kcnieczno(ci uspra-ra'niania i

ulepszania struktur adr:rinistracji publicznej - za poruoc4 tq'bu u'nioskov"ego'

Nrriie;s2,, u,niosek nioze b),c ,orputr1,ro,un, u,trj.bie Usiaril, z dria 1i lipca 2014 r.0 petYcjaci-r 
.

pz.U,2Al+.i195 z dntaZAt+.0l.OS; - afi. 24i KPA - podany jest dooalkot)'g - s^d)'z celem ra'niosku

jest - se1,su largo - usplau'nienie. rrapra.,ra - na uriarE iitnieiqcich ttiozliu'o6ci - lunkcjonor"'ania

strulctur Administracj i Publi cznej .

Zn::acaily uvvagq. ze Ustarvodau'ca do tego stopnia stara siq - poszerzyi spehruil moZli''r'odci

por6ivnl,ivaniu I", i ri1,bsru r'o2nvch opry r5,niio\\T/ci1 oraz przecitt'dzialai korupcji rv

la,ninist.acji Pubiiczrie1 - ze nak-azal iv 516 trst' 2 pkt' 2 zal4izr'rkaru 1 do Rozporz4dzenia Prezesa

R.ad), Ir{irristi'oiv z dnia i8 sb,cznia 201 1 ;. q, spra.^,ie instruicji kancelart'jn:j, (' ) (Dz' U ' z dnta

20 stj,cziria 20i 1 L.) - archira,izou,ailie. r6',r,nieZ u,szystkich niezamdv'ionycJr ofert- aco dopiero

pet5,c.1i i wniosk6rv optyrnaiizac5,jnyclt. cieszy nas ten fakt nierniertie,ptzrycz'yni siq zperv[o(ci4 do

i,i'i q k szej 1 o zrva gi u, un, d atl.:o v,,aniu dro clko',1, 
1.-- 

ub I i czn v cir,

DUzaii;dipor,,oli,*'2n1,chirrzepisfr2ripLaiyai1'przeciiliorc\r,n'111u'itiosku,'wt4ze siqzif i11,2'g

c1;cr:il-,'r' .1,ritr ,Ea'*':'iiio"ia ilitericji ip-otl-tta'"" 1i1'e\'\'l--ti'cl1 'u 
lot't'"'o'ch telefcriczn-r'ch - cc lzarjl:o'

ale ;e ll::ai.;. c;agie na nlie-isce ',',' i",r7,-\rj-raCi.:i.: li:el;cziti'ch I ST'

-.-,1 r .1 I ^:i , t -"-i ,-- I
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Jezeli JST nie zgacia sie z pou-clan1'mi przepisami pla\l;a. plosirnS, ab,v zastosot'ano podstat"y

J)rau::e akceptcv"aae plzez JST.
bJUro Fetenia i jar,,,nodi 2r.cia publicznego jest naszl'rl nadlzqdnvrl celettt, dlatego stalatnl' sie

t'orvniez upotl'szecluriai zapis-v Usiari'ot'-e dtq'cz4ce Wnioskou'ania' Ku'es1ie te Ustau'odau'ca

poJne6lil^i uregulou,ai.,0, irr, 63 Konslrrtucji RP: ;'Kazd,., 
l11a pra\\/o skladai petl'cje, rvnioskl f

inuG u, inteleJe pr-iblicznl rn- u ias:rym iub imej osobv za jej zgod4 do or''aai6u' t','lad4' publiczrej

oruido orgaiiizacji i insrytucji spolecznych rv zwi4zku z uy16n1'u,an)'mi przezrtie zadantantr

zleconymizzala'esu acminisiracji publitznej ," oTazw art.54 ust. 1 Konstytucji RP "Kazdemu

.upornlu sip u,olnodi wytazanti sivoich poglqddw oraz poz,r skiu'auia i rozpou'szecluriania

infornracji.'
Z kolei \\t al1-. 241KPA Ustau,odau,ca zachqcado akly.nvnoSci obyu,atelskiej. "Przedmiotem

u,niosku mog4 b-r;c u, szczeg6lnoSci splar.rT, ulepszenia organiza.;i, .o'r.o.nienia pt'au'orz4dno6ci'

usprau,nienia'pricy i zapobi-egalia naiu4,Lioni ochron;, ri,lasnoici. lepszego zaspokaja,ia potrzeb

ludnoSci. "

Pamigtajny r6rulie2 o przepisach zaq,arl),ch inter alia: q, afi,225 KPA: ', $ 1. Nikt uie ,roze bi',i

narazony na jakikoirviek usiczelbel< lub Laruutz porvodu zloZeniaskargi lub u'niosku aibo z

porvodudostarczenia rnateriatu do publikacji o znamioriach skalgi lub u'niosku - jezeli dzialal u'

granicach pra\\,em dozrvoionl,ch. $ 2. Orgairy pafstrvoure, organ,\/ jednostek samorzqdu
rlrytorialnigo i inne organy iamoiz4doro,e otazorgany arganizacji spolecznychs4 obou'i4zane

prieciv,dziaTai harnorn,irriu t rytl,t i i irur1,p dzialaiioni ogran czii4J),r, pru*,o.do skladania skaig i

u'niosk6w lub dostarczania inioi'macii - do publikacji - oZna-rnionach skargi hlb uTriosku'"

Eksperci NIK pisz4: "Nieu,iellca liczba sliladanl,ch ri,niosk6ri,o udzielenie informacji publicznej,

IiczLa skarg zlizonl,ch do \\i SA, jak ror.rniez liczbapozv,6rv zlozonl'ch do s4d6u' rejonoul'ch'.

drviadczyi 
-*or. 

o braku zainteleiou,ania rv egzekrviu,aniu pou'szechlego pral\ia do infonlacji

publicznej. Z dlugiej strony,, realizacjqtego pr"awa utrudniajq podmiory zobotvi}zane do pelne.j

przejrrysioSci su,ojego dzi'alania,popir"i"i"udostgpnianie uymaganej infonnacji publicznej"..

ifrotofOt poLorrtroi,il, dostEpny w sieci Interner LdY-4i Al-0912010]. Maniy nadzs.ejq, zrnienii

po\\T,zszq oceng, b5rcmoze naiz wniosek ciro6 rry nieu,ielkim stoprriu - pr4'cryni siq do zu'iqkszenia

t)'ch wskaZnikcu'.
Oca,v,i6cie - ra'szeil.:ie eu,entualne postqpou,ania - o-eloszo ne pl-zezJednostkq Administlacji
pubiicznej - bgdace nastEpsf,i,em niniejsiego ra,r'riosku - nalery pzeprorvadzic .zgodnie 

z

rltgon,stvczrl'mi"zasadanii ul,datkora'ania Srodkor.r, publiczni'ch - z utvzslEdnieniem stosou'anta

isad'uizci*rej konl.-urencji, pr:zejr4,stoSci i transparentno6ci - zalen111' pelni iege artis'

ponou,nie s1,gnal',zujen,.,,.-iL do ri'niosku dol4czono plik podpisan), bezpieczn,r'm Kra'a.lifikou'an)'ttl

podpisem .ieit."nicrnl-ni, za.o,iera on tak4 sam4 treSi. jak ta-kt6La znajd'uje sie..v,'niniejt"j 
^ ^,^

ra{adomoSci e-mail. \\req,fili2sia podpisu i odc4,tanie pliku w1'maga 1:osiadania opro-tram0\\ranla'

kt6r.e bez ponoszer,;a oplat. n1oirru u4,skai ria str.onacli\\/\\/\r/- podmiotor,,, - zgodnie z usta\\'4.

su,iaccz4c), ch i-islug', cerq'Ii1ia c1' j ne.

':, ,a._::::-_:




