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Starostwo Powiatowe
Zarza.d Powiatu - w rozumieniu art. 26 Ustawy z dnia/$czerwca 1998V. o samorzqdzie powiatowym (Dz.U-2013.595 j.t.)
§1) Na mocy art- 63 Konstytucji RP w trybre &n&2'\ 241 Kodeksu postepowania administracyjnego, wnosimy petycje do
Zarzqdu Powiatu (dalej ZP) - o przekazairte ponizej przedtozone wniosku do Zaktadow Opieki Zdrowotnej (Szpitale, etc)
podlegtych Starostwu.
Niniejszy wniosek przekazujemy za posrednictwem Starostwa, gdyz jak wynika z przeprowadzonej analizy czesc Szpitali,
nadzorowanych przez odnosne, miejscowo wtasciwe Starostwa Powiatowe, nie posiada wtasciwie dziataja,cych
elektronicznych skrzynek podawczych w rozumieniu art. 16 Ustawy o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizuja_cych
zadania publiczne - ad exemplum - jedynie nieliczne szpitale maja, wfasciwie zintegrowany adres e-mail z elektronicznym
dziennikiem korespondencyjnym, systemem EZD, etc - w rozumieniu Rozporza,dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dziatania archiwow zaktadowych (Dz. U- z dnia 20 stycznia 2011 r.)
§2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie - przez Starostwo - otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 rozporza^dzenia Prezesa
Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wnioskow. (Dz. U- z dnia 22
styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) wraz potwierdzeniem otrzymania niniejszego wniosku, wnosimy w trybie art- 244 §2 KPA, o
zwrotne potwierdzenie przestania - ex officio - przedmiotowego wniosku do nadzorowanych Zaktadow Opieki Zdrowotnej wraz z
wyszczegolnieniem ich nazw oraz danych adresowych.
§2.1) Rzeczone potwierdzenie wraz z informacja, z wyszczegolnieniem nadzorowanych przez Powiat Szpitali {Szpitala, ZOZ'u),
wnosimy o przekazanie wnioskodawcy w formie elektronicznej, w rozumieniu art. 14 ust. 1 KPA - potwierdzenie i odpowiedz
(specyfikacja
podlegtych
Szpitali)
nie musza, bye sygnowane podpisem
elektronicznym
- pod adres
klimatyzacja@samorzad.pl
§3) W przypadku - gdy przy zastosowaniu funkcjonalnosci "przeslij dalej" - w tresci przedmiotowego wniosku litery diakrytyczne
sa. nieczytelne - wnosimy o skorzystanie z zata,czonego dokumentu w formacie "doc" (in fine wniosku)
Rzeczony problem moze wystepowac - najprawdopodobniej z powodu tego ze systemy Powiatu nie sa_ wtasciwie dostosowane
do dyspozycji Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagari dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagari dla
systemow teleinformatycznych (Dz. U. 2012.526)
Ponizej zata,czamy Wniosek - do przekazania Dyrektorowi {Prezesowi) Szpitala (Szpitali, ZOZ'ow)
Wniosek wtasciwy - do przekazania Kierownikom podlegtych jednostek organizacyjnych (Szpitali, etc)
Szanowna Pani
Szanowny Pan
Dyrektor (Prezes) Szpitala [wg. nomenklatury wtasciwej dla Jednostki - ad exemplum: SPZOZ, Samodzielny Publiczny (...),
etc]
Petycja I
§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP, w zwia.zku z art. 221 i 241 Ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.00.98.1071 j.t.), niniejszym (za posrednictwem Starostwa) wnosimy petycje. do Dyrektora Szpitala - o dokonanie
wewnetrznej analizy stanu faktycznego, panuja.cego w Jednostce - na dzieri ztozenia wniosku, w przedmiocie ewentualnych
potrzeb zapewnienia systemow klimatyzacji w ramach wytypowanych Oddziatow (w szczegolnosci na ktorych hospitalizowane
sa_ osoby Starsze)
Osnowa Wniosku
§1.1) Na bazie ostatnich, licznych doniesieri medialnych, problem zapewnienia klimatyzacji dla Pacjentow, w szczegolnosci w
podesztym wieku - wydaje sie szczegolnie istotny spotecznie.
W ostatnim czasie media - w szczegolnosci telewizyjne - informowaty o problematyce wystepuja.cej w Szpitalach
finansowanych z publicznych srodkow, w ktorych w zwia_zku z ostatnimi okresamr upatow - wyste.powaty omdlenia i ostabniecia wsrod Pacjentow - szczegolnie w podesztym wieku.
W Prasie publikowane byty alarmuja.ee artykuty - ad exemplum: pt. "Mokre szmaty w oknach szpitala zamiast klimatyzacji"
http://fakty.interia.pl/mazowieckie/news-warszawa-mokre-szmaty-w-oknach-szpitala-zamiast-klimatyzacji,nld, 1869478 - zatem
problematyka wydaje si? istotna.
Zatem wnosimy w trybie ustawowym - o dokonanie analizy jak okreslono to w §1
§1.2} Wnosimy o poinformowanie wnioskodawcy o wynikach przeprowadzonej analizy w trybie art. 244 §2 KPA
§2) Oczywiscie - ewentualne postepowanie nalezy przeprowadzic z uwzglednieniem zasad uczciwej konkurencji,
zebrac i zarchiwizowac oferty w tej mierze, etc
§3) Pozwalamy sobie zata,czyc przykladowa_ informacje o rynkowych rozwia,zaniach w tym zakresie - wnosimy o jej
zarchiwizowanie (zata,czonych materiatow) w zasobach archiwalnych Szpitala - powotujqc si? na §6 ust. 2 pkt. 2 zata,cznika nr 1
do Rozporza.dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zakladowych (Dz. U. z dnia 20
stycznia 2011 r.)
§3.1) W odpowiedzi na petycje - wnosimy rowniez o podanie odnosnego numeru z wykazu akt - stosownie do wyzej
wzmiankowanego §6 ust. 2 pkt. 2 zata,cznika nr 1 do Rozporza_dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwow zaktadowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)
Ewentualne postepowanie - nalezy oczywiscie przeprowadzic lege artis - wzigwszy pod uwage procedury zwiazane z
wydatkowaniem srodkow publicznych - z uwzglednieniem zasad uczciwej konkurencji
§5) Pomimo, ze nie wnioskujemy o informacje przetworzona, w zakresie wymagaja_cym znacznych naktadow pracy,
uzasadniamy naszq Petycje/Pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostepie do informacji publicznej tym, ze przedmiotowa informacja oraz ewentualna pozniejsza proba optymalizacji tego obszaru wydaje sie szczegolnie istotna
z punktu widzenia Interesu Spotecznego.
Zdaniem wnioskodawcy obszar ten - stosownie do art. 241 KPA, wymaga optymalizacji, szczegolnie ze Spoteczne oczekiwania
w tym zakresie sa_ ostatnio tematem doniesieri medialnych.

§6) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 Rozporza.dzenia Prezesa Rady Ministrbw z
dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wnioskow. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr
5, poz, 46) - na adres e-mail kljmatyzacja@samorzad.pl
§6.1) Wnosimy o to, aby odpowiedz w przedmiocie powyzszych petycji ztozonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie art.
221 i 241 KPA, zostala udzielona - zwrotnie na adres e-mail klimatyzacja@samorzad.pl - stosownie do art. 244 §2 KPA.
§7) Wnosimy o niewykonywanie telefonow do wnioskodawcy - stosownie do art. 14 §1 KPA oraz przesytanie odpowiedzi jedynie w formie elektronicznej (bez uzycia poczty konwencjonalnej) pod podany wyzej adres: klimatyzacja@samorzad.pl przypominamy ze zarbwno Wladza Ustawodawca jak i Wykonawcza szczegolna. role przywiqzuje w ostatnim czasie do
komunikacji elektronicznej z Interesantami.
§8) Aby zachowac pelna. jawnosc i transparentnost postepowania w trybie § 2 Rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrbw z dnia
8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. r wnioskow - niniejszy wniosek zostal wystany - do
wiadomosci: dwnik@nik.gov.pl
Fakultatywnie - wnosimy aby udzielona odpowiedi rowniez zostafa wystena do wiadomosci jw.
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
KapitatZaktadowy: 222.000,00 pin
www.gmina.pl www.samorzad.pl
DW: w trybie § 2 Rozporza.dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i
rozpatrywania s. i wnioskow - dwnik@nik.gov.pl

Komentarz do Wniosku:
Wnioskodawca - pro forma podpisat - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w
zal^czeniu stosowne pliki) - choc wedfug aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje
bezprzedmiotowoscr wniosku, stosownie do orzeczenia; Naczelnego Sa,du Administracyjnego w Warszawie I OSK
1277/08. Podkreslamy jednoczesnie, iz przedmiotowy wniosek traktujemy jako pr6b? usprawnienta organizacji dziaJania
Jednostek Administracji Publicznej - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci w szczegolnosci dzieci r mtodziezy. Do
wniosku doJa,czono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taka, sam$ tresc\k ta
ktora znajduje si? w niniejszej wiadomosci e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania,
ktore bez ponoszenia optat, mozna uzyskai na stronach WWW podmiot6w - zgodnie z ustawa,, swiadcza,cych ustugi
certyfikacyjne.
Zwracamy uwag?, ze Ustawodawca do tego stopnia stara sie - poszerzyc spektrum mozliwosci pordwnywania cen i wyboru
roznych opcji rynkowych oraz przeciwdziatai korupcji w Administracji Publicznej - ze nakazaf w §6 ust. 2 pkt. 2 za^cznika nr 1
do Rozporza.dzenia Prezesa Rady Ministrow zdnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (...) (Dz. U. zdnia 20
stycznia 2011 r.) - archiwizowanie, rowniez wszystkich niezamowionych ofert, a co dopiero petycji i wnioskbw
optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni si? z pewnoscia. do wiekszej rozwagi w wydatkowaniu srodkow
publicznych.
Duza ilosc powolywanych przepisow prawa w przedmiotowym wniosku, wia.ze sie z tym, ze chcemy unikna,c wyjasniania intencji
i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciqgle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jezeli JST nie zgada sie z powotanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST,
Dobro Petenta i jawnosc zycia publicznego jest naszym nadrzednym celem, dlatego staramy si? rowniez upowszechnia6 zapisy
Ustawowe dotycza.ce Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreslit i uregulowaf w art. 63 Konstytucji RP: "Kazdy ma
prawo sktadati petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, wlasnym lub innej osoby za jej zgoda. do organow wtadzy
publicznej oraz do organizacji i instytucji spotecznych w zwia.zku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu
administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia si? wolnosc wyrazanra swoich pogla.d6w oraz
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."
Z kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zacheca do aktywnosci obywatelskiej, "Przedmiotem wniosku moga. byi w szczeg6lnosci
sprawy ulepszenia organtzacji, wzmocnienia praworza.dnosci, usprawnienia pracy i zapobiegania naduzyciom, ochrony
wtasnosci, lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci."
Pami?tajmy rdwniez o przepisach zawartych m. in.: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie moze bye narazony na jakikolwiek uszczerbek
lub zarzut z powodu ztozenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia material do publikacji o znamionach skargi lub
wniosku, jezeli dziatat w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy paristwowe, organy jednostek sarnorza.du terytorialnego i
inne organy samorza^dowe oraz organy organizacji spotecznych sa obowia.zane przeciwdziafac hamowanru krytyki i innym
dzia^aniom ograniczaj^cym prawo do sktadania skarg i wnioskbw lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach
skargi lub wniosku."
Eksperci NIK pisza.: "Niewielka liczba sWadanych wnioskow o udzielenre informacji publicznej, liczba skarg ztozonych do WSA,
jak rdwniez liczba pozwow ztozonych do sa.dow rejonowych, ^wiadczyc moze o braku zainteresowania w egzekwowaniu
powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizacj? tego prawa utrudniaja. podmioty zobowia.zane do
pefnej przejrzystosci swojego dziatenia, poprzez nieudost?pnianie wymaganej informacji publicznej" [Protoko* pokontrolny
dost?pny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzrej?, zmienic powyzsza, ocen§, bye moze nasz wniosek cho£ w
niewielkim stopniu - przyczyni sie do zwiekszenia tych wskaznikbw.
Oczywiscie - wszelkie ewentualne postepowania - ogtoszone przez Jednostke Administracji Publicznej - b^dqce
nastepstwem niniejszego wniosku - nalezy przeprowadzic zgodnie z rygorystycznymt zasadami wydatkowania
srodkow publicznych - z uwzgl?dnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystosci i transparentosci zatem w petni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, ze do wniosku dot^czono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
zawiera on taka. sama. tresc, jak ta kt6ra znajduje si? w niniejszej wiadomosci e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku
wymaga posiadania oprogramowania, ktore bez ponoszenia optet, mozna uzyskac na stronach WWW podmiot6w - zgodnie z
ustawa,, $wiadcza,cych ustugi certyfikacyjne.

