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Dotyczy: udzielenia informacji publicznej 

W odpowiedzi na wniosek  z dnia 14 października 2019 r. w sprawie udostępnienia informacji 

publicznej – art.61 Konstytucji RP, oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f, art. 6 ust. 1 pkt 5 Ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 poz. 1429) 

informujemy, że 

 

Pyt. 1: Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 

6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z 2016.10.26) 

wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie  - Czy Jednostka 

(Adresat wniosku)  - na dzień złożenia niniejszego wniosku - akceptuje w 

relacjach z Interesantami/Podatnikami - płatności bezgotówkowe? (za pomocą 

terminali do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych i innych 

instrumentów płatniczych). Pisząc o płatnościach bezgotówkowych - wnioskodawca 

ma na myśli - możliwość płatności przez Interesanta/Podatnika - kartą na miejscu, a 

nie bezgotówkowe płatności przelewowe dokonywane za pomocą rachunków 

bankowych.  

Odpowiedź: Na dzień złożenia wniosku (16.10.2019 r.) informujemy, że w Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Kluczborku nie ma możliwości płatnością - przez 

Interesanta/Podatnika - kartą na miejscu w placówce.   

Pyt. 2: Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna - na mocy art. 6 ust. 1 

pkt. 1 lit a (informacja o zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz 

wykonawczej) Ustawy o dostępie do informacji publicznej - wnosimy o udzielenie 

informacji publicznej w przedmiocie – czy i kiedy planowane jest wdrożenie tego 

typu ułatwień w dokonywaniu płatności przez Interesantów/Podatników? (w tym 

przypadku prosimy o podanie przybliżonej daty wprowadzenia wzmiankowanych 

ułatwień). 

Odpowiedź: są plany wdrożenia płatności przez Interesanta/Podatnika - kartą na 

miejscu w placówce w 2020 r. 



 

Pyt. 3. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie z pkt 1) jest negatywna - wnosimy o 

udzielnie informacji publicznej w przedmiocie stanu faktycznego związanego z 

uwarunkowaniami - z powodu których do tej pory - ułatwienie dla 

Interesantów/Podatników w zakresie akceptacji płatności w formie 

bezgotówkowej nie zostało wprowadzone (prosimy o krótki opis największych 

istniejących przeszkód w tym zakresie)  

Odpowiedź: w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku w większości 

przypadków wprowadzone są  bezgotówkowe płatności przelewowe dokonywane 

za pomocą rachunków bankowych.  Jednak z powodu charakterystyki działania  

naszej placówki (szkolenie uczniów, kalendarz roku szkolnego itp.) nie było 

potrzeby instalowania terminalu do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart 

płatniczych i innych instrumentów płatniczych. Obecnie nie spełniamy (bez 

poniesienia dodatkowych kosztów) warunków technicznych np. doposażenie w kasę 

fiskalną obsługującą terminal, przygotowanie sieci internetowej pod terminal, także 

koszty związane z obsługą terminalu w przyszłości są pewną barierą. Na dzień 

dzisiejszy przeszkodą jest obowiązująca nas umowa obsługi bankowej, która nie 

przewiduje obsługi płatności bezgotówkowej kartą. 

Pyt. 4.W trybie wyżej wzmiankowanych przepisów - jeśli odpowiedź na powyższe 

pytanie z pkt 1) jest twierdząca - wnosimy o udzielenie informacji publicznej poprzez 

wskazanie sposobu realizacji akceptacji płatności bezgotówkowych tj. liczby 

terminali płatniczych funkcjonujących w urzędzie jednostki - na dzień złożenia 

przedmiotowego wniosku. 

Odpowiedź: nie dotyczy. 

Pyt. 5. W trybie wyżej powołanych przepisów - jeśli odpowiedź na pytanie z pkt. 1 

niniejszego wniosku jest twierdząca - wnosimy o podanie nazwy podmiotu 

świadczącego dla Jednostki usługi w analizowanym powyżej zakresie oraz koszty 

użytkowania terminali - scilicet ile wynosi miesięczna opłata za użytkowanie 

terminali - dzierżawa oraz koszty akceptacji kart bezgotówkowych i innych 

instrumentów płatniczych ? (% lub % plus stawka w pln ) 

Odpowiedź: nie dotyczy. 

Pyt. 6. Na mocy wyżej powołanych dyspozycji prawa wnosimy o udzielenie 

informacji publicznej w przedmiocie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych 

Pracownika Jednostki (adresu e-mail oraz numeru telefonu) który w zakresie 

powierzonych kompetencji wykonuje zadania związane z obsługą 

funkcjonowania Jednostki w związku z wyżej powołaną problematyką.   



Odpowiedź: w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku nie ma 

wyznaczonego pracownika do obsługi funkcjonowania Jednostki w związku z wyżej 

powołaną problematyką. 

 

Pyt. 6. Na mocy wyżej wzmiankowanych przepisów – wnosimy o podanie 

przypisanego podmiotowi numeru NIP za pośrednictwem którego podmiot 

dokonuje rozliczeń z podatku dochodowego lub składek na ubezpieczenie społeczne 

oraz numeru NIP za pomocą którego podmiot dokonuje rozliczeń z podatku od 

towarów i usług.  

Odpowiedź:  

numeru NIP za pośrednictwem którego podmiot dokonuje rozliczeń z podatku 

dochodowego lub składek na ubezpieczenie społeczne: 751 166 70 51 

numer NIP za pomocą którego podmiot dokonuje rozliczeń z podatku od towarów i 

usług: 751 165 78 74. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petycja 

1P) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z 

dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 

241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące 

funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do organu Jednostki o 

próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Jednostce procedur 

związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności 

bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu.  

2P) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie 

w odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego 

wdrożenia procedur pełnego zaspokojenia żądań Interesantów - pod kątem płatności 

bezgotówkowych w Jednostce.  

Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.   

Aby zachować pełną jawność i transparentność działań wyrażamy zgodę na 

opublikowanie treści petycji wraz z danymi podmiotu składającego petycję na 

stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego 

(Adresata).  

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym 

znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 

3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej – tym, że przedmiotowa 

informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się 

szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego.  

 

Aby zachować pełną jawność i transparentność działania – przewidujemy publikację 

wyników wnioskowania oraz wybranych odpowiedzi – w naszym portalu 

www.frob.pl   

Dane dotyczące sposobu odpowiedzi:  

Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku - w trybie 

odnośnych przepisów - na adres e-mail poczta@frob.pl  

Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań złożonych na 

mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art.  241 KPA, została udzielona - 

zwrotnie na adres e-mail poczta@frob.pl  

Wnosimy o niewykonywanie telefonów do wnioskodawcy - stosownie do art. 14 §1 

KPA  oraz przesyłanie odpowiedzi - jedynie w formie elektronicznej (bez użycia 

http://www.frob.pl/
mailto:poczta@frob.pl
mailto:poczta@frob.pl


poczty konwencjonalnej)  pod podany wyżej adres: poczta@frob.pl    - 

przypominamy, że zarówno Władza Ustawodawca, jak i Wykonawcza szczególną 

rolę przywiązuje w ostatnim czasie do komunikacji elektronicznej z Interesantami.    

Wniosek został sygnowany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie 

do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) 

Dodatkowe informacje: 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 

2018.05.10) -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu 

Robert Łaniewski Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza 

została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym 

zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: poczta@frob.pl  

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie 

identyfikowalny za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu - 

adresu e-mail ! 

Z poważaniem,  

Robert Łaniewski 

Prezes Zarządu  

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego 

www.frob.pl  
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Dotyczy:  petycji odrębnej  procedowanej w trybie Ustawy o petycjach (Dz. U.2018.870 t.j. z 

dnia    2018.05.10) 

 

Odpowiadając na postulaty zawarte w petycji  z dnia 16 października 2019 r.  

informujemy, że: 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku przeprowadził analizę możliwości 

wdrożenia procedur związanych z płatnością bezgotówkową. 

Słabymi stronami ewentualnego wdrożenia procedur są: 

- prawdopodobne w małym stopniu wykorzystanie terminalu do obrotu 

bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych i innych instrumentów 

płatniczych z powodu  wprowadzonej bezgotówkowej płatności przelewem 

dokonywanej za pomocą rachunków bankowych,  

- tam gdzie mógłby być zainstalowany terminal płatniczy czyli w Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Kluczborku w dziale księgowości z powodu 

charakterystyki działania (szkolenie uczniów, kalendarz roku szkolnego itp.) byłby 

wykorzystany w ograniczonym okresie, 

- warunki techniczne tj. zakup nowej kasy fiskalnej obsługującej terminal, 

przygotowanie sieci internetowej pod terminal, 

- koszty związane z utrzymaniem terminala płatniczego (marża, abonament itp.), 

 - przygotowanie pracowników do obsługi terminala płatniczego (szkolenie, 

wprowadzenie procedury itp.),  

- potrzeba wyłonienia w postępowaniu przetargowym agenta rozliczeniowego 

(operatora płatności bezgotówkowych). 



Mocnymi stronami ewentualnego wdrożenia procedur są: 

- zmniejszenie możliwość pomyłki przy naliczaniu należności, wydawaniu reszty, 

przyjęcia fałszywych banknotów, 

- łatwość obsługi (nie trzeba wydawać gotówki), 

- wygoda dla petenta (klienta), który przyzwyczaił się już do płatnością kartą, 

 

Petycja i odpowiedzi zostały opublikowane. 
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