
Wrocław, 28 stycznia 2015 r.

Aleksandra Zienkiewicz
Towarzystwo Benderowskie
Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Adres do korespondencji:
Szczytnicka 32-24/6
50-382 Wrocław
towarzystwobenderowskie@gmail.com

Sz. P. Sławomir Gonciarz
Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

ul. Długa 49
52-443 Wrocław

Petycja w sprawie jawności

Szanowny Panie Dyrektorze,

Chcielibyśmy,  aby  Wrocław  był  liderem  otwartości  i  partycypacji  w  kraju.  Powinniśmy  dążyć  do  tego,  by  
wszystkie  dane,  które  mają  wpływ  na  mieszkańców,  finanse  miasta  i  zagospodarowanie  przestrzeni,  były 
powszechnie dostępne.

Cieszy nas powołanie rejestru umów w Urzędzie Miejskim, projekt Otwarte Dane, a także rozwijanie Systemu 
Informacji Przestrzennej. Wciąż jednak liczne dane są informacją publiczną, lecz dostępną tylko na specjalny 
wniosek.  O  wiele  łatwiej,  zarówno  dla  mieszkańców,  jak  i  urzędników,  będzie,  gdy  będą  one  dostępne  
automatycznie. Zamieszczanie tych dokumentów najczęściej nie spowoduje problemów dla urzędu – to tylko 
jedna czynność dla urzędnika. Oszczędzi zaś pracy dotyczącej przygotowywania odpowiedzi na wniosek.

Szeroki  dostęp  do  danych  pomoże  w  przygotowywaniu  się  obywateli  do  konsultacji  społecznych,  a  także 
projektów do Wrocławskiego  Budżetu  Obywatelskiego.  Obywatele  lepiej  poznają  swoje  miasto,  dostęp  do 
danych ułatwi też przedsiębiorcom plany gospodarcze.

Na podstawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wnosimy o to, by  
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta udostępniał w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) odpowiedzi na wnioski i skargi, składane do ZDiUM

Wiele osób proponuje dobre rozwiązania, a także zwraca uwagę na poważne problemy w mieście. Warto, żeby 
wszyscy  obywatele  poznali  odpowiedzi  Urzędu  Miejskiego  na  problemy,  które  są  często  przedmiotem 
zainteresowania wielu mieszkańców.

2) odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, wraz z załącznikami

Te odpowiedzi już są przygotowane, lecz obecnie poznają je tylko wnioskodawcy. Unikniemy tym samym np.  
wysyłania wniosków o to samo, co dodaje pracy urzędnikom.

Projekt Przestrze  ńWrocławia jest współfinansowany z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji.



Podobne  rozwiązanie  stworzył  Urząd  Miejski  w  Gdańsku,  dostępne  pod  adresem 
http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw.

3) rejestr umów, a także treści zawieranych umów, na kwotę powyżej 5 tys. zł, wraz z załącznikami

Rejestr umów Urzędu Miejskiego to pierwszy krok w słuszną stronę, jednak niewystarczający, gdyż część umów  
finansowanych przez Gminę jest zawierana m.in. przez Państwa jednostkę. Rejestr umów to dobry kierunek,  
jednak celem powinna być dostępność w Internecie wszystkich ważniejszych umów.

4)  dane  dotyczące  pracowników  wykonujących  zadania  publiczne,  inne  niż  wyłącznie  usługowe:  imiona,  
nazwiska, funkcje, telefony

Dane dotyczące osób zatrudnionych w jednostkach miejskich powinny być według nas publiczne.

5) materiały przetargowe (specyfikacje istotnych warunków zamówienia) rozstrzygniętych lub unieważnionych 
przetargów, zwłaszcza projekty budowlane i programy funkcjonalno-użytkowe

Dane te są,  niestety,  usuwane ze  strony internetowej,  mimo że mogą służyć jako istotne źródło  wiedzy o  
mieście, dlatego chcielibyśmy, by pozostawały one  w Biuletynie Informacji Publicznej ZDiUM.

6) koncepcje zagospodarowania terenów (jak np. dla Placu Strzegomskiego czy Placu Kościuszki)

Te koncepcje można obecnie uzyskać tylko na wniosek,  tymczasem mówią o zamierzeniach inwestycyjnych 
miasta, a więc są źródłem cennej wiedzy dla mieszkańców.

==
Dane powinny być umieszczane w wersji  możliwej  do odczytania  maszynowo.  Taka  możliwość  istnieje,  bo 
przecież w praktyce dokumenty są sporządzane w wersji elektronicznej. Pomoże to w przeszukiwaniu treści, a 
także zapewni dostęp osobom słabowidzącym lub niewidomym.

Wszystkie informacje powinny być podawane z pominięciem danych osobowych osób, chyba że w piśmie (np.  
wniosku/skardze)  wyraźnie  się  na  to  zgodzą.  Nie  dotyczy  to,  oczywiście,  urzędników,  ani  osób,  które 
dobrowolnie  podpisują  umowy z  podmiotem publicznym (zgodnie  z  wyrokiem Sądu Najwyższego nr  I  CSK 
190/12).

Wnosimy o odpowiedź w formie elektronicznej.

W imieniu stowarzyszeń,

Aleksandra Zienkiewicz

Projekt Przestrze  ńWrocławia jest współfinansowany z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw
http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw


Wrocław, 28 stycznia 2015 r.
Aleksandra Zienkiewicz
Towarzystwo Benderowskie
Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Adres do korespondencji:
Szczytnicka 32-24/6
50-382 Wrocław
towarzystwobenderowskie@gmail.com

Sz. P. Krzysztof Działa
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej

ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław

Petycja w sprawie jawności

Szanowny Panie Dyrektorze,

Chcielibyśmy,  aby  Wrocław  był  liderem  otwartości  i  partycypacji  w  kraju.  Powinniśmy  dążyć  do  tego,  by  
wszystkie  dane,  które  mają  wpływ  na  mieszkańców,  finanse  miasta  i  zagospodarowanie  przestrzeni,  były 
powszechnie dostępne.

Cieszy nas powołanie rejestru umów w Urzędzie Miejskim, projekt Otwarte Dane, a także rozwijanie Systemu 
Informacji Przestrzennej. Wciąż jednak liczne dane są informacją publiczną, lecz dostępną tylko na specjalny 
wniosek.  O  wiele  łatwiej,  zarówno  dla  mieszkańców,  jak  i  urzędników,  będzie,  gdy  będą  one  dostępne  
automatycznie. Zamieszczanie tych dokumentów najczęściej nie spowoduje problemów dla urzędu – to tylko 
jedna czynność dla urzędnika. Oszczędzi zaś pracy dotyczącej przygotowywania odpowiedzi na wniosek.

Szeroki  dostęp  do  danych  pomoże  w  przygotowywaniu  się  obywateli  do  konsultacji  społecznych,  a  także 
projektów do Wrocławskiego  Budżetu  Obywatelskiego.  Obywatele  lepiej  poznają  swoje  miasto,  dostęp  do 
danych ułatwi też przedsiębiorcom plany gospodarcze.

Na podstawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wnosimy o to, by  
Zarząd Zieleni Miejskiej udostępniał w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) odpowiedzi na wnioski i skargi, składane do ZZM

Wiele osób proponuje dobre rozwiązania, a także zwraca uwagę na poważne problemy w mieście. Warto, żeby 
wszyscy obywatele poznali  odpowiedzi Zarządu Zieleni Miejskiej na problemy, które są często przedmiotem 
zainteresowania wielu mieszkańców.

2) odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, wraz z załącznikami

Te odpowiedzi już są przygotowane, lecz obecnie poznają je tylko wnioskodawcy. Unikniemy tym samym np.  
wysyłania wniosków o to samo, co dodaje pracy urzędnikom.

Projekt Przestrze  ńWrocławia jest współfinansowany z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji.



Podobne  rozwiązanie  stworzył  Urząd  Miejski  w  Gdańsku,  dostępne  pod  adresem 
http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw.

3) rejestr umów, na wzór rejestru Urzędu Miejskiego, a także treści zawieranych umów, na kwotę powyżej 5  
tys. zł, wraz z załącznikami

Rejestr umów Urzędu Miejskiego to pierwszy krok w słuszną stronę, jednak niewystarczający, gdyż część umów  
finansowanych przez Gminę jest zawierana m.in. przez Państwa jednostkę. Rejestr umów to dobry kierunek,  
jednak celem powinna być dostępność w Internecie wszystkich ważniejszych umów.

4)  dane  dotyczące  pracowników  wykonujących  zadania  publiczne,  inne  niż  wyłącznie  usługowe:  imiona,  
nazwiska, funkcje, telefony

Dane dotyczące osób zatrudnionych w jednostkach miejskich powinny być według nas publiczne.

5) projekty zagospodarowania i koncepcje tworzone w ZZM lub dla ZZM, nawet do tej pory nierealizowane

Te projekty mogą być też inspiracją np. do realizacji projektów w ramach WBO, a także skłonić do tego, żeby 
obywatele zabiegali o ich realizację.

6) materiały przetargowe (specyfikacje istotnych warunków zamówienia) rozstrzygniętych lub unieważnionych 
przetargów, zwłaszcza projekty budowlane i programy funkcjonalno-użytkowe

Dane te są,  niestety,  usuwane ze  strony internetowej,  mimo że mogą służyć jako istotne źródło  wiedzy o  
mieście, dlatego chcielibyśmy, by pozostawały one  w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Zieleni Miejskiej.

==
Dane powinny być umieszczane w wersji  możliwej  do odczytania  maszynowo.  Taka  możliwość  istnieje,  bo 
przecież w praktyce dokumenty są sporządzane w wersji elektronicznej. Pomoże to w przeszukiwaniu treści, a 
także zapewni dostęp osobom słabowidzącym lub niewidomym.

Wszystkie informacje powinny być podawane z pominięciem danych osobowych osób, chyba że w piśmie (np. 
wniosku/skardze) wyraźnie się na to zgodzą. Nie dotyczy to, oczywiście, urzędników, ani osób, które 
dobrowolnie podpisują umowy z podmiotem publicznym (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego nr I CSK 
190/12).

Wnosimy o odpowiedź w formie elektronicznej.

W imieniu stowarzyszeń,

Aleksandra Zienkiewicz

Projekt Przestrze  ńWrocławia jest współfinansowany z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw
http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw


Wrocław, 28 stycznia 2015 r.
Aleksandra Zienkiewicz
Towarzystwo Benderowskie
Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Adres do korespondencji:
Szczytnicka 32-24/6
50-382 Wrocław
towarzystwobenderowskie@gmail.com

Sz. P. Jolanta Szczepańska
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa

Komunikacyjnego Sp. z o.o. 
we Wrocławiu

ul. B. Prusa 75-79
50-316 Wrocław

Petycja w sprawie jawności

Szanowna Pani Prezes,

Chcielibyśmy, aby Wrocław był liderem otwartości i partycypacji w kraju. Powinniśmy dążyć do tego, by 
wszystkie dane, które mają wpływ na mieszkańców, finanse miasta i zagospodarowanie przestrzeni, były 
powszechnie dostępne.

Cieszy  nas  powołanie  rejestru umów w Urzędzie  Miejskim,  projekt  Otwarte  Dane,  a  także  rozwijanie 
Systemu Informacji Przestrzennej. Wciąż jednak liczne dane są informacją publiczną, lecz dostępną tylko 
na specjalny wniosek. O wiele łatwiej, zarówno dla mieszkańców, jak i urzędników, będzie, gdy będą one 
dostępne  automatycznie.  Zamieszczanie  tych  dokumentów  najczęściej  nie  spowoduje  problemów  dla 
urzędu  –  to  tylko  jedna  czynność  dla  urzędnika.  Oszczędzi  zaś  pracy  dotyczącej  przygotowywania 
odpowiedzi na wniosek.

Szeroki dostęp do danych pomoże w przygotowywaniu się obywateli do konsultacji społecznych, a także 
projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Obywatele lepiej poznają swoje miasto, dostęp do 
danych ułatwi też przedsiębiorcom plany gospodarcze.

Na podstawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wnosimy o to, by  
MPK udostępniało w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) odpowiedzi na wnioski i skargi, składane do MPK

Wiele osób proponuje dobre rozwiązania, a także zwraca uwagę na poważne problemy w mieście. Warto, 
żeby wszyscy obywatele poznali odpowiedzi Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego na problemy, 
które są często przedmiotem zainteresowania wielu mieszkańców.

Projekt Przestrze  ńWrocławia jest współfinansowany z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji.



2) odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, wraz z załącznikami

Te odpowiedzi już są przygotowane, lecz obecnie poznają je tylko wnioskodawcy. Unikniemy tym samym 
np. wysyłania wniosków o to samo, co dodaje pracy urzędnikom.
Podobne  rozwiązanie  stworzył  Urząd  Miejski  w  Gdańsku,  dostępne  pod  adresem 
http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw.

3) rejestr umów, na wzór rejestru Urzędu Miejskiego, a także treści zawieranych umów, na kwotę powyżej 
5 tys. zł, wraz z załącznikami

Rejestr umów Urzędu Miejskiego to pierwszy krok w słuszną stronę, jednak niewystarczający, gdyż część 
umów finansowanych przez Gminę jest zawierana m.in. przez Państwa jednostkę. Rejestr umów to dobry 
kierunek, jednak celem powinna być dostępność w Internecie wszystkich ważniejszych umów.

4) dane dotyczące pracowników wykonujących zadania publiczne, inne niż wyłącznie usługowe: imiona, 
nazwiska, funkcje, telefony

Dane dotyczące osób zatrudnionych w jednostkach miejskich powinny być według nas publiczne.

5) dane dotyczące stanu torowisk (np.  zebrane w tabeli),  zdarzeń w postaci  wykolejeń tramajów oraz 
wypadków tramwajów i autobusów (np. notatki służbowe wykonane po zdarzeniach)

Uważamy, że takie dane powinny być publicznie dostępne, gdyż dotyczą bezpieczeństwa nas wszystkich,
a  w  szczególności  osób  poruszających  się  komunikacją  miejską.  Byłyby  też  podstawą  formułowania 
wniosków  o zmiany  lub projektów  do budżetu  obywatelskiego  (np.  dotyczących  szlifowania  torowisk, 
które wykonywane są w naszej opinii zbyt rzadko).

==
Dane powinny być umieszczane w wersji możliwej do odczytania maszynowo. Taka możliwość istnieje, bo 
przecież w praktyce dokumenty są sporządzane w wersji  elektronicznej.  Pomoże to w przeszukiwaniu 
treści, a także zapewni dostęp osobom słabowidzącym lub niewidomym.

Wszystkie informacje powinny być podawane z pominięciem danych osobowych osób, chyba że w piśmie 
(np. wniosku/skardze) wyraźnie się na to zgodzą. Nie dotyczy to, oczywiście, urzędników, ani osób, które 
dobrowolnie podpisują umowy z podmiotem publicznym (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego nr I CSK 
190/12).

Wnosimy o odpowiedź w formie elektronicznej.

W imieniu stowarzyszeń,

Aleksandra Zienkiewicz

Projekt Przestrze  ńWrocławia jest współfinansowany z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw
http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw


Wrocław, 28 stycznia 2015 r.
Aleksandra Zienkiewicz
Towarzystwo Benderowskie
Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Adres do korespondencji:
Szczytnicka 32-24/6
50-382 Wrocław
towarzystwobenderowskie@gmail.com

Sz. P. Dariusz Ostrowski
Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

pl. Solny 14
50-062 Wrocław

Petycja w sprawie jawności

Szanowny Panie Prezesie,

Chcielibyśmy, aby Wrocław był liderem otwartości i partycypacji w kraju. Powinniśmy dążyć do tego, 
by  wszystkie  dane,  które  mają  wpływ  na  mieszkańców,  finanse  miasta  i  zagospodarowanie 
przestrzeni, były powszechnie dostępne.

Cieszy nas powołanie rejestru umów w Urzędzie Miejskim, projekt Otwarte Dane, a także rozwijanie  
Systemu Informacji Przestrzennej. Wciąż jednak liczne dane są informacją publiczną, lecz dostępną 
tylko na specjalny wniosek. O wiele łatwiej, zarówno dla mieszkańców, jak i urzędników, będzie, gdy  
będą  one  dostępne  automatycznie.  Zamieszczanie  tych  dokumentów  najczęściej  nie  spowoduje 
problemów  dla  urzędu  –  to  tylko  jedna  czynność  dla  urzędnika.  Oszczędzi  zaś  pracy  dotyczącej  
przygotowywania odpowiedzi na wniosek.

Szeroki dostęp do danych pomoże w przygotowywaniu się obywateli do konsultacji społecznych, a 
także projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Obywatele lepiej poznają swoje miasto,  
dostęp do danych ułatwi też przedsiębiorcom plany gospodarcze.

Na podstawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wnosimy o 
to, by ARAW udostępniała w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) rejestr umów, na wzór rejestru Urzędu Miejskiego, a także treści zawieranych umów, na kwotę  
powyżej 5 tys. zł, wraz z załącznikami

Rejestr umów Urzędu Miejskiego to pierwszy krok w słuszną stronę, jednak niewystarczający, gdyż 

Projekt Przestrze  ńWrocławia jest współfinansowany z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji.



część  umów  finansowanych  przez  Gminę  jest  zawierana  m.in.  przez  Państwa  jednostkę.  Rejestr  
umów  to  dobry  kierunek,  jednak  celem  powinna  być  dostępność  w  Internecie  wszystkich 
ważniejszych umów.

2) odpowiedzi na wnioski i skargi, składane do ARAW

Wiele osób proponuje dobre rozwiązania, a także zwraca uwagę na poważne problemy w mieście. 
Warto, żeby wszyscy obywatele poznali odpowiedzi Agencji  Rozwoju Aglomeracji  Wrocławskiej na 
problemy, które są często przedmiotem zainteresowania wielu mieszkańców.

3) odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, wraz z załącznikami

Te odpowiedzi już są przygotowane, lecz obecnie poznają je tylko wnioskodawcy. Unikniemy tym 
samym np. wysyłania wniosków o to samo, co dodaje pracy urzędnikom.
Podobne  rozwiązanie  stworzył  Urząd  Miejski  w  Gdańsku,  dostępne  pod  adresem 
http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw.

==
Dane  powinny  być  umieszczane  w  wersji  możliwej  do  odczytania  maszynowo.  Taka  możliwość 
istnieje, bo przecież w praktyce dokumenty są sporządzane w wersji  elektronicznej. Pomoże to w 
przeszukiwaniu treści, a także zapewni dostęp osobom słabowidzącym lub niewidomym.

Wszystkie informacje powinny być podawane z pominięciem danych osobowych osób, chyba że w 
piśmie (np. wniosku/skardze) wyraźnie się na to zgodzą. Nie dotyczy to, oczywiście, urzędników, ani 
osób,  które  dobrowolnie  podpisują  umowy  z  podmiotem  publicznym (zgodnie  z  wyrokiem  Sądu 
Najwyższego nr I CSK 190/12).

Wnosimy o odpowiedź w formie elektronicznej.

W imieniu stowarzyszeń,

Aleksandra Zienkiewicz

Projekt Przestrze  ńWrocławia jest współfinansowany z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw
http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw


Wrocław, 28 stycznia 2015 r.
Aleksandra Zienkiewicz
Towarzystwo Benderowskie
Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Adres do korespondencji:
Szczytnicka 32-24/6
50-382 Wrocław
towarzystwobenderowskie@gmail.com

Sz. P. Andrzej Baworowski
Prezes Wrocławskiego Przedsiębiorstwa 

„Hala Ludowa” Sp. z o.o.
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław

Petycja w sprawie jawności

Szanowny Panie Prezesie,

Chcielibyśmy, aby Wrocław był liderem otwartości i partycypacji w kraju. Powinniśmy dążyć do tego, 
by  wszystkie  dane,  które  mają  wpływ  na  mieszkańców,  finanse  miasta  i  zagospodarowanie 
przestrzeni, były powszechnie dostępne.

Cieszy nas powołanie rejestru umów w Urzędzie Miejskim, projekt Otwarte Dane, a także rozwijanie  
Systemu Informacji Przestrzennej. Wciąż jednak liczne dane są informacją publiczną, lecz dostępną 
tylko na specjalny wniosek. O wiele łatwiej, zarówno dla mieszkańców, jak i urzędników, będzie, gdy  
będą  one  dostępne  automatycznie.  Zamieszczanie  tych  dokumentów  najczęściej  nie  spowoduje 
problemów  dla  urzędu  –  to  tylko  jedna  czynność  dla  urzędnika.  Oszczędzi  zaś  pracy  dotyczącej  
przygotowywania odpowiedzi na wniosek.

Szeroki dostęp do danych pomoże w przygotowywaniu się obywateli do konsultacji społecznych, a 
także projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Obywatele lepiej poznają swoje miasto,  
dostęp do danych ułatwi też przedsiębiorcom plany gospodarcze.

Na podstawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wnosimy o 
to, by spółka Hala Ludowa udostępniała w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) rejestr umów, na wzór rejestru Urzędu Miejskiego, a także treści zawieranych umów, na kwotę  
powyżej 5 tys. zł, wraz z załącznikami

Rejestr umów Urzędu Miejskiego to pierwszy krok w słuszną stronę, jednak niewystarczający, gdyż 
część  umów  finansowanych  przez  Gminę  jest  zawierana  m.in.  przez  Państwa  jednostkę.  Rejestr  
umów  to  dobry  kierunek,  jednak  celem  powinna  być  dostępność  w  Internecie  wszystkich 

Projekt Przestrze  ńWrocławia jest współfinansowany z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji.



ważniejszych umów.

2) odpowiedzi na wnioski i skargi, składane do Spółki

Wiele osób proponuje dobre rozwiązania, a także zwraca uwagę na poważne problemy w mieście. 
Warto, żeby wszyscy obywatele poznali odpowiedzi Przedsiębiorstwa „Hala Ludowa” na problemy, 
które są często przedmiotem zainteresowania wielu mieszkańców.

3) odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, wraz z załącznikami

Te odpowiedzi już są przygotowane, lecz obecnie poznają je tylko wnioskodawcy. Unikniemy tym 
samym np. wysyłania wniosków o to samo, co dodaje pracy urzędnikom.
Podobne  rozwiązanie  stworzył  Urząd  Miejski  w  Gdańsku,  dostępne  pod  adresem 
http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw.

==
Dane  powinny  być  umieszczane  w  wersji  możliwej  do  odczytania  maszynowo.  Taka  możliwość 
istnieje, bo przecież w praktyce dokumenty są sporządzane w wersji  elektronicznej. Pomoże to w 
przeszukiwaniu treści, a także zapewni dostęp osobom słabowidzącym lub niewidomym.

Wszystkie informacje powinny być podawane z pominięciem danych osobowych osób, chyba że w 
piśmie (np. wniosku/skardze) wyraźnie się na to zgodzą. Nie dotyczy to, oczywiście, urzędników, ani 
osób,  które  dobrowolnie  podpisują  umowy  z  podmiotem  publicznym (zgodnie  z  wyrokiem  Sądu 
Najwyższego nr I CSK 190/12).

Wnosimy o odpowiedź w formie elektronicznej.

W imieniu stowarzyszeń,

Aleksandra Zienkiewicz

Projekt Przestrze  ńWrocławia jest współfinansowany z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw
http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw


Wrocław, 28 stycznia 2015 r.
Aleksandra Zienkiewicz
Towarzystwo Benderowskie
Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Adres do korespondencji:
Szczytnicka 32-24/6
50-382 Wrocław
towarzystwobenderowskie@gmail.com

Sz. P. Paweł Rychel
Prezes Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o.

ul. Ofiar Oświęcimskich 36
50-059 Wrocław

Petycja w sprawie jawności

Szanowny Panie Prezesie,

Chcielibyśmy, aby Wrocław był liderem otwartości i partycypacji w kraju. Powinniśmy dążyć do tego, 
by  wszystkie  dane,  które  mają  wpływ  na  mieszkańców,  finanse  miasta  i  zagospodarowanie 
przestrzeni, były powszechnie dostępne.

Cieszy nas powołanie rejestru umów w Urzędzie Miejskim, projekt Otwarte Dane, a także rozwijanie  
Systemu Informacji Przestrzennej. Wciąż jednak liczne dane są informacją publiczną, lecz dostępną 
tylko na specjalny wniosek. O wiele łatwiej, zarówno dla mieszkańców, jak i urzędników, będzie, gdy  
będą  one  dostępne  automatycznie.  Zamieszczanie  tych  dokumentów  najczęściej  nie  spowoduje 
problemów  dla  urzędu  –  to  tylko  jedna  czynność  dla  urzędnika.  Oszczędzi  zaś  pracy  dotyczącej  
przygotowywania odpowiedzi na wniosek.

Szeroki dostęp do danych pomoże w przygotowywaniu się obywateli do konsultacji społecznych, a 
także projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Obywatele lepiej poznają swoje miasto,  
dostęp do danych ułatwi też przedsiębiorcom plany gospodarcze.

Na podstawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wnosimy o 
to, by spółka WI udostępniała w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) rejestr umów, na wzór rejestru Urzędu Miejskiego, a także treści zawieranych umów, na kwotę  
powyżej 5 tys. zł, wraz z załącznikami

Rejestr umów Urzędu Miejskiego to pierwszy krok w słuszną stronę, jednak niewystarczający, gdyż 
część  umów  finansowanych  przez  Gminę  jest  zawierana  m.in.  przez  Państwa  jednostkę.  Rejestr  
umów  to  dobry  kierunek,  jednak  celem  powinna  być  dostępność  w  Internecie  wszystkich 

Projekt Przestrze  ńWrocławia jest współfinansowany z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji.



ważniejszych umów.

2) odpowiedzi na wnioski i skargi, składane do Spółki

Wiele osób proponuje dobre rozwiązania, a także zwraca uwagę na poważne problemy w mieście. 
Warto, żeby wszyscy obywatele poznali odpowiedzi Wrocławskich Inwestycji na problemy, które są 
często przedmiotem zainteresowania wielu mieszkańców.

3) odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, wraz z załącznikami

Te odpowiedzi już są przygotowane, lecz obecnie poznają je tylko wnioskodawcy. Unikniemy tym 
samym np. wysyłania wniosków o to samo, co dodaje pracy urzędnikom.
Podobne  rozwiązanie  stworzył  Urząd  Miejski  w  Gdańsku,  dostępne  pod  adresem 
http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw.

4) materiały przetargowe (specyfikacje istotnych warunków zamówienia) rozstrzygniętych lub 
unieważnionych przetargów, zwłaszcza projekty budowlane i programy funkcjonalno-użytkowe

Dane te są, niestety, usuwane ze strony internetowej, mimo że mogą służyć jako istotne źródło 
wiedzy o mieście, dlatego chcielibyśmy, by pozostawały one  w Biuletynie Informacji Publicznej  
Wrocławskich Inwestycji.

==
Dane  powinny  być  umieszczane  w  wersji  możliwej  do  odczytania  maszynowo.  Taka  możliwość 
istnieje, bo przecież w praktyce dokumenty są sporządzane w wersji  elektronicznej. Pomoże to w 
przeszukiwaniu treści, a także zapewni dostęp osobom słabowidzącym lub niewidomym.

Wszystkie informacje powinny być podawane z pominięciem danych osobowych osób, chyba że w 
piśmie (np. wniosku/skardze) wyraźnie się na to zgodzą. Nie dotyczy to, oczywiście, urzędników, ani 
osób,  które  dobrowolnie  podpisują  umowy  z  podmiotem  publicznym (zgodnie  z  wyrokiem  Sądu 
Najwyższego nr I CSK 190/12).

Wnosimy o odpowiedź w formie elektronicznej.

W imieniu stowarzyszeń,

Aleksandra Zienkiewicz

Projekt Przestrze  ńWrocławia jest współfinansowany z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw
http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw


Wrocław, 28 stycznia 2015 r.

Aleksandra Zienkiewicz
Towarzystwo Benderowskie
Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Adres do korespondencji:
Szczytnicka 32-24/6
50-382 Wrocław
towarzystwobenderowskie@gmail.com

Sz. P. Krzysztof Maj
Dyrektor Biura Festiwalowego Impart 2016 

ul. Komuny Paryskiej 39
50-451 Wrocław

Petycja w sprawie jawności

Szanowny Panie Dyrektorze,

Chcielibyśmy, aby Wrocław był liderem otwartości i partycypacji w kraju. Powinniśmy dążyć do tego, 
by  wszystkie  dane,  które  mają  wpływ  na  mieszkańców,  finanse  miasta  i  zagospodarowanie 
przestrzeni, były powszechnie dostępne.

Cieszy nas powołanie rejestru umów w Urzędzie Miejskim, projekt Otwarte Dane, a także rozwijanie  
Systemu Informacji Przestrzennej. Wciąż jednak liczne dane są informacją publiczną, lecz dostępną 
tylko na specjalny wniosek. O wiele łatwiej, zarówno dla mieszkańców, jak i urzędników, będzie, gdy  
będą  one  dostępne  automatycznie.  Zamieszczanie  tych  dokumentów  najczęściej  nie  spowoduje 
problemów  dla  urzędu  –  to  tylko  jedna  czynność  dla  urzędnika.  Oszczędzi  zaś  pracy  dotyczącej  
przygotowywania odpowiedzi na wniosek.

Szeroki  dostęp do danych pomoże w przygotowywaniu się  obywateli  do konsultacji  społecznych,
a  także  projektów  do  Wrocławskiego  Budżetu  Obywatelskiego.  Obywatele  lepiej  poznają  swoje 
miasto, dostęp do danych ułatwi też przedsiębiorcom plany gospodarcze.

Na podstawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wnosimy o 
to, by Instytucja udostępniała w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) rejestr umów, na wzór rejestru Urzędu Miejskiego, a także treści zawieranych umów, na kwotę  
powyżej 5 tys. zł, wraz z załącznikami

Rejestr umów Urzędu Miejskiego to pierwszy krok w słuszną stronę, jednak niewystarczający, gdyż 
część  umów  finansowanych  przez  Gminę  jest  zawierana  m.in.  przez  Państwa  jednostkę.  Rejestr  
umów  to  dobry  kierunek,  jednak  celem  powinna  być  dostępność  w  Internecie  wszystkich 

Projekt Przestrze  ńWrocławia jest współfinansowany z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji.



ważniejszych umów.

2) odpowiedzi na wnioski i skargi, składane do Instytucji

Wiele osób proponuje dobre rozwiązania, a także zwraca uwagę na poważne problemy w mieście. 
Warto, żeby wszyscy obywatele poznali  odpowiedzi Biuro Festiwalowe Impart 2016 na problemy,  
które są często przedmiotem zainteresowania wielu mieszkańców.

3) odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, wraz z załącznikami

Te odpowiedzi już są przygotowane, lecz obecnie poznają je tylko wnioskodawcy. Unikniemy tym 
samym np. wysyłania wniosków o to samo, co dodaje pracy urzędnikom.
Podobne  rozwiązanie  stworzył  Urząd  Miejski  w  Gdańsku,  dostępne  pod  adresem 
http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw.

==
Dane  powinny  być  umieszczane  w  wersji  możliwej  do  odczytania  maszynowo.  Taka  możliwość 
istnieje,  bo  przecież  w  praktyce  dokumenty  są  sporządzane  w  wersji  elektronicznej.  Pomoże  to
w przeszukiwaniu treści, a także zapewni dostęp osobom słabowidzącym lub niewidomym.

Wszystkie informacje powinny być podawane z pominięciem danych osobowych osób, chyba że w 
piśmie (np. wniosku/skardze) wyraźnie się na to zgodzą. Nie dotyczy to, oczywiście, urzędników, ani 
osób,  które  dobrowolnie  podpisują  umowy  z  podmiotem  publicznym (zgodnie  z  wyrokiem  Sądu 
Najwyższego nr I CSK 190/12).

Wnosimy o odpowiedź w formie elektronicznej.

W imieniu stowarzyszeń,

Aleksandra Zienkiewicz

Projekt Przestrze  ńWrocławia jest współfinansowany z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw
http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw


Wrocław, 2 lutego 2016 r.

Aleksandra Zienkiewicz
Towarzystwo Benderowskie
Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Adres do korespondencji:
Szczytnicka 32-24/6
50-382 Wrocław
towarzystwobenderowskie@gmail.com

Sz. P. Piotr Paś
Dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego

ul. ul. Św. Elżbiety 3
50-111 Wrocław

Petycja w sprawie jawności

Szanowny Panie Dyrektorze,

Chcielibyśmy, aby Wrocław był liderem otwartości i partycypacji w kraju. Powinniśmy dążyć do tego, by 
wszystkie dane, które mają wpływ na mieszkańców, finanse miasta i zagospodarowanie przestrzeni, były 
powszechnie dostępne.

Cieszy  nas  powołanie  rejestru umów w Urzędzie  Miejskim,  projekt  Otwarte  Dane,  a  także  rozwijanie 
Systemu Informacji Przestrzennej. Wciąż jednak liczne dane są informacją publiczną, lecz dostępną tylko 
na specjalny wniosek. O wiele łatwiej, zarówno dla mieszkańców, jak i urzędników, będzie, gdy będą one 
dostępne  automatycznie.  Zamieszczanie  tych  dokumentów  najczęściej  nie  spowoduje  problemów  dla 
urzędu  –  to  tylko  jedna  czynność  dla  urzędnika.  Oszczędzi  zaś  pracy  dotyczącej  przygotowywania 
odpowiedzi na wniosek.

Szeroki  dostęp  do  danych  pomoże  w  przygotowywaniu  się  obywateli  do  konsultacji  społecznych,
a także projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Obywatele lepiej poznają swoje miasto, 
dostęp do danych ułatwi też przedsiębiorcom plany gospodarcze.

Na podstawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wnosimy o to, by  
Zarząd Zasobu Komunalnego udostępniał w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) odpowiedzi na wnioski i skargi, składane do ZZK

Wiele osób proponuje dobre rozwiązania, a także zwraca uwagę na poważne problemy w mieście. Warto, 
żeby  wszyscy  obywatele  poznali  odpowiedzi  Zarządu  na  problemy,  które  są  często  przedmiotem 
zainteresowania wielu mieszkańców.

Projekt Przestrze  ńWrocławia jest współfinansowany z funduszy EOG 
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2) odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, wraz z załącznikami

Te odpowiedzi już są przygotowane, lecz obecnie poznają je tylko wnioskodawcy. Unikniemy tym samym 
np. wysyłania wniosków o to samo, co dodaje pracy urzędnikom.
Podobne  rozwiązanie  stworzył  Urząd  Miejski  w  Gdańsku,  dostępne  pod  adresem 
http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw.

3) rejestr umów, a także treści zawieranych umów, na kwotę powyżej 5 tys. zł, wraz z załącznikami

Rejestr umów Urzędu Miejskiego to pierwszy krok w słuszną stronę, jednak niewystarczający, gdyż część 
umów finansowanych przez Gminę jest zawierana m.in. przez Państwa jednostkę. Rejestr umów to dobry 
kierunek, jednak celem powinna być dostępność w Internecie wszystkich ważniejszych umów.

4) dane dotyczące pracowników wykonujących zadania publiczne, inne niż wyłącznie usługowe: imiona, 
nazwiska, funkcje, telefony

Dane dotyczące osób zatrudnionych w jednostkach miejskich powinny być naszym zdaniem publiczne.

5) materiały przetargowe (specyfikacje istotnych warunków zatrudnienia) rozstrzygniętych lub 
unieważnionych przetargów, zwłaszcza projekty budowlane i programy funkcjonalno-użytkowe

Dane te są, niestety, usuwane ze strony internetowej, mimo że mogą służyć jako istotne źródło wiedzy o 
mieście.

==
Dane powinny być umieszczane w wersji możliwej do odczytania maszynowo. Taka możliwość istnieje, bo 
przecież w praktyce dokumenty są sporządzane w wersji  elektronicznej.  Pomoże to w przeszukiwaniu 
treści, a także zapewni dostęp osobom słabowidzącym lub niewidomym.

Wszystkie informacje powinny być podawane z pominięciem danych osobowych osób, chyba że w piśmie 
(np. wniosku/skardze) wyraźnie się na to zgodzą. Nie dotyczy to, oczywiście, urzędników, ani osób, które 
dobrowolnie podpisują umowy z podmiotem publicznym (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego nr I CSK 
190/12).

Wnosimy o odpowiedź w formie elektronicznej.

W imieniu stowarzyszeń,

Aleksandra Zienkiewicz

Projekt Przestrze  ńWrocławia jest współfinansowany z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw
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Wrocław, 2 lutego 2016 r.

Aleksandra Zienkiewicz
Towarzystwo Benderowskie
Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Adres do korespondencji:
Szczytnicka 32-24/6
50-382 Wrocław
towarzystwobenderowskie@gmail.com

Sz. P. Monika Tendaj-Bielawska
Prezes Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o.

Ul. Reja 53-55 
50-343 Wrocław

Petycja w sprawie jawności

Szanowna Pani Prezes,

Chcielibyśmy, aby Wrocław był liderem otwartości i partycypacji w kraju. Powinniśmy dążyć do tego, by 
wszystkie dane, które mają wpływ na mieszkańców, finanse miasta i zagospodarowanie przestrzeni, były 
powszechnie dostępne.

Cieszy  nas  powołanie  rejestru umów w Urzędzie  Miejskim,  projekt  Otwarte  Dane,  a  także  rozwijanie 
Systemu Informacji Przestrzennej. Wciąż jednak liczne dane są informacją publiczną, lecz dostępną tylko 
na specjalny wniosek. O wiele łatwiej, zarówno dla mieszkańców, jak i urzędników, będzie, gdy będą one 
dostępne  automatycznie.  Zamieszczanie  tych  dokumentów  najczęściej  nie  spowoduje  problemów  dla 
urzędu  –  to  tylko  jedna  czynność  dla  urzędnika.  Oszczędzi  zaś  pracy  dotyczącej  przygotowywania 
odpowiedzi na wniosek.

Szeroki  dostęp  do  danych  pomoże  w  przygotowywaniu  się  obywateli  do  konsultacji  społecznych,
a także projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Obywatele lepiej poznają swoje miasto, 
dostęp do danych ułatwi też przedsiębiorcom plany gospodarcze.

Na podstawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wnosimy o to, by  
Spółka udostępniała w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) odpowiedzi na wnioski i skargi, składane do Spółki

Wiele osób proponuje dobre rozwiązania, a także zwraca uwagę na poważne problemy w mieście. Warto, 
żeby  wszyscy  obywatele  poznali  odpowiedzi  Spółki  na  problemy,  które  są  często  przedmiotem 
zainteresowania wielu mieszkańców.

2) odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, wraz z załącznikami

Projekt Przestrze  ńWrocławia jest współfinansowany z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji.



Te odpowiedzi już są przygotowane, lecz obecnie poznają je tylko wnioskodawcy. Unikniemy tym samym 
np. wysyłania wniosków o to samo, co dodaje pracy urzędnikom.
Podobne  rozwiązanie  stworzył  Urząd  Miejski  w  Gdańsku,  dostępne  pod  adresem 
http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw.

3) rejestr umów, a także treści zawieranych umów, na kwotę powyżej 5 tys. zł, wraz z załącznikami

Rejestr umów Urzędu Miejskiego to pierwszy krok w słuszną stronę, jednak niewystarczający, gdyż część 
umów finansowanych przez Gminę jest zawierana m.in. przez Państwa jednostkę. Rejestr umów to dobry 
kierunek, jednak celem powinna być dostępność w Internecie wszystkich ważniejszych umów.

4) dane dotyczące pracowników wykonujących zadania publiczne, inne niż wyłącznie usługowe: imiona, 
nazwiska, funkcje, telefony

Dane dotyczące osób zatrudnionych w jednostkach miejskich powinny być według nas publiczne.

5) materiały przetargowe (specyfikacje istotnych warunków zatrudnienia) rozstrzygniętych lub 
unieważnionych przetargów, zwłaszcza projekty budowlane i programy funkcjonalno-użytkowe

Dane te są, niestety, usuwane ze strony internetowej, mimo że mogą służyć jako istotne źródło wiedzy o 
mieście.

==
Dane powinny być umieszczane w wersji możliwej do odczytania maszynowo. Taka możliwość istnieje, bo 
przecież w praktyce dokumenty są sporządzane w wersji  elektronicznej.  Pomoże to w przeszukiwaniu 
treści, a także zapewni dostęp osobom słabowidzącym lub niewidomym.

Wszystkie informacje powinny być podawane z pominięciem danych osobowych osób, chyba że w piśmie 
(np. wniosku/skardze) wyraźnie się na to zgodzą. Nie dotyczy to, oczywiście, urzędników, ani osób, które 
dobrowolnie podpisują umowy z podmiotem publicznym (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego nr I CSK 
190/12).

Wnosimy o odpowiedź w formie elektronicznej.

W imieniu stowarzyszeń,

Aleksandra Zienkiewicz

Projekt Przestrze  ńWrocławia jest współfinansowany z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw
http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw


Wrocław, 2 lutego 2016 r.

Aleksandra Zienkiewicz
Towarzystwo Benderowskie
Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Adres do korespondencji:
Szczytnicka 32-24/6
50-382 Wrocław
towarzystwobenderowskie@gmail.com

Sz. P. Kazimierz Fiurst
Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o,o

ul. Przybyszewskiego 102/104
51-148 Wrocław

Petycja w sprawie jawności

Szanowny Panie Prezesie,

Chcielibyśmy, aby Wrocław był liderem otwartości i partycypacji w kraju. Powinniśmy dążyć do tego, by 
wszystkie dane, które mają wpływ na mieszkańców, finanse miasta i zagospodarowanie przestrzeni, były 
powszechnie dostępne.

Cieszy  nas  powołanie  rejestru umów w Urzędzie  Miejskim,  projekt  Otwarte  Dane,  a  także  rozwijanie 
Systemu Informacji Przestrzennej. Wciąż jednak liczne dane są informacją publiczną, lecz dostępną tylko 
na specjalny wniosek. O wiele łatwiej, zarówno dla mieszkańców, jak i urzędników, będzie, gdy będą one 
dostępne  automatycznie.  Zamieszczanie  tych  dokumentów  najczęściej  nie  spowoduje  problemów  dla 
urzędu  –  to  tylko  jedna  czynność  dla  urzędnika.  Oszczędzi  zaś  pracy  dotyczącej  przygotowywania 
odpowiedzi na wniosek.

Szeroki  dostęp  do  danych  pomoże  w  przygotowywaniu  się  obywateli  do  konsultacji  społecznych,
a także projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Obywatele lepiej poznają swoje miasto, 
dostęp do danych ułatwi też przedsiębiorcom plany gospodarcze.

Na podstawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wnosimy o to, by  
Spółka udostępniała w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) odpowiedzi na wnioski i skargi, składane do Spółki TBS

Wiele osób proponuje dobre rozwiązania, a także zwraca uwagę na poważne problemy w mieście. Warto, 
żeby  wszyscy  obywatele  poznali  odpowiedzi  Spółki  na  problemy,  które  są  często  przedmiotem 
zainteresowania wielu mieszkańców.

2) odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, wraz z załącznikami

Projekt Przestrze  ńWrocławia jest współfinansowany z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji.



Te odpowiedzi już są przygotowane, lecz obecnie poznają je tylko wnioskodawcy. Unikniemy tym samym 
np. wysyłania wniosków o to samo, co dodaje pracy urzędnikom.
Podobne  rozwiązanie  stworzył  Urząd  Miejski  w  Gdańsku,  dostępne  pod  adresem 
http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw.

3) rejestr umów, a także treści zawieranych umów, na kwotę powyżej 5 tys. zł, wraz z załącznikami

Rejestr umów Urzędu Miejskiego to pierwszy krok w słuszną stronę, jednak niewystarczający, gdyż część 
umów finansowanych przez Gminę jest zawierana m.in. przez Państwa jednostkę. Rejestr umów to dobry 
kierunek, jednak celem powinna być dostępność w Internecie wszystkich ważniejszych umów.

4) dane dotyczące pracowników wykonujących zadania publiczne, inne niż wyłącznie usługowe: imiona, 
nazwiska, funkcje, telefony

Dane dotyczące osób zatrudnionych w jednostkach miejskich powinny być naszym zdaniem publiczne.

==
Dane powinny być umieszczane w wersji możliwej do odczytania maszynowo. Taka możliwość istnieje, bo 
przecież w praktyce dokumenty są sporządzane w wersji  elektronicznej.  Pomoże to w przeszukiwaniu 
treści, a także zapewni dostęp osobom słabowidzącym lub niewidomym.

Wszystkie informacje powinny być podawane z pominięciem danych osobowych osób, chyba że w piśmie 
(np. wniosku/skardze) wyraźnie się na to zgodzą. Nie dotyczy to, oczywiście, urzędników, ani osób, które 
dobrowolnie podpisują umowy z podmiotem publicznym (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego nr I CSK 
190/12).

Wnosimy o odpowiedź w formie elektronicznej.

W imieniu stowarzyszeń,

Aleksandra Zienkiewicz

Projekt Przestrze  ńWrocławia jest współfinansowany z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw
http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw



