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Znak sprawy: KMR/50/2018/BKW

Biuro Kontroli Wewnętrznej
Urzędu Miasta Krakowa

SKARGA

dot. nieprzestrzegania prawa i zapisów ustawy o UIP w ZIKiT

Szanowni Państwo, 

dnia  04.05.2018  roku  złożyliśmy  elektronicznie  (ePUAP  ZIKiT)  wniosek  o  udostępnienie
informacji publicznej nr KMR/50/2018. 

Nasza organizacja otrzymała odpowiedź na przedmiotowy wniosek dnia 29.05.2018, tj. po terminie
wyznaczonym  Ustawą  dla  wniosków  o  udostępnienie  informacji  publicznej.  W  ustawowym
terminie nie  została  również wydana decyzja  o odmowie udostępnienia  informacji.  Stanowi to
naruszenie zapisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ponadto przesłana odpowiedź stanowi skan pisma NO.051.2.54.2018. W naszej ocenie stanowi to
naruszenie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności,  minimalnych  wymagań  dla  rejestrów  publicznych  i  wymiany  informacji
w postaci  elektronicznej  oraz  minimalnych  wymagań  dla  systemów  teleinformatycznych.
W prowadzonej  korespondencji  elektronicznej  oczekujemy  otrzymania  wersji  źródłowej
w     formacie PDF, DOC lub równoważnym.  
Jest  to o tyle  istotne,  by umożliwić jej  odczytanie specjalistycznym oprogramowaniem osobom
z niepełnosprawnością narządu wzroku, które chcą zapoznać się z treścią pisma. 

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż miejska jednostka, zdaje się być wrażliwa na potrzeby osób
z niepełnosprawnością  narządu  wzroku  (vide  stanowisko  z  pisma  RU.5301.179.2018)  jednak
wrażliwość ta wyraża się w ograniczonym zakresie. Tymczasem nie można ignorować potrzeb osób
z niepełnosprawnością szukających informacji w sieci Internet, czy prowadzących korespondencję
elektroniczną.  Dla  przykładu  -  wśród  członków  naszego  stowarzyszenia  znajdują  się  osoby
z niepełnosprawnością  narządu  wzroku  używające  specjalistycznego  oprogramowania  do
zapoznania się z wystąpieniami Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu kierowanymi do
naszego stowarzyszenia..

Mając  na  uwadze  powyższe,  wnosimy  o  rozpatrzenie  skargi  i  doprowadzenie  do  podjęcia
rzeczywistych  działań  naprawczych  w     jednostce    mających  na  celu  terminowe  udzielanie
odpowiedzi na wnioski, jak również ich przesyłanie przede wszystkim w postaci otwartego tekstu
(skany pism wysyłane dodatkowo nie budzą naszych zastrzeżeń).

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Krzysztof Nil Ryba
/podpisano elektronicznie/
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Oświadczenie
Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.
39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z późn. zm.). 

Otrzymują:

• Adresat  
• a/a
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