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Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją nr NO.0161.275.2018  informujemy, że nasz organizacja jest niezadowolona
ze  sposobu  załatwienia  sprawy.  W  związku  z  nieprawidłowym  działaniem  platformy  ePUAP
w miesiącu czerwcu 2018 roku prosimy o przywrócenie terminu i ponowne rozpatrzenie wniosku.

Jednocześnie, mając na uwadze żądania wysunięte w kierunku naszego Stowarzyszenia pismem
NO.0161.275.2018(2) wyjaśniamy, że nie przyjmujemy do wiadomości jakoby Państwa jednostka
nie  miała  możliwości  opublikowania  wnioskowanych  informacji  w  BIP  ZIKiT,  gdyż  jedyną
przesłanką  ustawową  do  takiego  zaniechania  może  być  „brak  technicznych  możliwości”.  Do
momentu  wyjaśnienia  tej  sprawy  przez  właściwy  sąd  wychodzimy  jednak  naprzeciw  Państwa
oczekiwaniom i rozszerzamy w drodze wyjątku formę udostępnienia informacji do: odpowiedź na
wniosek na e-PUAP, załączniki na serwerze HTTP lub FTP lub w BIP ZIKiT.

Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy

• W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym rogu pisma.

• Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), który umożliwi jego odczytanie 
również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.

• W odpowiedzi prosimy o zachowanie numeracji zgodnej z wnioskiem, a w przypadku odpowiedzi negatywnej 
na dany punkt lub podpunkt proszę podać podstawę prawną przedstawionego stanowiska.

• Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych 
prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

• Forma udostępnienia informacji: odpowiedź na wniosek na e-PUAP, załączniki na serwerze HTTP lub FTP lub
w BIP ZIKiT

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

/podpisano elektronicznie/

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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