
 

PETYCJA 

1. Data złożenia petycji -  27 sierpnia 2018  petycja wpłynęła na adres poczty elektronicznej ZSP 

10 w Gliwicach  

2.  Podmiot Składający Petycję: 

Osoba Prawna  

Szulc-Efekt  sp. z o.o. 

ul. Poligonowa 1 

04-051 Warszawa 

KRS: 0000059459 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl  

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln 

 

3. Odpowiedzi na petycję udzielono w formie pisemnej (pocztą na adres wnioskodawcy) oraz 

elektronicznie pod adres e-mail: efektywnosc-kompleksowa@samorzad.pl   

 

4. Petycja: 

 

II) Petycja Odrębna - w trybie ustawy o petycjach  

Treść petycji:  

��3) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z 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 (Dz.U.2017.1257 t.j. z 2017.06.27), wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o 

przeprowadzenie analizy i rozważnie instalacji na dachu budynku Szkoły (ad hoc lub przy okazji 

kolejnego remontu )  - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych polegających na 

przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną. 

Działanie tego typu - w naszym mniemaniu idealnie wpisuje się w obowiązek określony w art. 6  

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11)  

Osnowa Petycji:  

Tego typu działanie - w mniemaniu Wnioskodawcy - może być nie tylko efektywnym sposobem na 

zrealizowanie przez Dyrektora Szkoły - obowiązku wynikającego z wdrażania co najmniej jednego 

środka poprawy efektywności energetycznej - ale również może być ciekawym - empirycznym - 

sposobem na poznanie tej ciekawej tematyki przez uczniów szkoły.  

Pytając kilka lat temu o koszty eksploatacji szkolnych kotłowni - uzyskiwaliśmy informacje o szokująco 

wysokich wydatkach na ten cel, zatem choćby w minimalnym stopniu warto byłoby ograniczyć środki 

podatników wydatkowane w tym obszarze.   

W odpowiedzi na przedmiotową petycję - prosimy o kilkuzdaniowe, krótkie poinformowanie 

podmiotu wnoszącego petycję o wnioskach wynikających z przeprowadzonej analizy oraz o 

ewentualnych planach Jednostki w tym obszarze.  

Zastrzegamy możliwość opublikowania wybranych odpowiedzi oraz ewentualnych rankingów - 

najlepiej dbających o ochronę środowiska szkół - na naszym portalu www.gmina.pl  



W mniemaniu Wnioskodawcy, w krajach najbardziej rozwiniętych - kładzie się olbrzymi nacisk na 

edukację Uczniów  w obszarze odnawialnych źródeł energii - na lekcjach związanych z ochroną 

środowiska - Uczniowie mają okazję empirycznie poznać działanie ogniw fotowoltaicznych, a 

specjalistyczne oprogramowanie stosowane w tym zakresie do prezentacji - wspomaga uzyskiwać 

informacje o możliwościach, wadach i efektach stosowania tego typu źródeł energii.  

Fakultatywnie - jeśli szkoła jest zainteresowana bezpłatnym przetestowaniem - przez 30 dni - 

inteligentnego, światowej klasy oprogramowania - w wersji edukacyjnej - do modelowania działania 

ogniw fotowoltaicznych - wnosimy aby do udzielonej na petycję odpowiedzi dodać zdanie:  

"Szkoła jest zainteresowana bezpłatnym przetestowaniem - przez 30 dni - inteligentnego 

oprogramowania  - w wersji edukacyjnej - do projektowania systemów fotowoltaicznych  

PV*SOL�� - Valentin Software" 

W rzeczonej sprawie można również porozmawiać telefonicznie ze specjalistą: tel. 607-773-377  

Prosimy o niewykonywanie pod wyżej wzmiankowany numer - telefonów dot. merytoryki wniosku.  

Notabene pozwalamy sobie przypomnieć, że podjęcie jakichkolwiek działań przez Dyrektora powinno 

być poprzedzone analizą stanu faktycznego (innych petycji tego typu) oraz dokumentacji, tak aby 

wszystkie ewentualne czynności były prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz 

postępowania lege artis.  

��3a) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres: efektywnosc-

kompleksowa@samorzad.pl  

��4) Wnosimy, aby odpowiedź udzielona w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05), znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej 

pod adres e-mail: efektywnosc-kompleksowa@samorzad.pl   

Ponownie podkreślamy, że w naszej ocenie sprawa dotyczy istotnych elementów związanych 

ochroną środowiska i w konsekwencji z polepszaniem jakości życia i komfortu Mieszkańców/Uczniów.  

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) do niniejszego wniosku został dołączony plik 

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym identyfikujący nadawcę (Współwnioskodawcę) 

lub współtwórcę niniejszego wniosku, którego Tożsamość ujawniona poniżej oraz w załączonym 

pliku. 

Podmiot Składający Petycję: 

Osoba Prawna  

Szulc-Efekt  sp. z o.o. 

ul. Poligonowa 1 

04-051 Warszawa 

KRS: 0000059459 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl  

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln 

 

Dodatkowe informacje: 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  osobą 

reprezentująca Podmiot wnoszący petycję jest Prezes Zarządu Adam Szulc.  



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: 

efektywnosc-kompleksowa@samorzad.pl  

 

Komentarz do Wniosku:  

Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) -  w naszym 

mniemaniu niniejszy  przedmiotowy wniosek/wnioski  - nie powinny być rozpatrywane w trybie KPA.  

W głównej mierze - przedmiotowy wniosek powinien być procedowany w trybie Ustawy o petycjach 

(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej 

(wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych). Zatem - wg. Wnioskodawcy 

niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w związku z 

art. 241 KPA.  

W naszych wnioskach często powołujemy sie na  wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: 

"Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia 

praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego 

zaspokajania potrzeb ludności." - w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej.  

Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek - usprawniać struktury 

administracji samorządowej.  

Decydenci mogą również dokonać własnej interpretacji  - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA.  

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy "Podmiot Wnoszący 

Petycję" - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  

 

 


