Od:
Wystano:
Do:
Temat:

kancelariaogolnaGUS <kancelariaogolnaGUS@stat.gov.pl>
ISsierpnia 2020 12:52
FW: IS 1808/4/72&89/2020

From: Sekretariat-GP
Sent: Tuesday, August 18, 2020 12:50 PM

MBHMiil0*^iBHIHBHHHii^' kancelariaogolnaGUS

<kancelariaogolnaGUS(a)stat.gov.pl>

Subject: FW: IS 1808/4/72&89/2020

From:<
Sent: Tuesday, August 18, 2020 12:21 PM
To: kancelaria.glowna <kancelaria.glowna@mswia.gov.pl>: kancelariaogolnaGUS
<kancelariaogolnaGUS@stat.gov.pl>:(

Subject: IS 1808/4/72&89/2020

PROSZ^ UPRZEJMIE O POTWIERDZENIE ODBIORU WIADOMOSCI ORAZ JEJ PRZECZYTANIA.
PROSZ^ O PODANIE SYGNATURY IS W ODPOWIEDZI ZWROTNEJ.

Sz.P.
Ministerstwo Administracji i Spraw Wewn^trznych
Glowny Urz^d Statystyczny

Petycia / spostrzezenia
Na mocy art. 2 ust. 1 w zbiegu z art. 2 ust. 2 pkt. 1) - Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj.
Dz.U. 2018 poz. 870) w zbiegu z art. 241 - Ustawy kodeksu post?powania administracyjnego z dnia 14
czerwca 1960 roku (tj. Dz.U. 2020 poz. 256) w zwi^zku z art. 63 w zwi^zku z art. 54 Konstytucji z dnia 2
kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) celem wprowadzenia:

badan statystycznych w przedmiocie:
- liczby wplyni^tych i zarejestrowanych pism do samorzadu terytorialnego, administracji zespolonej,
administracji niezespolonej, jednostki Policji, szpitala, administracji publicznej danego urzedu z podziaiem
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na:
a) pisma ogolne
b) pisma elektroniczne
c) petycje
d) wnioski
e) skargi
ogolnie oraz danego wydzialu urzedu, jednostki organizacyjnej
- liczba przyj^tych petentow b^dz interesantow przez dany wydzial, urz^d ogolnie
- liczba wplyni^tych pism ogolem:
a) drog4 elektroniczn^ (e-mailem)
b) drog^ pocztow^ (kurier, poczta)
c) osobiscie
d) faksem
e) E-PUAP, ESP
- liczba pracownikow ogolem, na dany wydzial
- liczba przypisanych spraw na danego pracownika
Statystyka:
- dzienna
- kwartalna miesi^czna (2 tygodnie)
- miesi^czna
- kwartalna roczna (3 miesi^ce)
- kwartalna polroczna (6 miesi^cy)
-roczna
Ponadto statystyka obejmuje:
- liczba zal^cznikow, stron, kartek, tomow - danej wniesionej sprawy
- liczba stron, kartek - sporz^dzonych przez pracownika urzedu w danej sprawie
celem ustalenia sredniej liczby stron danego pisma z zal^cznikami / akt sprawy z podzialem na pracownika,
dany wydzial oraz urz^d ogolnie
- czas rozpoznania sprawy (sredni)

eel statystyki ma na eelu, zwiqkszenie bqdz zmniejszenie liczby pracownikow z uwagi na :
- liezb^ zalatwianyeh spraw
- liczba przypadaj^cych mieszkancow na pracownika

Nie wyrazam zgody na publikacj? danych osobowych i odpowiedz listem tradycyjnym z uwagi na
epidemi?.
Przepraszam za ilosc pism oraz za ewentualne bl^dy, jednak dzialam w slusznym interesie w interesie
publicznym.
(1) - adres zameldowania z zamiarem stalego pobytu, adres do dor^czen listowych wg prawa pocztowego (
jako odbiorca, adresat)
jednak z uwagi na epidemic, prosz^ o korespondencj? elektroniczn^.
(2) - adres do dor^czeh intemetowych przez nadawcow.

Z powazaniem
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Prezes Gtownego Urz§du Statystycznego
dr Dominik Rozkrut

Warszawa, 2020-09-10
Znak sprawy: GUS-GP03.0303.10.2020
Znak pisma: GUS-GP03.0303.10.2020.4

Zawiadomienie o sposobie zatatwienia petycji
Dziataj^c na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w odpowiedzi
na petycj? z dnia 18 sierpnia br. dotycz^c^ korespondencji podmiotow publicznych uprzejmie informuj?, ze
w ramach przewidzianego w programie badan statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (rozporzqdzenie
Rady Ministrow z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie programu badan statystycznych statystyki publicznej
na rok 2020 - Dz. U. poz. 2356, z pozn. zm.) badania 1.02.02 Samorzqd terytorialny gromadzone bfd^ informacje
dotyczace samorzadu terytorialnego z zakresu rozpatrywanych przez rad? gminy ztozonych petycji, wnioskow
i skarg (co odpowiada propozycjom wyrazonym w punktach: c), d) i e) Pani petycji). Dane te b§d^ gromadzone
cyklicznie (co 2 lata) z wykorzystaniem formularza SG-07 Statystyka gminy: wspdtdziatanie z mieszkancami.
Podmiotami zobowi^zanymi do przekazania danych b?d^ urz?dy gmin oraz urzgdy dzielnic m. st. Warszawy.
Badanie b?dzie prowadzone metod^ petnq, a termin ztozenia sprawozdania za 2020 rok wyznaczony zostat
na 28 maja 2021 r.
Zakres tematyczny formularza SG-07 Statystyka gminy: wspoidziaianie z mieszkancami, obejmuj^cy takie
zagadnienia, jak komunikacja wtadz gminy z mieszkancami, konsultacje spoteczne, podejmowanie decyzji
publicznych i tworzenie aktow prawa miejscowego, jednostki pomocnicze i ciata konsultacyjne, ustalony zostat
w odpowiedzi na rosn^ce zapotrzebowanie na informacje ilustruj^ce mozliwosc i wielkosc zaangazowania
obywateli w sprawy publiczne na poziomie wspolnoty lokalnej.
W odniesieniu do pozostatych pozycji tematycznych postulowanych przez Pani^, uprzejmie informuj?, ze nie s^
one obecnie przedmiotem badan statystycznych statystyki publicznej prowadzonych przez Gtowny Urz^d
Statystyczny.
Jednoczesnie pragn? podkreslic, ze zakres danych zbieranych w ramach okreslonego badania zaspokaja potrzeby
informacyjne szerokiego i bardzo zroznicowanego grona odbiorcow danych statystycznych. Zakres tematyczny,
charakter, a takze sposob realizacji badania, dostosowane s^ do mozliwosci finansowych b?d^cych w dyspozycji
stuzb statystyki publicznej.

Pouczenie
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uprzejmie informuj?,
ze sposob zatatwienia petycji nie moze bye przedmiotem skargi.

Prezes
Gtownego Urz?du Statystycznego
dr Dominik Rozkrut
-podpisano podpisen) elel^tronicznym
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