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Szanowni Państwo,
przekazując na państwa ręce niniejszą petycję, pragnę zwrócić uwagę na zagadnienie transformacji
cyfrowej obrotu jak zachodzi w całej gospodarce. Pragnę przy tym wskazać, że wartość obrotu
gotówkowego w Polsce wynosi ponad 200 mld PLN, a jego utrzymywanie to koszt około 1% PKB,
czyli wartość jaka rocznie ponoszona jest przez państwo na badania i rozwój. Ponadto środki
pieniężne trzymane w formie gotówkowej nie procentują, realnie tracąc na wartości ze względu na
inflację.
Natomiast płatności bezgotówkowe to szereg korzyści w funkcjonowaniu instytucji administracji
publicznej. Ułatwiają proces składania wniosków i zapytań od obywateli oraz procedurę poboru
opłat skarbowych i administracyjnych. Dlatego warto promować obrót bezgotówkowy, jako
korzystny zarówno dla obywateli, jak i instytucji samorządowych. Wprowadzenie płatności
bezgotówkowych wpływa na nowoczesny wizerunek instytucji publicznych. Mieszkańcy na co
dzień płacący kartą chcą mieć taką możliwość również w urzędach i innych jednostkach
administracji centralnej i samorządowej.
Niektóre instytucje - działając w uzasadnionym interesie publicznym - pro publico bono wychodzą naprzeciw tym potrzebom - proponują bezpłatne rozwiązania - pozwalające na
wdrożenie bezkosztowych rozwiązań umożliwiających akceptację płatności bezgotówkowych .
Dobrym przykładem - jest Fundacja Polska Bezgotówkowa - powołana w wyniku porozumienia
zawartego przez Ministra Rozwoju i Finansów, Związek Banków Polskich, Visa Europe oraz
Mastercard Europe w sprawie realizacji Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego w Polsce.
Program pozwala na otrzymanie bezpłatnego terminala (wraz z pokryciem kosztów transakcji) dla
wybranych instytucji publicznych do sierpnia 2021 roku.
Biorąc pod uwagę cytowane powyżej koszty obrotu gotówką rozważenia wymaga możliwość
podjęcia działań w celu zmniejszenia kosztów podatników w tym obszarze. Mamy nadzieję,
że jednostki samorządu terytorialnego działając bona fides - biorąc pod uwagę powyższe
argumenty - potraktują naszą petycję z należną atencją - i wdrożą odpowiednie działania
celem zapewnienia powszechności akceptacji płatności bezgotówkowych, dzięki którym
osiągnięte zostaną kolejne cele związane z uszczelnieniem systemu poboru podatków.
W skali makro - sukcesy związane z uszczelnieniem systemu podatkowego od 3 lat - są
olbrzymie – w skali mikro na poziomie samych jednostek samorządu terytorialnego jest
jeszcze wiele do zrobienia.

1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów 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 (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji
publicznej), wnosimy petycję do organu gminy o próbę dokonania analizy - możliwości

wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów
- dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu.
2) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na
niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego
zaspokojenia żądań Interesantów - pod kątem płatności bezgotówkowych w Urzędzie.
Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.
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