
UCHWAŁA Nr 198/XXV/21
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 marca 2021 roku

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 r.,poz. 713 z późn. zm), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), Rada Gminy Poczesna uchwala co następuje:

§ 1. Zająć stanowisko w sprawie skargi z dnia 16.03.2021 roku na dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych Gminy Poczesna w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodnicząca Rady zawiadomi skarżącego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

mgr Iwona Choła
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Załącznik do uchwały Nr 198/XXV/21

Rady Gminy Poczesna

z dnia 25 maja 2021 r.

Emailem z dnia 16 marca 2021  roku Pan T.R1) złożył skargę na dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych na terenie gminy Poczesna. Skarżący  podał, że dyrektorzy nie zapewniają elektronicznej 
skrzynki podawczej na platformie ePUAP. Skarga jest zasadna. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670), 
podmiot publiczny, organizując przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym, jest obowiązany 
zapewnić możliwość przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów 
elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, wykorzystując 
informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji elektronicznej. Do obowiązku organów administracji 
publicznej należy taka konfiguracja poczty elektronicznej oraz takie zorganizowanie obsługi technicznej 
poczty elektronicznej organu, aby zapewnić bezproblemowy i niezwłoczny odbiór przysyłanych na ten 
adres pism. Rygorystyczna interpretacja obowiązków podmiotu publicznego wynika z prawnej 
dopuszczalności wnoszenia pism drogą elektroniczną. Skutki trudności, błędów czy nieprawidłowości 
w zakresie kształtowania i obsługiwania przez organy administracji oficjalnych systemów służących do 
komunikacji z tymi organami (np. poczta elektroniczna, system ePUAP) nie mogą być przerzucane na 
korzystających z tych systemów. Obowiązek wskazany przez skarżącego, a dotyczący braku zapewnienia 
elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, na którą można byłoby kierować pisma w formie 
elektronicznej dodany został przez art. 1 pkt. 8 lit. a) ustawy z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy 
o informatyzacji działalnościpodmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2014, poz. 183). Zmiana weszła w życie 11 sierpnia 2014 r. Obowiązek ten znalazł wyraz w ust. 1a, 
art. 16 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 670), o następującej treści: "Podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę 
podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw 
informatyzacji oraz zapewnia jej obsługę".

Przed 2014 r. funkcjonował pogląd, iż Szkoły i Przedszkola nie są zobowiązane do posiadania e-
skrzynek.

Bieżąca komunikacja zainteresowanych Stron, z Przedszkolem/Szkołą, zapewniona jest poprzez 
służbowy telefon i adres e-mail (poczta elektroniczna), stronę www, czy też korespondencję tradycyjną.

Brak w Przedszkolu / Szkole, elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), której udostępnienie wynika 
z art.16 ust.1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, nie wynika ze złej woli, zaniedbania bądź lekceważenia obowiązków Dyrektora – 
a jedynie z braku świadomości i niedostatecznej wiedzy co do obowiązku posiadania elektronicznej 
skrzynki podawczej (ESP), spowodowanej ilością wykonywanych obowiązków służbowych. Dyrektor 
nie jest w stanie przejrzeć (śledzić na bieżąco) wszystkich przepisów prawa, a zwłaszcza tych 
niezwiązanych z oświatą i mógł nieświadomie pominąć fakt wprowadzenia i udostępnienia elektronicznej 
skrzynki podawczej ePUAP. Wskazać należy, że działanie to nie miało charakteru umyślnego, ani też 
nie było nakierowane na celowe utrudnienie podjęcia określonego działania.

Na dzień dzisiejszy w ww. sprawie stan  w placówkach oświatowych jest następujący;
Wszystkie placówki są w trakcie oczekiwania na potwierdzenie nadania uprawnień instytucji publicznej 
przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Wnioski aktualnie oczekują na weryfikacje, po której skrzynki podawcze  w szkołach i przedszkolach będą 
aktywowane.
Wskazuje się, iż kontakt w formie elektronicznej z placówkami oświatowymi na terenie Gminy Poczesna do 
dnia dzisiejszego jest możliwy przez skrzynkę podawczą ePUAP organu prowadzącego, czyli Gminy 
Poczesna, jak również  poprzez adresy  mailowe szkół i przedszkoli, dostępne na ich stronach 
internetowych.
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1) dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane  art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 
informacji publicznej - Dz.U z 2020r poz.2176

Id: 3238FD51-73A9-4DE8-B299-FB40D8A722F4. Podpisany Strona 2




