
Brześć Kujawski, 21 października 2019r. 

 

 

Fundacja Rozwoju  

Obrotu Bezgotówkowego 

Kruczkowskiego 4b lok. 13  

00 - 412 Warszawa 

 

 

 

W odpowiedzi na otrzymaną petycję z 14 października 2019r. informujmy, że Szkoła 

Podstawowa Nr 1 w Brześciu Kujawskim na dzień złożenia petycji nie dysponujemy możliwością 

płatności bezgotówkowej. Do zalet należy zaliczyć wygodę i szybkość wykonywanych płatności, 

oraz brak uciążliwości noszenia przy sobie większej ilości gotówki.  

Do wad takiej płatności należy zaliczyć zagrożenie ze strony cyberprzestępców, oraz brak  

świadomości, ile pieniędzy na karcie zostaje w danym momencie. Koszty transakcji pobierane 

przez bank również stanowią słabą jej stronę. 

Podsumowując słabe i mocne strony należy stwierdzić, że płatności bezgotówkowe są 

wygodniejsze od tradycyjnych sposobów choć jak widać nie są pozbawione wad i zagrożeń.



Brześć Kujawski, 15 październik 2019r.  

 

 

Fundacja Rozwoju  

Obrotu Bezgotówkowego  

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13 

00-412 Warszawa  

 

 

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 14 października br informujemy 

jak niżej:  
1. Czy Jednostka (Adresat wniosku)  - na dzień złożenia niniejszego wniosku - akceptuje w relacjach z 

Interesantami/Podatnikami - płatności bezgotówkowe? (za pomocą terminali do obrotu 

bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych i innych instrumentów płatniczych) – NIE  

2. Czy i kiedy planowane jest wdrożenie tego typu ułatwień w dokonywaniu płatności przez 

Interesantów/Podatników? (w tym przypadku prosimy o podanie przybliżonej daty wprowadzenia 
wzmiankowanych ułatwień) – Na dzień dzisiejszy nie jest wymogiem obligatoryjnym  

3. Wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie stanu faktycznego związanego z 

uwarunkowaniami - z powodu których do tej pory - ułatwienie dla Interesantów/Podatników w 
zakresie akceptacji płatności w formie bezgotówkowej nie zostało wprowadzone (prosimy o krótki 

opis największych istniejących przeszkód w tym zakresie) – rodzice przelewają pieniądze na konto, 

nie ma potrzeby instalowania terminali   

4. Wnosimy o udzielenie informacji publicznej poprzez wskazanie sposobu realizacji akceptacji 

płatności bezgotówkowych tj. liczby terminali płatniczych funkcjonujących w urzędzie jednostki - 

na dzień złożenia przedmiotowego wniosku. - nie dotyczy  

5. Wnosimy o podanie nazwy podmiotu świadczącego dla Jednostki usługi w analizowanym powyżej 
zakresie oraz koszty użytkowania terminali - scilicet ile wynosi miesięczna opłata za użytkowanie 

terminali - dzierżawa oraz koszty akceptacji kart bezgotówkowych i innych instrumentów 

płatniczych ? (% lub % plus stawka w pln ) - nie dotyczy  

6. Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie imienia i nazwiska oraz danych 

kontaktowych Pracownika Jednostki (adresu e-mail oraz numeru telefonu) który w zakresie 

powierzonych kompetencji wykonuje zadania związane z obsługą funkcjonowania Jednostki w 
związku z wyżej powołaną problematyką. …............................... 

7. Wnosimy o podanie przypisanego podmiotowi numeru NIP za pośrednictwem którego podmiot 

dokonuje rozliczeń z podatku dochodowego lub składek na ubezpieczenie społeczne oraz numeru 
NIP za pomocą którego podmiot dokonuje rozliczeń z podatku od towarów i usług.  

 

 


