
Kobylnica, 15.11.2019 rok 

Szkoła Podstawowa  

w Kobylnicy 

ul. Główna 63 

76-251 Kobylnica 

 

 

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego 

ul. Kruczkowskiego 4b lok.13  

00-412 Warszawa 

poczta@frob.pl 

 

 

W odpowiedzi na Państwa korespondencję przesłaną drogą mailową dnia 05.11.2019 

roku w części pytania składanego w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej udzielam następujących informacji: 

1) Czy Urząd (Adresat wniosku) – na dzień złożenia niniejszego wniosku – akceptuje w 

relacjach z Interesantami/Podatnikami – płatności bezgotówkowe? 

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy -  jednostka budżetowa Gminy Kobylnica na dzień 

złożenia niniejszego wniosku tj. na dzień 5 października 2019 roku nie akceptuje w 

relacjach z interesantami/podatnikami płatności bezgotówkowych za pomocą terminali do 

obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych i innych instrumentów 

płatniczych. 

 

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

przez Interesantów/Podatników? 

 

Informuję, że obecnie nie planujemy wdrożenia tego typu ułatwień w dokonywaniu 

płatności, wynika to ze specyfiki działalności naszej jednostki i braku zapotrzebowania na 

dokonywanie płatności bezgotówkowych.  

Równocześnie wyjaśniam, że zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 

2010 r., II SAB/Wa 219/10 „nie jest informacją publiczną wniosek, który obejmuje pytanie 

o zdarzenia przyszłe lub takie, które jeszcze nie nastąpiły”. Ponadto prawo dostępu do 

informacji publicznej obejmuje prawo żądania udzielenia informacji o określonych faktach 

i stanach istniejących w chwili udzielania informacji, nie zaś o niezmaterializowanych w 



 
 

 
 

jakiejkolwiek postaci zamierzeniach podejmowania określonych działań (wyrok NSA z 20 

czerwca 2002 r., II SAB 70/02).  

 

3) Z powodów których do tej pory – ułatwienie dla Interesantów/Podatników w zakresie 

akceptacji płatności w formie bezgotówkowej nie zostało wprowadzone. 

 

W Szkole Podstawowej w Kobylnicy płatności gotówkowe występują w znikomej liczbie 

transakcji ( kilka wpłat w skali roku). 

 

4) Nie dotyczy 

 

5) Nie dotyczy 
 

6) Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Pracownika Urzędu ( adres email oraz numer 

telefonu)  który w zakresie powierzonych kompetencji wykonuje zadania związane 

z obsługa funkcjonowania Urzędu w związku z wyżej powołaną problematyką. 

 

Zadania związane z obsługą funkcjonowania jednostki w zakresie płatności 

bezgotówkowych realizują różni pracownicy Działu Finansowo – Księgowego, z uwagi na 

powyższe zapytania należy kierować na adres e-mail: cuw@kobylnica.pl lub dzwonić pod 

numer telefonu 59 841 59 12. 

 

7) Numer NIP 839 319 79 13, numer TERYT 2212062. 
 

 

        

                                                                                                      Dyrektor  
       Szkoły Podstawowej  w Kobylnicy 

             Ewa Solnikowska 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat. 

2. Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica. 

3. a/a 

mailto:cuw@kobylnica.pl

