
Petycja: 
§2) W związku z powyższym, Wnioskodawca - Fundacja - jako Organizacja Pożytku Publicznego 
(o danych jak poniżej), wnosi ponownie petycję (per analogiam jak w ur.) w trybie Ustawy o 
petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)   - w przedmiocie zamieszczenia - na stałe -  w 
Oficjalnym Serwisie WWW Gminy/Miasta baneru mikroporady -   w zawsze widocznym miejscu 
 wraz linkiem do odnośnego Serwisu - www.mikroporady.pl 
Prowadzone przez nas akcje w tym obszarze w ciągu ostatnich 5 lat - pozwoliły osiągnąć spory 
sukces - łącząc społecznie uzasadniony interes pro publico bono z interesem Mikro 
przedsiębiorców - dostarczając im sprawdzone bezpłatne informacje pomocne w podejmowaniu i 
prowadzeniu działalności gospodarczej. 
Obecnie z Fundacją współpracuje w tym obszarze ponad 900 Jednostek Samorządu 
Terytorialnego.  
 
In fine wniosku zamieszczamy nazwy 100 przykładowych Gmin wraz z linkami do stron WWW.
Są to Gminy, które w opinii wnioskodawców - modelowo umieściły baner mikroporady.pl  - 
dodatkowo z własnej inicjatywy nierzadko rozbudowują “Kącik Przedsiębiorcy” skutecznie 
wypełniając zadania związane z prowadzeniem rzetelnej polityki informacyjnej w tym obszarze. 
 
 
Fakultatywnie - jeśli to możliwe, prosimy dodatkowo aby na podstronach Oficjalnego Serwisu 
WWW Gminy znalazły się poniżej zamieszczone dane rejestrowe tak aby  Fundacja mogła wziąć 
pełną odpowiedzialność za dostarczane Przedsiębiorcom treści. 
Dzięki temu, każdy odwiedzający - będzie mógł potwierdzić w Rejestrach Państwowych 
wiarygodność i zakres działania Fundacji - scilicet: 
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja, ul. Orzeszkowej 2
05-825 Grodziska Mazowiecki
KRS: 0000318482
 
Biorąc pod uwagę , że większość Gmin/Miast odpowiedziała pozytywnie na naszą petycję, 
postanowiliśmy ponownie postulować - do gmin, które negatywnie rozpatrzyły nasze poprzednie 
petycje. 
Notabene akcję prowadzimy już piąty rok z rzędu   - utwierdzając się w przekonaniu, że 
dostarczmy w ten sposób przydatne i oczekiwane przez Przedsiębiorców informacje. Pierwszą 
akcję tego typu - zainicjowaliśmy w Gminach - w październiku w 2012 r. 
 
§2) Dodatkowo w trybie art. 8 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - wnosimy 
o opublikowanie niniejszej petycji na stronie Internetowej JST.
 
To jak istotne dla Przedsiębiorców mogą być tego typu informacje wynika z naszej wieloletniej 
działalności w której wspieramy przedsiębiorców poprzez nasz portal www.mikroporady.pl
 
 
W portalu mikroporady.pl - Fundacja publikuje na bieżąco - interpretacje nowelizowanych lub 
planowanych  do nowelizacji - aktów prawnych. Dokonujemy analizy zmieniającego się otoczenia 
prawnego pod kątem poszanowania interesów Mikroprzedsiębiorców i wskazania ewentualnych 
zagrożeń dla stabilności i rozwoju mikro przedsiębiorczości
Fundacja prowadzi e-punkt Konsultacyjny, który udziela Mikro-Przedsiębiorcom bezpłatnych 
porad dotyczących realnych problemów na jakie trafiają w swojej pracy. 
Co miesiąc zespół prawników i konsultantów  analizuje i aktualizuje wszystkie treści pod kątem 
ich zgodności w stosunku do zmieniających się przepisów prawa. 
Z informacji zawartych na naszym serwisie www.mikroporady.pl  - korzysta – na stałe - ponad 
900 Urzędów miast i gmin.
 
Jednocześnie obserwujemy - brak wiedzy, a także brak możliwości uzyskania bezpłatnych, 
przydatnych i rzetelnych informacji tego typu. Nasza praktyka ciągle utwierdza nas przekonaniu 
jak bardzo nasze działania są potrzebne i społecznie uzasadnione.



Wzmiankowaną lukę od wielu lat - niżej podpisana Fundacja stara się  wypełniać - i to - jak nam 
się wydaje z  dobrym skutkiem. 
Dowodem na to jest prowadzona  od 2012 roku stała współpraca  z Gminami/Miastami w Kraju, 
której efektem jest to że większość  JST umieszcza i porządkuje  na swoich oficjalnych stronach 
WWW informacje dla mikro przedsiębiorców  - tzw. "Strefy Przedsiębiorców"/ Kącik 
Przedsiębiorcy  
Jak już wzmiankowaliśmy - in fine wniosku podajemy ponad 100  modelowych  przykładów 
[ linków do podstron WWW ] prowadzonych przez Gminy/Miasta, które naszym zdaniem mogą 
służyć  jako dobry przykład  -  prawidłowego wspierania  Mikro Przedsiębiorców w obszarze - 
dostarczania przydatnych informacji,
Kącik Przedsiębiorcy, jest to miejsce, w którym Lokalny Mikro - Przedsiębiorca - uzyska w formie 
uporządkowanej: pomocne informacje, porady, formularze, wzory umów, informacje prawne, linki 
do instytucji wspierających mikro-przedsiębiorców, a  także   uzyska bezpłatne e-Porady, 
Konsultacje, w zakresie rozpoczynania i  prowadzenia działalności gospodarczej  etc - 
kompendium narzędzi możliwych do przekazania w tej formie, pozwalających mikro-
przedsiębiorcom uzyskać pożądane i przydatne informacje.  Ze wszystkich  dokumentów, 
instrukcji, regulaminów, porad, e-porad niezbędnych dla  mikro- firm, które znajdujących się   w 
bezpłatnym i innowacyjnym serwisie www.mikroporady.pl można korzystać bezpłatnie  w 
nieograniczonym czasie .
 
 
Jak widać z podanych poniżej przykładów - niewielkim nakładem pracy ze strony Gminy/Miasta 
można zainicjować proces tworzenia miejsca, gdzie każdy Przedsiębiorca - korzystając z 
Oficjalnej Strony Gminy (jako kanału dostępowego) - znajdzie przydatne dla siebie, bezpłatne 
informacje.
 
Reasumując - baner Mikroporady - może stać się zalążkiem - na stałe funkcjonującej zakładki 
"Kącik Przedsiębiorcy" - tak aby w miejscu tym była możliwość ciągłego  utrzymywania i 
wzbogacania treści - przydatnych dla Przedsiębiorców. 
 
 
Prosimy o przesłanie informacji o terminie utworzenia zakładki i /lub zawarcia porozumienia z 
Fundacją  na adres zwrotny mikroporady@samorzad.pl DW: kancelaria@mikroporady.pl.
 
Nadmieniamy iż korzystanie z serwisu Mikroporady.pl jest bezpłatne i nieograniczone  w czasie, 
serwis nie publikuje  żadnych reklam i ogłoszeń a ze względu na istotną role jaką spełnia dla 
rozwoju mikro przedsiębiorczości w Polsce  uczestniczy w Światowym Programie Google Grants 
PRO . Fundacja prowadzi tylko i wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego a jej 
działalność  jest finansowana  wyłącznie z darowizn i w ramach tzw. mechanizmu 1% Podatku.    
 
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o telefony pod numer 608-048-887. 
Wnosimy o  przesyłanie odpowiedzi - jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty 
konwencjonalnej)  pod podany adres: mikroporady@samorzad.pl oraz DW: 
kancelaria@mikroporady.pl  
 
Poniżej stopek znajduje się wzmiankowana lista 100 JST, które w modelowy sposób realizują za 
pomocą Oficjalnych Stron WWW  - proces dostarczania przydatnych treści lokalnym 
Mikroprzedsiębiorcom - współdziałając w tej mierze z Fundacją
 
 
Wnioskodawca: 
Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Grodziska Mazowiecki
KRS: 0000318482



 
 
 
Współwnioskodawca: 
Szulc-Efekt sp zoo 
KRS: 0000059459
ul. Poligonowa 1
tel. (22) 673-62-12
608-318-418
603-158-914
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl 


