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TREŚĆ OTRZYMANEJ PETYCJI

Otrzymaliśmy petycję w/s. opublikowania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
prowadzonej przez Urząd wykazu wniosków o udzielenie informacji publicznej
zawierającego pełną treść wniosków oraz pełną treść odpowiedzi na te wnioski
w okresie co najmniej od początku 2014 roku oraz był na bieżąco aktualizowany
z częstotliwością nie mniejszą niż raz na miesiąc. Czy istnieje podstawa prawna dla
realizacji takiego obowiązku?

OPINIA
Na dzień dzisiejszy nie istnieje tego typu obowiązek ustawowy, by każdy podmiot obowiązany
do stosowania u.d.i.p. obowiązkowo zamieszczał na swojej stronie BIP skany otrzymanych
wniosków wraz z udzielonymi odpowiedziami. Wprawdzie projekt ustawy o jawności życia
publicznego, który ostatecznie utknął na poziomie konsultacji społecznych w lutym 2018 r.
(zobacz na stronie Rządowego Centrum Legislacji1) przewidywał tego typu powszechny obowiązek,
odnoszący się do wszystkich podmiotów obowiązanych. Ostatecznie jednak projekt nie został
wprowadzony do prac parlamentarnych. I obowiązek ten ma wymiar wyłącznie historyczny.
Obecnie obowiązujący zakres obowiązkowej publikacji informacji na stronach BIP
ma źródło dwojakie:
1. Art. 8 ust. 3 zd. 1 u.d.i.p. w zw. z art. 6 ust. 1:: ,,Podmioty, o których mowa w art. 4
ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej
informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) tiret drugie,
lit. c) i d) i pkt 5.”

1

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351/katalog/12465407#12465407 data wejścia 14 czerwca 2019 r.
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2. Inne przepisy mogą określać zakres obowiązkowych publikacji w BIP
określonych informacji.
Żaden zatem powszechnie obowiązujący przepisi nie przewiduje tego typu obowiązku o którym Strona
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mowa jest w petycji.
Niemiej jednak w praktyce wiele samorządów tego typu obowiązek realizuje od jakiegoś czasu.
Wystarczy wpisać do przeglądarki gogle hasło ,,rejestr wniosków o udostępnienie informacji
publicznej” i odnajdziemy wiele tego typu przykładów. Są to nie tylko wielkie miasta, ale i również
mniejsze gminy:
•
•
•
•
•
•

Miasto Gdańsk - https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/informacjapubliczna?archiwum=rw
Miasto Poznań - http://bip.poznan.pl/bip/rejestr-wnioskow/
Gmina Skomlin http://www.bip.skomlin.akcessnet.net/index.php?idg=4&id=705&x=129
Miasto Wrocław - http://bip.um.wroc.pl/informacje-publiczne/634
Miasto Gorzów Wlkp. http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/293/Rejestr_wnioskow_o_udostepnienie_info
rmacji_publicznej_wraz_z_odpowiedziami/
Miasto Wadowice - https://bip.malopolska.pl/umwadowice,a,1026757,rejestrwnioskow-o-udostepnienie-informacji-publicznej.html
I wiele, wiele innych.

Podsumowując, jeżeli adresat petycji uzna, że tego typ rozwiązanie jest możliwe z punktu widzenia
organizacyjnego, zachęcam do przyjęcia tego typu rozwiązania. Jednak jego brak nie może
być rozpatrywany w kontekście jakiejkolwiek bezczynności, gdyż tego typu obowiązek w obecnie
obowiązującym stanie prawnym nie istnieje.

dr Piotr Sitniewski
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