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PYTANIE
Wpłynęło do nas pytanie:
W jakich dniach wójt był nieobecny z powodu urlopu, zwolnienia lub delegacji – czy to
jest informacją publiczna, którą można udostępnić??
OPINIA
Z punktu widzenia zasad dostępu do informacji publicznej istotne jest czy osoba
pełniąca funkcje publiczne, a takim bezsprzecznie jest wójt, w danym dniu, czy też w
okresie kilku/kilkunastu dni była obecna w pracy, czyli wykonywała swoje funkcje.
Jeżeli w danym okresie była nieobecna w pracy, jawną informacją
publiczną jest, czy w danym dniu jej nieobecność była usprawiedliwiona.
Jeżeli zatem pytanie jest skonstruowane tak ogólnie, jak w powyższym pytaniu, udzielił
bym odpowiedzi w następujący sposób: w okresie … do …. Wójt był nieobecny w pracy.
W tym czasie przebywał na urlopie zdrowotnym, oraz uczestniczył w wyjazdach
służbowych. Moim zdaniem przy tak zadanym pytanie nie ma potrzeby wyjaśniać, czy
w danym dniu był chory, czy w kolejnym był na pogrzebie członka rodziny, a w
kolejnym na wypoczynkowym. Ale to nie powinno sugerować, że gdyby wnioskodawca
zapytał: czy w dniu 4 maja wójt był w pracy, czy też na urlopie, a jeżeli był w pracy to
czy gmina finansowała jego wyjazd na Teneryfę a może czy był to wyjazd służbowy?
(przykład autentyczny). W takiej sytuacji udzielił bym odpowiedzi, że w dniu 4 maja
wójt był w pracy, albo był na wyjeździe służbowym – zależy od rzeczywistości.
Generalnie należy się trzymać zasady, żeby udzielając informacji jaka jest
przyczyna nieobecności osoby pełniącej funkcje publiczne, nie udzielać
przy określaniu przyczyny tej nieobecności, informacji odnośnie tej sfery
prywatności, która nie wykazuje realnego związku z pełnioną funkcją
publiczną.
Wrocław 7.11.2019 r. / dr Piotr Sitniewski

www.jawnosc.pl
www.jawnoscsamorzadu.pl
www.dostepdoinformacjiszkolenia.pl

@jawnoscpl

Organizujemy szkolenia zamknięte dedykowane dla danej instytucji

WWW.EKSPERCISAMORZAD.PL
1

