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Dotyczy: Publicznego Rejestru Umow

Szanowni Panstwo,

Na podstawie art. 20 ust. i ustawy o wykonywaniu mandatu posla i senatora, zwracam si§ z

uprzejm^ prosb^ o opublikowanie Centralnego Rejestru Umow i umieszczenie go w Biuletynie

Informacji Publicznej prowadzonym przez Panstwa Urz^d. Wnosz^ o powszechne udost^pnienie

Centralnego Rejestru Umow rozumianego jako zestawienie w formie tabeli podlegajacej biez^cej

aktualizacji w okresie miesi^ca i zawieraj^cej podstawowe informacje o umowach zawieranych przez

wszystkie komorki organizacyjne Panstwa Urz^du. Prosze^ o zawarcie w Rejestrze zbioru informacji

podzielonego na nast^puj^ce rubryki: (I) data zawarcia umowy, (II) przedmiot umowy, (III) podmiot,

z ktorym zawarto umow^ oznaczony przez nazw§ i numer KRS/NIP/RJEGON, (IV) wartosc umowy,

(V) okres obowiazywania umowy, (VI) jednostk^/komork^ Urz^du z jakiej dzialalnosci^ wi^ze si^

zawarcie umowy, (VII) klasyfikacja budzetowa wydatku.

Pragn^ wskazac, ze utworzenie i udostejpnienie takiego Rejestru w ramach Biuletynu

Informacji Publicznej Panstwa Urz^du wpisywaloby si^ ogolny nurt zwi^kszeniu przejrzystosci i

jawnosci dzialania organow administracji publicznej. Jednoczesnie takie dzialanie pozytywnie

wplywa na relacj^ na linii wladza - obywatele poprzez budow$ zaufania suwerena do dzialan jego

przedstawicieli.

Zwracam uwag^, ze wiele Urz^dow juz opublikowalo takie rejestry umow. Przyldadowo Urz^d
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Xiasta Warszawa1, Urzqd Miasta w Szczecinie2, Starostwo Powiatowe w Wadowicachs i wiele

jednostek samorz^du terytorialnego z wojewodztwa malopolskiego4.

Spelnienie powyzszej prosby nie powinno rodzic dodatkowych kosztow, poniewaz zgodnie z

odpowiednimi przepisami, procedurami wewn^trznymi oraz podstawowymi zasadami zarz^dzania

(przepisy o rachunkowosci, systemy informatyczne programow ksi^gowych, zestawienia

wewn^trzne) wszystkie podmioty powinny prowadzic takie rejestry umow, ktore moglyby bye

ujawnione w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejszy wniosek ma swoja^ podstaw^ konstytucvjn^ i ustawow^, zgodnie tresci^ art. 63

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w zw. z art. 61 Konstytucji RP.

Mozliwosc zglaszania petycji i wnioskow do organow administracji publicznej jest jednq z

podstawowych wolnosci i praw obywatela, pozostajacq w bezposrednim zwiazku z prawem do

informacji o dzialalnosci organow wladzy publicznej i osob peini^cych funkcje publiczne. W

odniesieniu do tych podstaw konstytucyjnych nalezy rowniez przytoczyc przepisy zawarte w aktach

normatywnych nizszego rz^du, w szczegolnosci; ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

post^powania administracyjnego (w tym art. 241 KPA) oraz ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o

dost^pie do informacji publicznej.

Pragn§ zwrocic uwag^, ze S^d Najwyzszy 8 listopada 2012 r., oddalaj^c skarg^ kasac>jn^

warszawskiego Ratusza (sygn. akt I CSK 190/12), stwierdzii >,Trudno byloby w tej sytaacji bronic

poglqdu, ze udostqpnienie imion i nazwisk osob w rozwazanej sytuacji stanowiloby ograniczenie

w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnosci ipraiv tych osob (art. 31 ust. 3 i art. 61 ust. 3

Konstytucji RP). W konsekiuencji nalezy zatem przyjqc, ze ujawnienie imion i nazwisk osob

zawierajqcych umowy cywilnoprawne zjednostkq samorzqdu terytorialnego nie narusza prawa

do prywatnosci tych osob, o ktorym mowa w art. 5 ust. 2 u.d.i.p.", co swiadczy o tym, ze nie ma

przeszkod do ujawnienia zadnych danych osobowv'ch odnosnie strony umowy z jednostk^

samorzqdu terytorialnego.

Z powyzszych wzgl^d6w, wnosz§ jak we wst^pie. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o

wykonywaniu mandatu posla i senatora, zwracam si^ rowniez z uprzejm^ prosby o powiadomienie

mnie w ci^gu czternastu dni o stanie rozpatrywania sprawy.

2 wyrazami szacunku,

1 http://bip.warszawa.pl/Menu__przedmiotowe/ogloszenia/umowy/default.htm

2 http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_5o829.asp

3http://vAvw.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/powiaty/root_wadowicki/przedmiotowe/Rejestiy/GdzieTi^jak+zalat^
-t-sprawy/rejestr+umow/

4 http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/rnalopolska/i2876i9-pierwsze-malopolskie-samorzady-ujawniaja-komu-i-za-co-
placa.html


