Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Szanowny Pan
Mateusz Szczurek
Minister Finansów

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacja Panoptykon zwróciła się w dniu 29 kwietnia 2015 r. do Ministra Finansów
z 3 wnioskami o udostępnienie informacji publicznej, do których dołączone były ankiety
dotyczące różnego typu narzędzi o charakterze nadzorczym. Wnioski dotyczyły narzędzi
wykorzystywanych przez ministerstwo, kontrolę skarbową i Służbę Celną. Minister Finansów
udzielił odpowiedzi na powyższe wnioski 29 czerwca br. (sygn. BMI1.0136.294.2015,
BMI1.0136.292.2015, BMI1.0136.293.2015). W pismach przewodnich Minister wskazał, że
udostępnia informacje nieopublikowane w Biuletynie informacji Publicznej, Biuletynie
Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym UE. Jednocześnie w ankietach dotyczących
programów do automatycznej lub półautomatycznej analizy danych Minister wskazał, jakimi
narzędziami dysponuję kontrola skarbowa i Służba Celna.
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sąd Administracyjny z 3 stycznia 2013 r. sygn. akt I OSK
2244/12 „wskazanie podmiotowi żądającemu udzielenia informacji publicznej Biuletynu
Informacji Publicznej nie zawsze wyłącza obowiązek udzielenia informacji na wniosek.
Odesłanie do Biuletynu Informacji Publicznej zwalnia podmiot zobowiązany z udostępnienia
informacji na wniosek, tylko wówczas gdy informacje tam zawarte odnoszą się bezpośrednio
i konkretnie do meritum żądania, a zatem zwierają dane istotne z punktu widzenia pytającego,
a ich uzyskanie nie wymaga przedsięwzięcia dodatkowych czynności”. W świetle powyższego
orzeczenia trudno uznać, że odesłanie do jednej z trzech stron internetowych, na których
potencjalnie znajdują się wnioskowane informacje, w sposób wyczerpujący realizuje obowiązek
udostępnienia informacji publicznej.
W związku z powyższym na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 2 ustawy z 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.) Fundacja
Panoptykon wnosi o udostępnienie brakujących informacji dotyczących wykorzystywanych
przez kontrolę skarbową i Służbę Celną poprzez wypełnienie załączonych do wniosku ankiet
lub podanie informacji umożliwiających odszukanie odpowiednich zamówień na
podanych stronach internetowych (np. przez podanie linków do zamówień lub podanie
dat ogłoszenia zamówień).
Będziemy bardzo wdzięczni za współpracę i przesłanie wypełnionych ankiet drogą
elektroniczną w otwartym formacie (odt, doc, rtf, xls lub ods) na adres mailowy:
badania@panoptykon.org

Fundacja Panoptykon | ul. Orzechowska 4 lok. 4 | 02-068 Warszawa
e: fundacja@panoptykon.org | t: +48 660 074 026 | w: panoptykon.org

Badanie realizowane jest w ramach projektu Fundacji Panoptykon pt. „Państwo a biznes
nadzoru. Monitoring instytucji publicznych” realizowanego w ramach programu Obywatele dla
demokracji finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jeśli mają Państwo pytania związane z prowadzonym przez nas projektem lub wątpliwości
dotyczące ankiet, prosimy o ich przesłanie drogą mailową (badania@panoptykon.org) bądź
kontakt telefoniczny (+48 660 074 026).
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