
 

 

 
            Warszawa, 14 listopada 2014 r. 

241/BW/SOWP/2014/SOKBT 

 

Sz. P.  

Radosław Sikorski 

Marszałek Sejmu RP 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

Misją naszego Stowarzyszenia jest działalność na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego 

rządzenia poprzez doprowadzenie do przejrzystości i rozliczalności instytucji publicznych oraz osób 

pełniących funkcje publicznej. Jednym z podstawowych elementów zapewniających rozliczalność 

działania władz i wzmocnienie obywateli w procesie rządzenia, jest jawność życia publicznego. Od 

10 lat - w ramach jednego z głównych projektów Stowarzyszenia – Pozarządowego Centrum Dostępu 

do Informacji Publicznej (www.informacjapubliczna.org.pl) – realizujemy nadzór obywatelski nad 

realizacją art. 61 Konstytucji RP i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jawność jest wszak 

niezbędnym elementem wykonywania zasady zwierzchności narodu wyrażonej w art. 4 Konstytucji 

RP oraz wykonywania społecznej kontroli. 

 

Z aprobatą przyjmujemy opublikowanie na stronach Sejmu RP informacji o wyjazdach zagranicznych 

posłów i kosztach wyjazdów. Naszym zdaniem na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) 

powinny pojawić się również dwa dodatkowe rejestry. Po pierwsze, rejestr umów zawieranych przez 

Kancelarię Sejmu RP, zaś po drugie – rejestr zawierający szczegółowe informacje o rozliczeniach 

ryczałtów związanych z prowadzeniem biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich. 

Upublicznianie w BIP tych rejestrów będzie służyło zwiększeniu transparentności wydatków mających 

związek z działaniem Sejmu RP i wykonywaniem mandatów przez posłów. 

 

Pragniemy zwrócić uwagę, że informacje, które obejmowałyby wymienione rejestry, stanowią 

przedmiot zainteresowania obywateli. W wielu miejscach w Polsce mieszkańcy postulują do swoich 

władz o utworzenie rejestrów umów. Identyczne postulaty kierowane są do ministrów. Przypomnieć 

należy, że niektóre instytucje publikują już takie informacje na swoich stronach BIP (np. Warszawa, 

Szczecin, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego).  Tymczasem obywatele 

zmuszani byli występować na drogę sądową w celu ujawnienia wydatków związanych z 

prowadzeniem biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich. 

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznaje prawo do informacji publicznej za jedno z praw 

człowieka, a w wyroku z 28 listopada 2013 r. w sprawie: Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, 

Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes  

Austria odniósł się również do tego, że dane publiczne winny znajdować się w internecie.  



 

 

Naszym zdaniem właśnie Biuletyn Informacji Publicznej, który jest dostępny w każdym momencie, w 

każdym czasie i z każdego miejsca, pozwoli sprawować obywatelską kontrolę nad wydatkami 

publicznymi.  

 

Łączymy wyrazy szacunku, 

 

 

Szymon Osowski Katarzyna Batko-Tołuć 

Członkowie Zarządu 


