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W odpowiedzi na wniosek z 18 lutego 2020 r. o udostępnienie informacji w trybie ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) uprzejmie
informuję, co następuje:
Ad 1.
Do lipca 2014 r. proces udostępniania informacji publicznej na wniosek był w Ministerstwie
Finansów realizowany przez wszystkie komórki organizacyjne niezależnie od siebie (około 40
departamentów lub biur, struktura organizacyjna i nazwy departamentów zmieniały się we
wnioskowanym okresie), nie prowadzono również centralnej ewidencji wpływających
wniosków. W związku z powyższym nie jest możliwe podanie liczby wniosków o udostępnienie
informacji publicznej, jakie wpłynęły do Ministerstwa w latach 2011 – 2014, tj. do czasu
wdrożenia skoordynowanego procesu udostępniania.
Poniżej udostępniam dane dotyczące liczby zarejestrowanych spraw z wniosków w trybie
ustawy o dostępie do informacji publicznej.
2014 r. – (dane od 20 lipca 2014 r.) – 257 spraw,
2015 r. – 883 spraw,
2016 r. – 926 spraw,
2017 r. – 1253 sprawy,
2018 r. – 1167 spraw,
2019 r. – 1456 spraw,
2020 r. (do 2 marca 2020 r.) 340 spraw.
Dane szacunkowe, zgromadzone na podstawie informacji przekazanych przez komórki
organizacyjne Ministerstwa o wnioskach, które wpłynęły za poprzednie lata udostępniam
poniżej:
2011 r. – 347 wniosków,
2012 r. – 1363 wnioski,
2013 r. – 616 wniosków,
2014 r. – 851 wniosków.
Ad 2.
Ministerstwo Finansów nie prowadzi rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
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Zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną pisma wpływające, w tym wnioski od 2015 r. są
rejestrowane w elektronicznym systemie do obsługi korespondencji Systemie EZD (do końca
2014 roku był to papierowy spis akt). Służy on do prowadzenia dokumentacji spraw. System ten
umożliwia tworzenie raportów prowadzonych spraw. Możliwe jest więc wygenerowanie raportu
spraw prowadzonych od 2015 roku z wniosków w trybie ustawy o dostępie do informacji
publicznej, zawierającego numer sprawy, dane wnioskodawcy i opis treści wniosku. Tak
wygenerowany raport będzie jednak wymagał drobiazgowej analizy i anonimizacji, gdyż dane
chronione znajdują się również w opisach niektórych spraw. Skalę anonimizacji do
przeprowadzenia obrazuje liczba zarejestrowanych spraw udostępniona powyżej. Powyższe
czyni z żądanej informacji informację publiczną przetworzoną, której udostępnienie uzależnione
jest od zaistnienia szczególnego interesu publicznego.
W celu uzyskania niniejszej informacji przetworzonej, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
o dostępie do informacji publicznej wzywam Państwa do wykazania istnienia przesłanki
szczególnej istotności dla interesu publicznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego pisma.
Jednocześnie, mając na uwadze art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej
uprzejmie zawiadamiam, że w ww. zakresie wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie
określonym w art. 13 ust. 1 ustawy. Przewidywany termin załatwienia sprawy – 17 kwietnia
2020 r.
Osoba, która jest odpowiedzialna za treść informacji oraz udostępniła - niżej podpisana w dniu 3 marca 2020 r.
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