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Lublin, dnia 29 kwietnia 2020 r.

Pani Katarzyna Batko-Tołuć
Pan Szymon Osowski
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
sprawa-23667@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szanowni Państwo,
w dniu 27 kwietnia 2020 r. do Urzędu Miasta Lublin wpłynął wniosek o udostępnienie
informacji publicznej poprzez udzielnie odpowiedzi na pytanie czy zostały przekazane
informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Urząd Miasta Lublin zamierza to zrobić
przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych
na Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej
zarządzonych
w
2020
r.
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328.
Odpowiadając na pytanie sformułowane w pierwszej części przedmiotowego wniosku
informuję, że na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi Urząd Miasta Lublin nie przekazał
Poczcie Polskiej S.A. informacji o wyborcach.
Odnosząc się do pytania sformułowanego w drugiej części przedmiotowego wniosku
informuję, że tutejszy organ nie dysponuje utrwaloną informacją na temat ewentualnego
zamiaru przekazania Poczcie Polskiej S.A. informacji o wyborcach przed przyjęciem
wskazanej w tym wniosku ustawy. Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.) udostępnieniu na
zasadach i w trybie określonym w tej ustawie podlega tylko informacja publiczna w rozumieniu
w niej przyjętym. Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje prawo żądania udzielenia
informacji o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji, nie zaś
o niezmaterializowanych w jakiejkolwiek postaci zamierzeniach czy planach. Plany
czy zamierzenia organu, które nie zostały uzewnętrznione (utrwalone), nie stanowią informacji
publicznej. Uprawnienie do uzyskania informacji oznacza prawo do uzyskania informacji
o zamierzeniach lub planach organu, ale tylko takich, które istnieją w chwili udzielania
informacji. Innymi słowy, informacja publiczna powinna istnieć w formie utrwalonej w chwili
złożenia wniosku, a więc odnosić się do istniejącego już stanu rzeczy, do czynności już
dokonanych przez podmiot zobowiązany i tylko w takiej formie może być udostępniona.
Natomiast sam wniosek nie może służyć wytworzeniu takiej informacji.
Powyższe oznacza, że wniosek zawierający pytania o zdarzenia przyszłe lub takie, które
jeszcze nie nastąpiły, należy zakwalifikować jako niedotyczący informacji publicznej.
Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju
Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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