
 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa 

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700 

Infolinia obywatelska 800 676 676 

biurorzecznika@brpo.gov.pl 

www.rpo.gov.pl 

BIURO  

RZE CZN IK A  PRAW  O BYWA TE LSK ICH  

Zespół Prawa Konstytucyjnego, 

Międzynarodowego i Europejskiego 

VII.6060.29.2020.MM  

dotyczy sprawy: DBI-WODO-0667-3-80/20  

 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

 do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan Xxxxxx Xxxxxxxx z wnioskiem 

dotyczącym nieudostępnienia mu informacji publicznej przez Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w postaci informacji o podmiocie, który podjął się druku 

pakietów wyborczych w związku z wyborami prezydenckimi planowanymi na dzień 

10 maja 2020 r.  

  W niniejszej sprawie zapoznano się z  odpowiedzią z dnia 13 maja 2020 r. udzieloną 

Wnioskodawcy przez Departament Bezpieczeństwa MSWiA. W odpowiedzi tej 

poinformowano Pana Xxxxxxxx o przedłużeniu terminu załatwienia ww. sprawy. Organ 

powołał się na treść art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 

374 ze zm.), wstrzymującego rozpoczęcie  i zawieszającego bieg terminów procesowych. 

Należy zwrócić jednak uwagę, że przepis ten utracił moc obowiązującą w związku 

z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 
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z 2020 r., poz. 875). W niniejszej sprawie wątpliwości budzi przede wszystkim fakt, że 

organ, powołując się na treść art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm., dalej jako: u.d.i.p.), nie wskazał 

konkretnego terminu udostępnienia informacji zgodnie z dyspozycją tego przepisu. Należy 

podkreślić, że czternastodniowy termin na udostępnienie informacji wskazany w art. 13 ust. 

1 ud.i.p. ma charakter instrukcyjny, a informacja co do zasady powinna być udostępniona 

bez zbędnej zwłoki. Wątpliwości Rzecznika budzi, czy udzielenie odpowiedzi na 

jednoznaczne pytanie o to, kto zlecił druk papierów wyborczych, rzeczywiście wymagało 

analizy dokumentów i wydłużenia terminu na udzielenie informacji. W ocenie Rzecznika 

informacja o podmiocie, który zlecił druk kart jest informacją o sprawach publicznych 

w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. i jako taka powinna podlegać udostępnieniu. 

 Pragnę zwrócić uwagę, że pismem z dnia 15 kwietnia 2020 r. Rzecznik skierował 

wystąpienie generalne do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym wskazał 

na konieczność zapewnienia skutecznej możliwości korzystania z konstytucyjnego prawa 

dostępu do informacji publicznej w okresie obowiązywania stanu epidemii1. Niestety do 

dnia dzisiejszego do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nie wypłynęła odpowiedź na to 

wystąpienie.  

 Mając na uwadze powyższe, działając z upoważnienia Rzecznika w oparciu o art. 13 

ust. 1 pkt ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 627), zwracam się do Pana Dyrektora z uprzejmą prośbą o możliwie szybkie zajęcie 

stanowiska w sprawie i poinformowanie o sposobie załatwienia wniosku Pana Xxxxxxxx.  

       Z wyrazami szacunku  

 Mirosław Wróblewski 

 Dyrektor Zespołu 

 /-podpisano elektronicznie/ 

Zał. 1  

 
1 https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/WG_do_MSWiA_ws_dostepu_do_informacji_publicznej.pdf  

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/WG_do_MSWiA_ws_dostepu_do_informacji_publicznej.pdf

