
Oœwiadczenie z³o¿one
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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Bardzo dziêkujê Panu Premierowi za udzielon¹ odpowiedŸ na moje oœwiadczenie z³o¿one na piêædzie-

si¹tym ósmym posiedzeniu Senatu RP. Niestety, Panie Premierze, odpowiedŸ, wprawdzie obszerna, do-
tyczy zupe³nie innego tematu ni¿ moje oœwiadczenie. Moje oœwiadczenie dotyczy³o przyjmowania skarg
i wniosków, a nie dostêpu do informacji publicznej.

Art. 253 kodeksu postêpowania administracyjnego zobowi¹zuje kierowników organów pañstwo-
wych, organów samorz¹du terytorialnego i innych organów samorz¹dowych oraz organów organizacji
spo³ecznych lub wyznaczonych przez nich zastêpców do przyjmowania obywateli w sprawach skarg
i wniosków co najmniej raz w tygodniu, a dni i godziny przyjêæ powinny byæ dostosowane do potrzeb lu-
dnoœci, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjêcia powinny siê odbywaæ w ustalonym dniu po go-
dzinach pracy. Informacja o dniach i godzinach przyjêæ powinna byæ wywieszona na widocznym
miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz w podporz¹dkowanych jej jednostkach organi-
zacyjnych. Moim zdaniem informacja ta powinna byæ tak¿e zamieszczona w BIP.

Ja nie pyta³em, czy wskazani w oœwiadczeniu ministrowie ³ami¹ prawo poprzez niedope³nienie obo-
wi¹zków na³o¿onych na nich w art. 253 k.p.a., ale skoro odpowiadaj¹cy minister Piotr Stachañczyk
wskaza³, ¿e takie ³amanie prawa ma miejsce, opisuj¹c je w szczegó³ach i wskazuj¹c, ¿e ani ministrowie
jako kierownicy organu pañstwowego, ani wyznaczeni przez nich zastêpcy nie maj¹ wyznaczonych go-
dzin przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków i z tego powodu informacja ta nie jest za-
mieszczona w BIP, proszê o informacjê, jakie dzia³ania zosta³y podjête przez Pana Premiera, aby w tych
ministerstwach by³o respektowane prawo wynikaj¹ce z art. 253 k.p.a.

Proszê tak¿e o informacjê, czy Pana zdaniem zaniechania obowi¹zków wynikaj¹cych z art. 253 k.p.a.
przez ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego (z informacji przekazanej przez ministra Piotra Stachañ-
czyka wynika, ¿e kierownik tego resortu nie ma wyznaczonych godzin przyjmowania interesantów
w sprawie skarg i wniosków, a z BIP wynika, ¿e obywatele w sprawach skarg i wniosków s¹ przyjmowani
w sekretariacie Departamentu Kontroli i Nadzoru, ale nie ma informacji przez kogo) oraz ministra kul-
tury i dziedzictwa narodowego (z informacji przekazanej przez ministra Piotra Stachañczyka wynika, ¿e
kierownik tego resortu tak¿e nie ma wyznaczonych godzin przyjmowania interesantów w sprawie skarg
i wniosków) wyczerpuj¹ znamiona czynu opisanego w art. 231 kodeksu karnego?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




