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Szanowna Pani Premier! 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam 
się z uprzejmą prośbą o opublikowanie rejestru umów cywilnoprawnych i zamówień zawieranych przez 
podległy Pani Urząd oraz jego publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 
Utworzenie i udostępnienie takiego rejestru zwiększy przejrzystość i jawność działania organów administracji 
publicznej oraz pozytywnie wpłynie na budowę zaufania społeczeństwa do administracji w związku z 
poszerzeniem dostępu do informacji publicznej.  
 
Publikacja rejestru umów cywilnoprawnych i zamówień jest dobrą praktyką, ale przede wszystkim stanowi 
realizację prawa Obywateli do informacji publicznej określonego w: 
 

• art. 63 w zw. z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 

• art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz 

• przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  
 

Utworzenie i publikacja rejestru umów cywilnoprawnych i zamówień nie narusza przepisów o ochronie danych 
osobowych, co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów. Przykładowo w wyroku z dnia 8 listopada 2012 
r. (sygn. akt I CSK 190/12) Sąd Najwyższy stwierdził, że ujawnienie danych osobowych osób  zawierających 
umowy cywilnoprawne z jednostką samorządu terytorialnego „nie narusza prawa do prywatności tych osób”.  

 
Podobne rejestry opublikowały już trzy ministerstwa: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Energii oraz 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Natomiast w dniu 29 września 2016 r. Minister Cyfryzacji   
wystosowała pismo do wszystkich ministrów (sygn. BM-WSKN.053.36.2016) z rekomendacją utworzenia 
rejestrów umów, załączając instrukcję oraz rekomendacje dotyczące struktury wykazu umów.  
 
Na wnioski wysyłane w tej sprawie przez posłów Kukiz’15 odpowiada pozytywnie coraz więcej władz jednostek 
samorządu terytorialnego. Rejestry prowadzą już m.in. Urząd Miasta Warszawa, Urząd Miasta w Szczecinie 
czy też Urząd Miasta w Wołominie.   

 
W poniedziałek 13 marca 2017 r. klub Kukiz’15 przedstawił projekt ustawy, która ustanawia obowiązek 
publikacji rejestru umów na stronach BIP wszystkich jednostek sektora finansów publicznych. To reakcja na 
postulaty Obywateli, którzy domagają się szerszego dostępu do informacji publicznej.    
 

 
W związku z powyższym proszę Panią Premier o:  
 

1) utworzenie i udostępnienie w BIP „Centralnego Rejestru Umów” rozumianego jako zestawienie w 
formie tabeli podlegającej bieżącej aktualizacji w okresie miesiąca i zawierającej podstawowe 
informacje o umowach cywilnoprawnych i zamówieniach zawieranych przez wszystkie komórki 
organizacyjne  kierowanego przez Panią Urzędu i instytucji pani podległych i nadzorowanych. W 



 

 

szczególności, proszę o zawarcie w Centralnym Rejestrze Umów zbioru informacji podzielonego na 
następujące rubryki: (I) data zawarcia umowy, (II) przedmiot umowy, (III) podmiot, z którym zawarto 
umowę oznaczony przez nazwę i numer KRS/NIP/REGON, (IV) wartość umowy, (V) okres 
obowiązywania umowy, (VI) jednostkę/komórkę Urzędu z jakiej działalnością wiąże się zawarcie 
umowy, (VII) klasyfikację budżetową wydatku, 
 
2) informację na temat Centralnego Rejestru Umów w Biuletynach Informacji Publicznej 
poszczególnych Ministerstw, 
 
3) skłonienie podlegających Pani Premier Ministerstw do udostępnienia Centralnego Rejestru Umów 
w podobnej formie, 
 
4) udostępnienie wszystkich wniosków o informację publiczną i odpowiedzi na nie w wyżej wskazanym 
zakresie.   
 
 
 
 
Z poważaniem, 

 

Wicemarszałek Sejmu RP 

Stanisław Tyszka 


