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Bera Bartosz

Od: Bera Bartosz
Wysłano: wtorek, 18 lutego 2020 10:15
Do: 'd.rychlik@kancelariaattorney.pl'
Temat: dot. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Z DNIA 17.02.2020

ŚledzenieŚledzenie: Adresat Dostarczanie Odczyt

'd.rychlik@kancelariaattorney.pl'

Kosmala Łukasz Dostarczono: 2020-02-18 10:15

Kozanecka Dorota Dostarczono: 2020-02-18 10:15

Bogusławska Kamila Dostarczono: 2020-02-18 10:15

Jadczak Alicja Dostarczono: 2020-02-18 10:15

Zwolińska Adriana Dostarczono: 2020-02-18 10:15 Czytaj: 2020-02-18 10:18

Dzień dobry, 
 
w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17.02.2020 roku proszę przyjąć 
następujące wyjaśnienia. 
 
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429.) 
udostępnieniu podlegają wyłącznie informacje mające charakter informacji publicznej. Przepisy tej ustawy nie 
naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących 
informacjami publicznymi (…) - art. 1 ust. 2. 
 
Kwestie związane z wnioskami o dofinansowanie unijne złożonych przez podmioty publiczne uregulowane są w 
ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, z 2019 r. poz. 60, 730, 1572, 2020). Zgodnie z 
art. 37 ust. 6 przedmiotowej ustawy „dokumenty i informacje przedstawione przez wnioskodawców nie podlegają 
udostępnieniu przez właściwą instytucję w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.” Powyższa 
regulacja wyłącza stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wprowadzając odrębną reglamentację w 
zakresie realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w 
tym również udostępniania dokumentacji i informacji dotyczących projektów wybieranych zarówno w trybie 
konkursowym, jak i pozakonkursowym. 
 
Wobec wymienionych uregulowań informacja publiczna, o którą Państwo wnioskują, w ogóle nie podlega 
udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej. 
 
Z poważaniem, 
 

 
Bartosz Bera 
Główny specjalista  
Wydział Zarządzania Projektami 
Urząd Miasta Szczecin 
Plac Armii Krajowej 1 (pok.403 A), 70-456 Szczecin 
tel. +48 91 424 54 71, fax +48 91 424 58 54 
bbera@um.szczecin.pl, www.szczecin.eu 

 


