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Nasz znak: BIP-S.1431.27.2022.MŁ 

 

W odpowiedzi na Pana wniosek  w trybie przepisów ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: „ jaka jest oficjalna definicja 
demokracji, którą posługuje się Prezydent Miasta Szczecin i podległy mu Urząd 
Miasta Szczecin, określająca zasady należytego procesu demokratycznego  
w podejmowaniu decyzji administracyjnych służącym wszystkim mieszkańcom 
miasta”, w nawiązaniu do poprzednio udzielonej odpowiedzi uprzejmie informuję,  
że podejmowanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach następuje 
na podstawie regulacji i zasad zawartych w Kodeksie postępowania 
administracyjnego.  

Wśród nich wymienia się zasadę legalności (art. 6 kpa), prawdy obiektywnej                 
(art. 7 kpa), rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony (art. 7a kpa), 
współdziałania organów administracji publicznej (art. 7b kpa), zaufania do organów 
władzy publicznej, utrwalone praktyki rozstrzygania spraw (art. 8 kpa), informowania 
stron (art. 9 kpa), czynnego udziału stron w postępowaniu i wysłuchania stron (art. 10 
kpa), przekonywania (art. 11 kpa), szybkości i ograniczonego formalizmu (art. 12 
kpa), polubownego rozstrzygania kwestii spornych (art. 13 kpa), załatwiania spraw  
w formie pisemnej, załatwianie spraw z wykorzystaniem pism generowanych 
automatycznie lub usług on-line (art. 14 kpa), umożliwiania dokonywania oceny 
działania urzędów kierowanych przez organy administracji publiczne (art. 14a kpa), 
dwuinstancyjności (art. 15 kpa), trwałości decyzji administracyjnej i sądowej kontroli 
aktów administracyjnych (art. 16 kpa).  

Natomiast termin „demokracja” rozumiany jako synonim praw i wolności 
politycznych, których podstawą jest równość obywateli wobec prawa oraz równość 
ich szans i możliwości, określono w nadrzędnym akcie prawnym, czyli w Konstytucji 
RP, w tym w art. 2 stanowiącym, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 
państwem prawym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej oraz 
rozdziale II pn. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela.  

Jednocześnie informuję, że nie dysponujemy innymi, sformułowanymi  
na potrzeby poszczególnych organów jednostek samorządu terytorialnego, 
definicjami/zasadami niż te określone w ustawie zasadniczej.  

 

Z poważaniem 

 
 
 
 
 

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro Informacji Publicznej  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
tel. +4891 43 31 583 
mlogisz@um.szczecin.pl   
 



Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 informuje 
Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania 
danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych) zwanego RODO.  
 
Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: 
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl  
Informuję o prawie żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie  
do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO.  
 
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin - Urzędu Miasta Szczecin 
zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”. 

  

 

 

 

 
 
 
 
         
 
 


