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Urząd jeszcze bardziej przejrzysty 
 
Szczeciński magistrat jako pierwszy urząd w kraju publikuje na swojej stronie 
internetowej skany umów. To kolejne działanie, które zmierza do tego, aby 
urząd miasta był bardziej transparentny dla mieszkańców.   
 
W sierpniu ubiegłego roku na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu 
ruszył Publiczny Rejestr Umów. Są w nim zawarte podstawowe dane dotyczące 
zawieranych przez urząd miasta umów czyli numer umowy, data jej zawarcia, 
nazwa podmiotu, z którym urząd zawarł umowę,  przedmiot  i wartość umowy. 
Teraz Rejestr został rozbudowany i są w nim umieszczane także skany umów.   
Oprócz tego do Rejestru dodana została wyszukiwarka, dzięki której można 
znaleźć konkretną umowę, wpisując np. datę jej zawarcia czy nazwę podmiotu. 
Link do strony na której znajduje się Rejestr poniżej: 
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50829.asp 
Skany umów będą załączane do rejestru sukcesywnie. 
W przypadku dostępu do informacji publicznej, urząd miasta postępuje zgodnie 
z przepisami, obowiązującymi w naszym kraju. Działania prezydenta mają 
charakter jawny i transparentny, o czym świadczą również opinie instytucji 
niezależnych od magistratu takich jak np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
(wcześniejszy komunikat w tej sprawie w załączniku). Odmowa udzielenia 
informacji może nastąpić jedynie w przypadkach wymienionych w przepisach 
prawa - dotyczy to  informacji niejawnych (informacje ściśle tajne, tajne, 
poufne, zastrzeżone) oraz innych tajemnic ustawowo chronionych (m.in. 
skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również 
ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę 
przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących 
funkcje publiczne oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca 
rezygnują z przysługującego im prawa. W umowach zawieranych z gminą 
zamieszczana jest klauzula o rezygnacji lub nie wyrażeniu zgody na rezygnację z 
przysługującego prawa do ochrony ze względu na prywatność osoby fizycznej.  
Szczeciński magistrat jest także doceniany za transparentność. W tym roku zajął 
drugie miejsce w ogólnopolskim rankingu przejrzystości instytucji publicznych w 
kategorii: dostęp do informacji publicznej. 
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Ranking powstał w ramach projektu „Obywatelski monitoring realizacji prawa 
do informacji publicznej”. Projekt realizowało Stowarzyszenie „Miasta w 
Internecie” wraz z Access Info Europe (Hiszpania). 
Efektem badań jest ranking wybranych instytucji według Indeksu Przejrzystości 
- zbiorczego wskaźnika pozwalającego na porównawczy pomiar zakresu i 
sposobu realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.  
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