
od:  Ad_m <ad_m@sllgo.pl>
do:  sekretariat.nk@gis.gov.pl
data:  18 maja 2013 22:35
temat:  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art.61 Konstytucji RP i art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6
września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), zwanej dalej u.d.i.p. proszę o przesłanie:

• wykazu jednostek podległych, w szczególności Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych, 
zawierających w szczególności, ale nie wyłącznie informacje o aktualnym adresie, adresie 
poczty elektronicznej,

Przedmiotowe informacje na podstawie art. 14 u.d.i.p. proszę przesłać w formie elektronicznej pod 
adres ad_m@sllgo.pl

Z wyrazami szacunku,
Adam Dobrawy



od:  Pawel Slonecki <P.Slonecki@gis.gov.pl>
do:  Ad_m <ad_m@sllgo.pl>
data:  22 maja 2013 16:17
temat:  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na e-mail z dnia 2013-05-18 22:35, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 8a, ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 
212, poz. 1263 z późn. zm.)Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów.

Dane teleadresowe wojewódzkich i granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych znajdują się 
na ogólnodostępnej stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w odpowiednich 
zakładkach PWIS i PGIS. Jednocześnie informuję, że dane teleadresowe powiatowych stacji 
sanitarno-epidemiologicznych można odnaleść na internetowych stronach właściwych 
wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych a także na stronach internetowych 
poszczególnych stacji powiatowych.

Z poważaniem / Kind Regards
-------------------------------------------------------
Paweł Słonecki - Naczelnik /
Wydział Kontroli /
Departament Nadzoru i Kontroli /
Główny Inspektorat Sanitarny / Chief Sanitary Inspectorate
ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa / 65 Targowa St, 03-729 Warsaw POLAND
e-mail: p.slonecki@gis.gov.pl | tel.: +48 22 536 14 83 | fax: +48 22 635 61 94



od:  Ad_m <ad_m@sllgo.pl>
do:  Pawel Slonecki <P.Slonecki@gis.gov.pl>
data:  23 maja 2013 22:59
temat:  Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dzień dobry,
Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych nieprawidłowe jest załatwienie wniosku 
poprzez odesłanie do stron Biuletynu Informacji Publicznej, gdy do uzyskania żądanej informacji 
konieczne jest zapoznanie się przez stronę z licznymi udostępnionymi na stronie BIP dokumentami 
źródłowymi, a następnie dokonanie selekcji zawartych w nich danych lub też gdy uzyskanie 
informacji polegać ma na interpretacji obszernych danych dostępnych w BIP, a następnie 
samodzielnym jej "wytworzeniu" na ich podstawie. Jak również, wskazanie podmiotowi 
żądającemu udzielenia informacji publicznej strony Biuletynu Informacji Publicznej jako jej źródła 
stanowi prawidłowe załatwienie wniosku tylko i wyłącznie w przypadku, gdy informacje tam 
zawarte odnoszą się bezpośrednio (wprost) i konkretnie do meritum żądania (wyrok z dnia 27 
marca 2008 r. WSA w Białymstoku II SAB/Bk 7/08 por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 06 
października 2004 r. w sprawie sygn. akt II SAB/Sz 31/04, nie publ. oraz wyrok WSA w Gliwicach 
z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie sygn. akt II SA/Ka 2633/03, nie publ.).

Proszę o uzupełnienie odpowiedzi o wskazanie adresów przedmiotowych BIP lub udostępnienie 
informacji publicznej w formie elektronicznej pod adres ad_m@sllgo.pl .

Z wyrazami szacunku,
Adam Dobrawy
{usunięto – bezcelowe powtórzenie wiadomości}



od:  NK Sekretariat <Sekretariat.nk@gis.gov.pl>
do:  Ad_m <ad_m@sllgo.pl>
data:  28 maja 2013 15:26
temat:  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej, uprzejmie przekazuję 
wykazy, którymi dysponuje GIS we wskazanym we wniosku zakresie.

Jednocześnie informuje, że wskazana we wniosku informacja publiczna nie może być udostępniona
w sposób i formie tam określonej, ponieważ GIS nie dysponuje innymi niż załaczone wykazami, co
wypełnia treść art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 
2001 nr 112 poz. 1198 ze zm.). Udostępnienie innych informacji niż załączone, spełniających 
zakres określony we wniosku, wymaga podjęcia dodatkowych działań związanych z ich 
zgromadzeniem i opracowaniem zgodnie z wnioskiem.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, ze zgodnie z art.15 ust. 1 w/w ustawy, jeżeli 
informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP lub centarlnym repozytorium, niesie za 
sobą nieodzowność poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku 
sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we 
wniosku, GIS może pobrać od wnioskodawcy opłatę w  wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Z poważaniem / Kind Regards

-------------------------------------------------------

Sekretariat / Secretariat

Departament Nadzoru i Kontroli / Supervision and Control Department

Główny Inspektorat Sanitarny / Chief Sanitary Inspectorate

ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa / 65 Targowa St, 03-729 Warsaw POLAND

e-mail: sekretariat.nk@gis.gov.pl | tel.: +48 22 536 14 71 | fax: +48 22 635 61 94

{usunięto – bezcelowe powtórzenie wiadomości}



od:  Ad_m <ad_m@sllgo.pl>

do:  NK Sekretariat <Sekretariat.nk@gis.gov.pl>

data:  28 maja 2013 16:43

temat:  Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W nawiązaniu do pisma proszę o wyznaczenie wysokości opłaty zgodnie z art.15 ust.2 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 ze zm.).

Przy określaniu wysokości opłaty proszę mieć na uwadze co następuje:

Uchwalenie cennika jest niezgodne z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Przepis ten w sytuacjach 
wyjątkowych upoważnia organ zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej do pobrania 
opłaty, jeżeli sposób udostępnienia informacji wskazany we wniosku osoby żądającej dostępu do 
takiej informacji powoduje powstanie dodatkowych kosztów. Taka regulacja ustawowa oznacza, że 
pobierania opłaty przez organ zobowiązany do udostępnienia informacji stanowi wyjątek od 
zasadny bezpłatności dostępu do informacji publicznej (art. 7 ust. 2 cyt. ustawy), musi więc być 
tłumaczony według wykładni zwężającej treść przepisu. Prawo do pobierania opłaty może więc 
dotyczyć tylko dodatkowych kosztów związanych z żądanym sposobem udostępnienia informacji.

Regulacja zawarta w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) dotyczy zatem rzeczywistych kosztów 
ponoszonych przez organ w związku z określonym sposobem udostępnienia informacji. Koszty te z 
natury rzeczy mogą być różne przy realizacji konkretnych wniosków o udostępnienie informacji 
publicznej. Jest więc niezgodne z ustawą uchwalenie zarządzenia określającego zryczałtowaną 
stawkę za dostęp do informacji informacji publicznej lub przetworzenie informacji publicznej (IV 
SA/Wr 505/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu)

Opłata ta może obejmować tylko koszta dodatkowe i nie może obejmować kosztów pracy 
pracowników urzędu, gdyż praca ludzka nie stanowi to dodatkowy kosztu związanego z 
wskazanym w wniosku sposobem i formą udostępnienia informacji publicznej, lecz jest 
realizowaniem obowiązków ustawowych.

Z wyrazami szacunku,

Adam Dobrawy

{usunięto – bezcelowe powtórzenie wiadomości}



od:  NK Sekretariat <Sekretariat.nk@gis.gov.pl>

do:  Ad_m <ad_m@sllgo.pl>

data:  31 maja 2013 15:59

temat:  PD: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szanowny Panie,

uzupełniając przekazane wcześniej  informacje, dotyczące złożonego wniosku o udostępnienie 
informacji publicznej, załączam opracowany wykaz obejmujący powiatowe stacje 
sanitarno-epidemiologiczne.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że otrzymał Pan wszystkie informacje będące w posiadaniu GIS 
dotyczące złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej,  w sposób i w formie zgodnej 
z tym  wnioskiem.

Z poważaniem / Kind Regards

-------------------------------------------------------

Sekretariat / Secretariat

Departament Nadzoru i Kontroli / Supervision and Control Department

Główny Inspektorat Sanitarny / Chief Sanitary Inspectorate

ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa / 65 Targowa St, 03-729 Warsaw POLAND

e-mail: sekretariat.nk@gis.gov.pl | tel.: +48 22 536 14 71 | fax: +48 22 635 61 94

{usunięto – bezcelowe powtórzenie wiadomości}


