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ogólne: 

 jakość i czytelność stron BIP, zawartość publicznie 

    dostępnych wykazów (EKOPORTAL, Wrota Małopolski itd.) 

 (nie) korzystanie z Centralnej Informacji KRS na stronie 

    Ministerstwa Sprawiedliwości 

 niski stopień wykorzystania poczty elektronicznej 

    (ograniczenia prawne, umiejętności, 10% czyta e-maile) 
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udostępnianie informacji (raportów ooś): 

 odmowa w oparciu  błędne stosowanie prawa (prawa autorskie, 

     żądanie wykazania interesu prawnego, dokument nieostateczny, 

     przekazany do innego organu, nie jest informacją o środowisku) 

     gminy -14%. rdoś -11% 

 nie przestrzeganie ustawowego terminu (w dniu złożenia wniosku): 

 tylko 1/5 organów udostępniła bezzwłocznie 

 średni czas odpowiedzi: gminy -14 dni, rdoś – 8 dni 

 nieuprawnione naliczanie opłat i żądanie „zaliczek” 

 dyskryminacja osób fizycznych (odmowa, przewlekłość, opłaty) 

 forma raportu (wiele plików, duży rozmiar, liczne aneksy) 
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udział społeczeństwa w postępowaniach: 

UWAGA: Odmowa/zwłoka w udostępnianiu raportów ooś uniemożliwia lub 

utrudnia udział w postępowaniach 

 krótki termin na zgłaszanie uwag przez społeczeństwo (21 dni, 

brak 14-dniowego „buforu”) 

 stosowanie art. 31 KPA zamiast art. 44 ustawy ooś, traktowanie 

zgłoszenia organizacji społecznej, jak „podania” 

 nieuzasadnione żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów 

(gminy -24%, rdoś -56%) 

 nieuzasadnione postanowienia odmowne (zbyt dużo stron, nie 

uznanie fundacji za organizację społeczną) 

 opieszałość w wydawaniu postanowień odmownych 
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 zmiany w prawie 

 wytyczne (również jako etap przejściowy): 

 upowszechnianie prawa 

 interpretacje prawa 

 dobre praktyki 

 

 zmiany w sposobie i zakresie udostępniania informacji na stronach 
www (ujednolicenie części środowiskowej BIP, raporty ooś i dśu 
zamiast informacji o nich) 

 wdrożenie systemu elektronicznego komunikowania się organu z 
wnioskodawcą (oszczędność czasu i pieniędzy) 
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