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Szanowny Panie Ministrze,

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek Pana          

               z prośbą o interwencję m. in. w sprawie ograniczonego dostępu

obywateli do akt administracyjnych w sądach administracyjnych. W załączeniu

uprzejmie przesyłam kopię wniosku.

Wnioskodawca zwraca uwagę na problem związany z trudnościami

technicznymi uniemożliwiającymi zapoznanie się z aktami administracyjnymi

dostępnymi w wersji elektronicznej. Jak przekonuje,  nawet jeśli wojewódzki sąd

administracyjny ma udostępnione przez organ akta sprawy administracyjnej w wersji

elektronicznej  to i tak nie ma możliwości udostępnienia ich stronie. Na swoim

przykładzie wskazuje, że musiał pokonać kilkaset kilometrów, aby móc zapoznać się z

aktami sprawy administracyjnej, po czym  udostępniony mu został komputer i akta w

wersji elektronicznej.  Jak dodatkowo wskazuje Wnioskodawca, w tej sprawie

występował on już do Prezesa NSA  i został poinformowany, że „trwają prace

zmierzające do uruchomienia usługi zdalnego udostępniania akt administracyjnych”
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(pismo z dnia 7 października 2020 r., nr WI.041.19.2020). Wnioskodawca twierdzi

jednak, że minął już ponad rok od jego interwencji i taka usługa nadal nie została

udostępniona.

Mając powyższy wniosek na uwadze, w ocenie Rzecznika, w celu realizacji prawa

strony dostępu do akt postępowania, w szczególności w okresie trwania epidemii,

powinny być podejmowane takie działania, aby ułatwić stronie dostęp do akt, bez

konieczności wizyty w sądzie, w tym poprzez zapewnienie dostępu do akt

elektronicznych.  Sytuacja zaś, gdy akta administracyjne są w sądzie dostępne w wersji

elektronicznej, zaś strona nie może skorzystać z dostępu do nich w takiej formie, budzi

zastrzeżenia. W tym względzie należy przede wszystkim mieć na względzie gwarancje

wynikające z art. 51 ust. 3 Konstytucji RP.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.),

zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o informacje w przedstawionej

sprawie. W szczególności proszę o poinformowanie Rzecznika, czy aktualnie w

systemie PASSA udostępniane są elektroniczne akta administracyjne, ewentualnie na

jakim etapie są prace zmierzające do uruchomienia usługi zdalnego udostępniania akt

administracyjnych.
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Z poważaniem
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Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

Do widomości:
                        
     


