
ZARZĄDZENIE NR 31/2019 

SZEFA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO 

z dnia 12 listopada 2019 r. 

 

w sprawie zakresu i sposobu udostępniania przez Krajowe Biuro Wyborcze informacji 

publicznej 

Na podstawie art. 8 ust.  4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) w związku z art. 188 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 

Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Udostępnianie informacji publicznej znajdującej się w posiadaniu Krajowego Biura 

Wyborczego następuje poprzez: 

1) ogłoszenie  informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Komisji Wyborczej oraz 

Krajowego Biura Wyborczego dostępnego pod adresem: pkw.gov.pl; 

2) udostępnianie na wniosek zainteresowanego – w przypadku, o którym mowa  

w ust. 2. 

2. Informacja publiczna udostępniana jest na wniosek, jeżeli nie została udostępniona  

w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ust. 1. Wzór wniosku  

o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  

3. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana  

w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. 

4. W przypadku wnioskowania o udostępnienie informacji publicznej przetworzonej, 

wnioskodawca wskazuje we wniosku istnienie przesłanki szczególnej istotności dla 

interesu publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

5. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w formie: 

1) przekazania plików komputerowych, w tym formie cyfrowego odwzorowania 

dokumentu (scanu); 

2) przekazania kserokopii dokumentu; 

3) wglądu do dokumentów przez ich udostępnienie w siedzibie Krajowego Biura 

Wyborczego w Warszawie lub w siedzibie jego delegatury; 

4) ustnej lub telefonicznej osobie zainteresowanej. 



6. Przekazanie informacji publicznej następuje przez: 

1) przesłanie informacji na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty 

elektronicznej; 

2) przesłanie informacji przy użyciu platformy E-puap; 

3) przesłanie informacji faksem; 

4) odbiór osobisty przez wnioskodawcę. 

7. Udostępnienie informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach 

określonych w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji 

publicznej. 

8. Informację publiczną udostępniają, zgodnie z właściwością odpowiednio - Szef 

Krajowego Biura Wyborczego, oraz  właściwi dyrektorzy delegatur Krajowego Biura 

Wyborczego. 

§ 2. 

 

1. Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie.  

2. Jeżeli udostępnienie informacji pociąga za sobą dodatkowe koszty,  

w szczególności kopiowania dokumentów lub przenoszenia ich treści na nośniki 

elektroniczne, podmioty udostępniające mogą pobrać od wnioskodawcy opłatę 

w wysokości równowartości tych kosztów. 

3. Cennik opłat za dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem 

udostępniania określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 

4. Opłaty wnoszone są przelewem na rachunek bankowy podmiotu udostepniającego 

informację publiczną. 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Magdalena Pietrzak 


