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Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 27 listopada br. 
poniżej przekazuję informacje, o które się Państwo zwróciliście:

ad. pyt. nr 1 => Odpowiadając na pytanie o kalendarz Ministra za okres od 17 listopada 
2015 r. do 27 listopada 2015 r. uprzejmie informuję, że informacja ta nie stanowi informacji 
publicznej i nie podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.). 
Nadmienić bowiem należy, że sekretariat Ministra prowadzi elektroniczny terminarz spotkań 
Ministra. Ma on charakter pomocniczy, roboczy,  wspomagający organizację i planowanie 
pracy sekretariatu oraz spotkań Ministra. Spotkania organizowane ad hoc przeważnie nie są 
odnotowywane, jednocześnie wiele planowanych spotkań wpisanych do terminarza nie 
dochodzi do skutku ze względu m.in. na zmiany harmonogramu zajęć Ministra. Terminarz 
ten nie zawiera zapisów umożliwiających szczegółowe odtworzenie dnia pracy Ministra. 

ad. pyt. nr 2 => Odpowiadając na pytanie o księgę wyjść/wejść do Ministerstwa za okres od 
17 listopada do 27 listopada 2015 r. uprzejmie informuję, że informacja ta nie stanowi 
informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 
782, z późn. zm.). Ewidencja gości Ministerstwa Cyfryzacji prowadzona jest w formie 
elektronicznej w Recepcji MC. Nie zawiera ona informacji o sprawach publicznych, jako że 
przedstawia informacje o personaliach osób spoza aparatu administracji publicznej, 
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sporządzaną dla potrzeb organizacyjnych, zachowania bezpieczeństwa w budynku 
Ministerstwa. Jest to nośnik o charakterze wewnętrznym, czysto technicznym, 
pomocniczym, służącym do zarządzania budynkiem. Gromadzenie i posiadanie tego typu 
informacji nie jest wymagane przepisami prawa, nie jest dokonywane w związku z ustawową 
działalnością organu, wspomaga jedynie pracę Recepcji w sferze porządku i bezpieczeństwa 
w budynku Ministerstwa.

ad. pyt. nr 3 => Odpowiadając na pytanie dotyczące rejestru umów za okres od 17 listopada 
2015 r. do 27 listopada 2015 r. uprzejmie informuję, że we wskazanym okresie została 
zawarta tylko jedna umowa w dniu 26 listopada 2015 r. Wskazana powyżej umowa zawarta 
została z Konsorcjum, w którego skład wchodzi Quanis Sp. z o.o. (ul. Jutrzenki 139, 02-231 
Warszawa) oraz Aivena Sp. z o.o. (ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa) i dotyczyła wykonania 
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dostawy, instalacji i konfiguracji urządzenia do 
przechowywania kopii zapasowych i archiwów danych, w tym wykonania i przekazania 
Zamawiającemu dokumentacji powdrożeniowej oraz przeprowadzenia powdrożeniowego 
autorskiego szkolenia z zakresu konfiguracji i rozwiązywania problemów związanych 
z eksploatacją macierzy kopii zapasowych. Omawiana umowa opiewa na kwotę 151 714,72 zł 
brutto. 

Z poważaniem,  

  Joanna Marczak – Redecka 
                                                                               Zastępca Dyrektora 
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