
Temat RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Od bip <bip@kprm.gov.pl> 

Do 'Sieć Obywatelska Watchdog Polska' <biurosowp@siecobywatelska.pl> 

Data 2015-12-10 10:08 

Szanowni Państwo, 

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 27 listopada br. uprzejmie 
wyjaśniam, że: 

  

Ad. 1.  

Zgodnie z orzeczeniami na ten temat (patrz m.in. wyrok WSA w Warszawie z 20 sierpnia 2013 r., II 
SAB/Wa 178/13, wyrok WSN z 13 czerwca 2014 r., I OSK 291/13) kalendarz taki ma charakter roboczy 
i nie jest dokumentem urzędowym, w związku z czym nie ma obowiązku jego udostępniania w trybie 
udip. 

  

Ad. 2.  

Księga wyjść i wejść do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie zawiera informacji o sprawach 
publicznych, zawiera natomiast dane personalne osób spoza aparatu administracji publicznej 
podawane dla potrzeb organizacyjnych i zachowania bezpieczeństwa w budynku Kancelarii. 
Gromadzenie i posiadanie tego typu informacji nie jest wymagane przepisami prawa – nie jest więc 
dokonywane w związku z ustawową działalnością organu, pomaga jedynie w przestrzeganiu porządku 
i bezpieczeństwa w budynku. Nie odnosi się zatem do obszaru jakiejkolwiek działalności organu, o 
której mowa w art. 1 i 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a tym samym nie zawiera 
komunikatu o sprawach publicznych. Z tego względu nie podlega udostępnieniu w trybie powyższej 
ustawy (patrz m.in. wyrok WSA w Warszawie z 12 stycznia 2015 r., II SAB/Wa 668/14). 

  

Ad. 5.  

KPRM nie prowadzi rejestru umów. 

  

Z poważaniem, 

AGNIESZKA KOWALSKA 
główny specjalista 

CENTRUM INFORMACYJNE RZĄDU 

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 

 



Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa 

tel. +48 22 694 74 70 

fax +48 22 625 28 72 

e-mail: agnieszka.kowalska@kprm.gov.pl 

  

    

  

  

From: Sieć Obywatelska Watchdog Polska [mailto:biurosowp@siecobywatelska.pl]  
Sent: Friday, November 27, 2015 11:32 AM 

To: bip 
Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

  

Wnosimy o udostępnienie: 
 
1. Kalendarza Prezesa Rady Ministrów za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r., 
2. Księgi wyjść/wejść do budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za okres od 17 listopada do 27 
listopada 2015 r., 
3. rejestru umów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 
2015 r. 
 
Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres tego maila. 
 
Szymon Osowski 
Katarzyna Batko-Tołuć 
członkowie zarządu  
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