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W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 27 listopada 2015 r., na wstępie należy 

zauważyć, że jest on przedmiotowo zbieżny z wcześniejszymi wnioskami Sieci 

Obywatelskiej – Watchdog Polska z dnia 1 lipca 2014 r. oraz 15 kwietnia 2015 r. 



Sprawa wniosku z dnia 1 lipca 2014 r., w którym zwrócili się Państwo o 

udostępnienie kalendarza spotkań Ministra za okres 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 

2014 r. była przedmiotem rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Warszawie, który w wyroku z dnia 27 stycznia 2015 r. sygn. akt II SAB/Wa 588/14 

przyznał rację Ministrowi Sprawiedliwości i uznał, że żądanie udostępnienia 

kalendarza spotkań Ministra nie stanowi informacji publicznej. Stowarzyszenie 

wniosło skargę kasacyjną od tego wyroku i aktualnie skarga ta oczekuje na 

rozpatrzenie przez Naczelny Sąd Administracyjny. 

  

W zaistniałej sytuacji nie znajduję podstaw do zmiany dotychczasowego stanowiska 

w sprawie terminarza spotkań Ministra Sprawiedliwości. Przypominam zatem, że 

żądana informacja nie ma charakteru informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 

1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t.: Dz. U. z 2014 r. 

poz. 782 ze zm.). Prowadzony w tut. Urzędzie kalendarz Ministra Sprawiedliwości 

jest zbiorem roboczych informacji odnotowywanych przez najbliższych 

współpracowników Ministra. W ramach organizacji, jaką jest tut. Urząd, kalendarz 

traktowany jest jako materiał wewnętrzny, roboczy i niewiążący. Kalendarz 

wykorzystywany jest jedynie posiłkowo przez najbliższych współpracowników 

Ministra, jako narzędzie pomocnicze w realizacji codziennych obowiązków przez te 

osoby. Co istotne, treść prowadzonego kalendarza nie oddaje działań 

podejmowanych przez Ministra Sprawiedliwości. Z jednej bowiem strony wpisy 

zamieszczane w kalendarzu dotyczą wydarzeń, które nie zawsze dochodzą do 

skutku (spotkania są odwoływane lub przekładane na inny termin etc.), z drugiej 

zaś, nie każde spotkanie Ministra Sprawiedliwości, które faktycznie ma miejsce jest 

odnotowywane w kalendarzu (np. w związku z krótkim terminem wystosowania 

zaproszenia). Stąd treść roboczych wpisów może wprowadzać w błąd i nie stanowi 

informacji o faktach, a w konsekwencji nie stanowi informacji publicznej. 

  



Powyższe stanowisko zostało również podtrzymane w odpowiedzi tut. Urzędu z 

dnia 27 kwietnia 2015 r. na Państwa wniosek z dnia 15 kwietnia 2015 r. 

  

Odnosząc się do wniosku o udostępnienie księgi wyjść/wejść do Ministerstwa za 

okres od 17 listopada do 27 listopada 2015 r., informuję, że w tym zakresie również 

podtrzymuję dotychczasową odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości. Otóż w 

piśmie z dnia 11 czerwca 2015 r. nr BM-II-061-162/15, stanowiącym odpowiedź na 

wniosek z dnia 15 kwietnia 2015 r., zostali Państwo poinformowani, że księga 

wyjść/wejść do Ministerstwa Sprawiedliwości nie stanowi informacji publicznej. 

Stanowisko to zostało oparte na poglądzie prawnym wyrażonym przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku z dnia 16 

kwietnia 2015 r. sygn. akt II SAB/Wa 1055/14. W powołanym wyroku Sąd 

rozpoznał sprawę z zakresu dostępu do informacji publicznej, która dotyczyła 

udostępnienia księgi wejść/wyjść gości do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sąd 

uznał cyt. „żądanie udostępnienia elektronicznej księgi wejść do budynku 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, nie dotyczy informacji publicznej w rozumieniu 

ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przedmiotowy nośnik nie zawiera 

informacji o sprawach publicznych, jako że przedstawia informację o personaliach 

osób spoza aparatu administracji publicznej, sporządzaną dla potrzeb 

organizacyjnych, zachowania bezpieczeństwa w budynku Ministerstwa. Jest to 

nośnik informacji o charakterze wewnętrznym, czysto technicznym, pomocniczo 

służącym do zarządzania budynkiem. Przy czym gromadzenie i posiadanie tego 

typu informacji nie jest wymagane przepisami prawa i nie jest dokonywane w 

związku w ustawową działalnością organu, a tylko wspomaga pracę recepcji, działu 

organizacyjnego w sferze porządku i bezpieczeństwa w budynku Ministerstwa. 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 on udostępnieniu 



w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, bowiem cech takiej informacji 

nie posiada". Pełne brzmienie rozstrzygnięcia Sądu jest powszechnie dostępne w 

Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, pod adresem: 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/search   

  

Biorąc pod uwagę stanowisko Sądu, przyjąć należy, że zostało ono sformułowane 

w oparciu o analogiczny stan faktyczny do niniejszej sprawy. Podobnie, jak w 

przypadku rejestru prowadzonego w Ministerstwie Sportu i Turystyki, prowadzone 

w tut. Urzędzie księgi gości są sporządzane w celu zachowania bezpieczeństwa w 

poszczególnych budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości, dla potrzeb 

organizacyjnych. Są to nośniki o charakterze wewnętrznym i czysto technicznym. 

Prowadzenie ksiąg gości nie jest dokonywane w związku z ustawową działalnością 

Ministra Sprawiedliwości i nie odnosi się do działalności, o której mowa w art. 1 i 6 

ustawy o dostępie do informacji publicznej. O sposobie prowadzenia ksiąg w 

Ministerstwie Sprawiedliwości zostali Państwo poinformowani w odpowiedzi z dnia 

27 kwietnia 2015 r. Tym samym, należy ponownie poinformować, że wnioskowana 

informacja w postaci księgi wejść/wyjść gości Ministerstwa Sprawiedliwości (pkt 2 

wniosku) nie stanowi informacji publicznej, a w tej sytuacji brak jest prawnych 

podstaw do jej udostępnienia. 

  

Odpowiadając na ostatni punkt wniosku, przekazuję przygotowany przez Biuro 

Administracyjno – Finansowe rejestr umów zawartych w Ministerstwie 

Sprawiedliwości w okresie od 17 listopada do 27 listopada 2015 r. 

  

Z poważaniem, 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/search


ANETA DRÓBECKA 
Główny Specjalista 
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji  
Biuro Ministra  

tel:  22 52-12-752 

 

Al. Ujazdowskie 11 

00-950 Warszawa 

tel: +48 22 52 12 888  

From: Domachowska Milena (BM) On Behalf Of Rzecznik Prasowy (MS) 
Sent: Friday, November 27, 2015 11:21 AM 

To: Dróbecka Aneta (BM) 

Subject: FW: wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

  

From: Sieć Obywatelska Watchdog Polska [mailto:biurosowp@siecobywatelska.pl]  
Sent: Friday, November 27, 2015 11:16 AM 

To: Rzecznik Prasowy (MS) 
Subject: wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

  

Wnosimy o udostępnienie: 
 
1. Kalendarza Ministra za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r., 
2. Księgi wyjść/wejść do Ministerstwa za okres od 17 listopada do 27 listopada 2015 r., 
3. rejestru umów 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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