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Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa wniosek złożony w trybie art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, t.j.) informuję, że na 
dzień dzisiejszy nie jest możliwe spełnienie postulatów Państwa wniosku.
Ministerstwo Środowiska nie posiada bazy danych, która pozwalałaby na prowadzenie 
kalendarza wszystkich spotkań z podmiotami zewnętrznymi, jakie mają miejsce na terenie 
ministerstwa. Takich spotkań w ministerstwie odbywa się wiele każdego dnia. Ich charakter 
znacznie się od siebie różni. Część spotkań wynika z prac organów i ciał powołanych 
przepisami prawa, część ma charakter roboczy a wiele spotkań jest organizowanych ad hoc 
w ramach różnego rodzaju konsultacji, uzgodnień, wymiany poglądów etc. Spotkania 
organizują komórki organizacyjne ministerstwa lub sekretariaty ministra, sekretarzy 
i podsekretarzy stanu na polecenie swoich przełożonych. Informacje o organizowanych 
spotkaniach nie są gromadzone przez jedna komórkę w ministerstwie, która miałby bieżącą 
wiedzę na temat wszystkich organizowanych spotkań. 
Ponadto strona BIP Ministerstwa Środowiska nie ma funkcji kalendarza. Konieczne byłoby 
jej stworzenie, co pociągnęłoby za sobą określony koszt. W naszej opinii jest to 
nieuzasadnione, ze względu na toczące się  w Ministerstwie Cyfryzacji prace nad 
ujednoliceniem stron BIP. Jeżeli kalendarze spotkań miałyby się pojawić na stronach BIP 
ministerstw, to takie rozwiązanie powinno być uwzględnione w ww. pracach przy 
równoczesnym wskazaniu, jakich spotkań kalendarz ma dotyczyć i z jakim wyprzedzeniem 
należy podawać o nich informację. 
Przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zapewniają 
społeczeństwu dostęp do informacji dotyczących spraw publicznych a ustawa z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zapewnia 
dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, a także możliwość udziału społeczeństwa 



w podejmowaniu decyzji, czy w przygotowaniu dokumentów dotyczących środowiska 
również poprzez udział w niektórych spotkaniach władz publicznych. 

Pouczenie
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia 
skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.).
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