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9 sierpnia 2017 12:53

FW: Wniosek o udostępnienie informacji

"Anna Wołoszczak" <woloszczak@trybunal.gov.pl>

Do: biurosowp@siecobywatelska.pl

Szanowni Państwo,

Zważywszy na sezon urlopowy oraz znaczną liczbę wniosków o dostęp do informacji publicznej wpływających w
ostatnim czasie do TK, nie mamy potwierdzenia, że poniższa odpowiedź do Państwa dotarła.

W związku z powyższym wysyłamy ponownie.

Szanowni Państwo,

Odnosząc się do żądania udostępnienia informacji o odbytych spotkaniach w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia udzielenia
odpowiedzi oraz informacji o dokumentach ewidencjonujących osoby wchodzące i wychodzące do budynku TK informujemy, że:

1. Terminarz spotkań nie jest dokumentem urzędowym i nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6
września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (DZ.U. 2016 poz. 1764).

2. Organ nie posiada informacji (dokumentów) o osobach wchodzących i wychodzących do budynku Trybunału Konstytucyjnego,
gdyż taka ewidencja nie jest prowadzona.

Wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej jest wniosek który jednocześnie dotyczy:

1) oświadczenia wiedzy, które dotyczy określonych faktów tj. czynności i zachowań podmiotu wykonującego zadania publiczne
podejmowanych w zakresie wykonywania takiego zadania

2) informacji istniejącej i znajdującej się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego do jej udzielenia

3) informacji w zakresie spraw publicznych rozumianych jako przejaw działalności podmiotów wskazanych w Konstytucji RP tj. takiej
aktywności, która ukierunkowana jest na wypełnienie określonych zadań publicznych i realizowanie określonych celów i interesów
publicznych co nie jest tożsame z każdym przejawem aktywności tych podmiotów, w tym aktywnością związaną z wewnętrzną
organizacją ich funkcjonowania.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej daje prawo do uzyskania informacji o sprawach publicznych, nie przyznaje jednak
uprawnienia do otrzymania każdej informacji będącej w posiadaniu adresata wniosku. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2017 r. o sygn. I OSK 1158/15, „Narzędzia biurowe, pomocnicze wspomagające
organizację pracy organu administracji publicznej, jakim jest kalendarz spotkań nie jest nośnikiem informacji publicznej, ponieważ
służy jedynie pomocniczo realizacji zadań publicznych przez organ, nie przesądza jednakże kierunków działania organu” (Lex nr
2260511). Umieszczenie w kalendarzu terminu jakiegoś wydarzenia ma czysto techniczny charakter i nie zaświadcza o stanie
faktycznym, tj. o tym czy się ono odbyło czy nie. Nie odnosi się do sfery faktów, gdyż sposób jego prowadzenia nie daje
potwierdzenia zawartych w nich informacji, jest materiałem roboczym, służącym pomocniczo do realizacji zadań publicznych przez
organ, lecz nie przesądzającym o kierunku działania organu, a tym samym nie zawierającym komunikatu o sprawach publicznych.

Zgodnie z art. 6 ust 2 u.d.i.p „ dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i
podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów kodeksu karnego, w ramach jego
kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożenia do akt sprawy”. Wymóg skierowania dokumentu do innego podmiotu lub
złożenia do akt sprawy wskazuje, że dokumentem urzędowym w rozumieniu u.d.i.p. jest dokument stanowiący oświadczenie wiedzy
oraz skierowany na zewnątrz co odróżnia go m.in. od dokumentu wewnętrznego. Dokumenty wewnętrzne zostają wytworzone na
potrzeby podmiotu, który je wytworzył i nie przedstawiają stanowiska na zewnątrz. Służą one wprawdzie realizacji zadania
publicznego ale nie przesądzają o kierunkach działania organu. Dokumenty takie służą jedynie wymianie informacji, zgromadzeniu
materiałów, uzgadnianiu poglądów, stanowisk. Mogą mieć dowolna formę, nie są wiążące co do sposobu załatwienia sprawy, nie są
w związku z tym wyrazem stanowiska organu, nie stanowią zatem informacji publicznej. (zgodnie z wyrok NSA z dnia 20 września
2016 r, sygn. I OSK 2649/15) Terminarze spotkań, inne dokumenty usprawniające działalność wewnętrzną podmiotów,
systematyzujące działalność, związane z planowaniem przedsięwzięć nie poświadczają faktycznej aktywności publicznej podmiotu,
nie dowodzą faktów zatem nie mają waloru dokumentu zawierającego informację publiczną.

Należy również wskazać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2013 r., w sprawie P 25/12, gdzie TK wskazał,
że „ z szerokiego zakresu przedmiotowego informacji publicznej wyłączeniu podlegają jednak treści zawarte w dokumentach
wewnętrznych, rozumiane jako informacje o charakterze roboczym”.

 Z poważaniem
 Zespół Prasy i Informacji

 Biura Trybunału Konstytucyjnego
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+48 22 657 45 00
 Al. Szucha 12a

 00-918 Warszawa

www.trybunal.gov.pl

From: Sieć Obywatelska Watchdog Polska [mailto:biurosowp@siecobywatelska.pl] 
 Sent: 6 July 2017 12:41

 To: prasainfo@trybunal.gov.pl; prezydialny@trybunal.gov.pl
 Subject: Wniosek o udostępnienie informacji

Wnosimy o udostępnienie:
 

- kalendarza spotkań Julii Przyłębskiej w zakresie jakim dotyczy wykonywania obowiązków dotyczących Trybunału
Konstytucyjnego - od 1 stycznia 2017 r. do dnia wykonania wniosku,

 - kalendarza spotkań Mariusza Muszyńskiego w zakresie jakim dotyczy wykonywania obowiązków dotyczących
Trybunału Konstytucyjnego - od 1 stycznia 2017 r. do dnia wykonania wniosku,

 - udostępnienie dokumenty ewidencjonującego osoby wchodzące i wychodzące do budynku Trybunału
Konstytucyjnego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia wykonania wniosku.

 
Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres tego maila. 

 Bartosz Wilk, Szymon Osowski, członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji
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