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Szanowni Państwo, 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2020 r. o treści: 

„ Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do 
informacji publicznej Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o 
udostępnienie informacji o: wszystkich spotkaniach Prezydenta RP w okresie od 1 marca 
2020 r. do dnia poprzedzającego wykonanie wniosku poprzez podanie miejsca spotkania i celu 
spotkania. Wnioskowane informacje prosimy przesłać poprzez ePuap.”, 

Kancelaria Prezydenta RP informuje, że żądanie dotyczące udostępnienia informacji 
o „wszystkich spotkaniach Prezydenta RP” znajduje się poza zakresem ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). Zgodnie 
z utrwalonymi poglądami doktryny i orzecznictwem sądów administracyjnych (m.in. wyrok 
NSA z dnia 18 października 2017 r., I OSK 3521/15, CBOSA), wniosek o udostępnienie 
informacji publicznej powinien zawierać niezbędne elementy formalne. Za elementy takie 
uznać należy wskazanie zakresu żądanej informacji publicznej. Nie można uznać, że 
prawidłowy jest wniosek o udostępnienie informacji publicznej, jeżeli wnioskodawca nie 
wskazuje konkretnie określonej informacji, lecz czyni to bardzo ogólnie, nieprecyzyjnie 
i wieloznacznie. Wnioski tak sformułowane nie są żądaniem udostępnienia informacji 
publicznej i nie mogą być prawidłowo rozpoznane, bowiem nie jest określony zakres żądania. 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien w sposób precyzyjny określać zakres 
żądanych informacji także dlatego, że nie jest rzeczą podmiotu zobowiązanego do 
udostępnienia informacji publicznej poszukiwanie takiej interpretacji zakresu 
przedmiotowego wniosku, która miałaby odpowiadać niewyartykułowanej w treści wniosku 
intencji Wnioskodawcy. To w interesie Wnioskodawcy, jako gospodarza zainicjowanego 
postępowania, leży odpowiedni sposób sformułowania żądania, nakierowany na konkretne 
dane lub fakty posiadające walor informacji publicznej (wyrok WSA w Warszawie z dnia 
15 grudnia 2014 r., II SAB/Wa 551/14, CBOSA). Brak precyzyjnego określenia żądanych 
informacji uniemożliwia ich właściwe zidentyfikowanie przez organ, a co za tym idzie – 
uniemożliwia ich udostępnienie (wyrok WSA w Krakowie z dnia 6 lipca 2016 r., II SAB/Kr 
99/16, CBOSA). W świetle powyższego, ogólne sformułowanie dotyczące informacji 
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o „wszystkich spotkaniach Prezydenta RP”, nie wskazuje konkretnej sprawy publicznej i nie 
zawiera danych umożliwiających identyfikację przedmiotu wniosku. 

Kancelaria Prezydenta RP nie ewidencjonuje i nie posiada informacji o „wszystkich 
spotkaniach Prezydenta RP”, a więc niezależnie od ich charakteru, rangi i okoliczności 
towarzyszących.  

Równocześnie wskazujemy, że informacje o najważniejszych spotkaniach Prezydenta 
RP wykonywanych w ramach konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, są udostępniane na 
bieżąco na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP w zakładce „Kalendarz Kancelarii”, 
pod adresem: https://www.prezydent.pl/kancelaria/kalendarz-kancelarii/, a także za 
pośrednictwem mediów społecznościowych.  

Niezależnie od powyższego informujemy, że zgodnie z art. 15zzs ust. 1 oraz ust. 7 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późń. zm.), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów procesowych i sądowych 
w postępowaniach w sprawie dostępu do informacji publicznej nie rozpoczyna się, 
a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, jednakże czynności dokonane w tym okresie są 
skuteczne. 

 
 

   Z poważaniem, 
 

 
Zastępca Dyrektora 

Biura Prawa i Ustroju 
Anna Tyśkiewicz-Mazur 
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