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W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11 lipca br. dotyczące udostępnienia informacji
publicznej na temat korzystania przez posłów i senatorów z prawa do uzyskiwania informacji
i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz
wglądu w działalność organów administracji rządowej informuję, że parlamentarzyści nie
korzystają w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prawa określonego w art. 19 ust. 1
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Natomiast bardzo często kierują swoje
wystąpienia w oparciu o art. 20 ust.1 ww. ustawy oraz art. 191-196 Regulaminu Sejmu i art.
49 Regulaminu Senatu.
Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, iż pojęcie informacji publicznej
ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 z dnia 6 września 2001 r. ustawy o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). W ich świetle informacją
publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach
wymienionych w art. 6 ustawy. Ponieważ sformułowania te nie są zbyt jasne, należy przy ich
wykładni kierować się ukształtowanymi w tej mierze poglądami doktryny jak też
orzecznictwem.
Uwzględniając wszystkie te aspekty, można zatem powiedzieć, że informacją
publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także
wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne
w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem
komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Jest nią także treść dokumentów wytworzonych
przez organy władzy publicznej i podmioty nie będące organami administracji publicznej,
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treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są
one kierowane i jakiej sprawy dotyczą.
Informację publiczną stanowi

więc treść wszelkiego

rodzaju

dokumentów

odnoszących się do organu władzy publicznej lub podmiotu niebędącego organem
administracji publicznej, związanych z nimi bądź w jakikolwiek sposób dotyczących ich. Są
nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez nie wytworzonych, jak i te, których
używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części ich
dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od nich.
Natomiast informacją przetworzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 jest zebranie lub
zsumowanie,

często

na

podstawie

różnych

kryteriów,

pojedynczych

wiadomości,

znajdujących się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego. Te pojedyncze wiadomości mogą
być ze sobą w różny sposób powiązane i mogą występować w różnej formie. Przetworzenie
jest równoznaczne z koniecznością odpowiedniego zestawienia informacji, samodzielnego ich
zredagowania związanego z koniecznością przeprowadzenia przez zobowiązany podmiot
czynności analitycznych, których końcowym efektem jest dokument pozwalający na
dokonanie przez jednostkę samodzielnej interpretacji i oceny.
Trzeba również dodać, że zgodnie z art. 4 ust. 3 cytowanej ustawy, obowiązany do
udostępnienia informacji publicznej jest tylko ten podmiot, który znajduje się w jej
posiadaniu. Z powyższego artykułu wynika zasada, że po pierwsze udostępnienie informacji
publicznej na wniosek zainteresowanego podmiotu może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy
podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej znajduje się w jej posiadaniu,
a po drugie jeżeli informacja o którą wnioskuje zainteresowany nie została wcześniej już
udostępniona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
Mając powyższe na uwadze, wykaz dotyczący informacji uzyskiwanych przez posłów
i senatorów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także wykaz wystąpień w tym
zakresie dokonanych przez posłów i senatorów, można zaliczyć do informacji publicznej
przetworzonej. W takiej sytuacji wnoszący o uzyskanie informacji publicznej przetworzonej
zobligowany jest na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy do wykazania interesu
publicznego. Stowarzyszenie Studentów, Absolwentów i Przyjaciół KMISH UW ProCollegio
nie wykazało owego interesu publicznego.
Natomiast informacja dotycząca korzystania przez posłów i senatorów z prawa wstępu
do pomieszczeń Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także wykaz tego typu zdarzeń, nie
jest informacją publiczną w rozumieniu cytowanej ustawy.
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Jak wskazano powyżej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi może tylko
udostępniać te informacje, które znajdują się w jego posiadaniu. W tej sytuacji także
informacje dotyczące korzystania przez posłów i senatorów z materiałów przekazywanych im
przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi mogą być
udostępniane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tylko wtedy gdy informacje te są
w posiadaniu tego ministerstwa. Pragnę poinformować, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi nie posiada informacji, aby posłowie lub senatorowie korzystali z tego prawa w
jednostkach podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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