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Szanowny Panie, 

 
 

w nawiązaniu do Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Ministerstwa 

Aktywów Państwowych w dniu 6 sierpnia 2021 r. w następującym zakresie: 

 
(…) Chciałbym zwrócić się do Państwa z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej (na 

podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.) i zapytać 

o inwestycje podejmowane przez spółki Skarbu Państwa. W nawiązaniu do wypowiedzi ministra Sasina 

(z następującego programu: https://vod.tvp.pl/video/gosc-wiadomosci,30072021,54769430), który 

zaznaczył, że "Tylko w zeszłym roku 44 miliardy złotych, tyle zainwestowały spółki skarbu państwa (...) 

Nigdy za rządów PO-PSL te nakłady nie były tak wysokie. Średnio każdego roku o 10 miliardów złotych 

więcej spółki inwestują niż w czasach rządów naszych poprzedników", chciałbym poprosić o 

udostępnienie danych, na które minister się powołuje. 

Prosiłbym o udostępnienie danych w postaci opracowań lub raportów, którymi dysponuje 

Ministerstwo na temat inwestycji i nakładów inwestycyjnych spółek skarbu państwa w ujęciu rocznym 

od roku 2007 do roku obecnego (…), 

 
w odpowiedzi proszę przyjąć, co następuje. 

Ministerstwo Aktywów Państwowych (dalej: MAP) zostało utworzone z dniem 15 listopada 

2019 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii (Dz. U. poz. 2290). MAP nie jest następcą 

prawnym Ministerstwa Skarbu Państwa. 

Dane o które zwraca się Pan w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, są 

dostępne publicznie. W przypadku spółek publicznych, notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie, dane dotyczące inwestycji znajdują się w sprawozdaniach, 

publikowanych na stronach internetowych spółek. Natomiast ze sprawozdaniami spółek nienotowanych 

na giełdzie, można zapoznać się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), na stronie internetowej 

Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona- 

glowna/. Wszyscy zainteresowani mogą bezpłatnie wyszukać podmiot w KRS i uzyskać stosowną 

informację. 
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MAP nie dysponuje danymi, o które Pan prosi, w postaci opracowań lub raportów na temat 

inwestycji i nakładów inwestycyjnych spółek skarbu państwa w ujęciu rocznym, od 2007 do roku 

obecnego. 

Udostępnienie powyższych informacji w formie, o którą Pan się zwrócił, wymagałoby 

przetworzenia ogólnodostępnych danych i stworzenia opracowania lub raportu dedykowanego 

inwestycjom lub nakładom inwestycyjnym spółek z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu 

Państwa. Tym samym takie opracowanie lub raport stanowiłyby w świetle orzecznictwa informację 

przetworzoną, której udostępnienie uzależnione jest od spełnienia przesłanki określonej w art. 3 ust. 1 

pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie bowiem z przywołanym przepisem prawo do 

informacji publicznej obejmuje uprawnienia m.in. do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania 

informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. 

W złożonym przez Pana wniosku nie podniesiono okoliczności, które odnosiłyby się do przesłanki 

określonej w przywołanym przepisie. 

W związku z powyższym wzywam Pana do wykazania w terminie 14 dni kalendarzowych 

od dnia otrzymania wezwania, w jakim zakresie występuje szczególna istotność dla interesu 

publicznego, aby dokonać przetworzenia żądanych informacji publicznych. 

Warto zaznaczyć, że „dla dokonania prawidłowej oceny, czy udzielenie informacji jest 

szczególnie istotne dla interesu publicznego, znaczenie ma nie tylko intencja wnioskodawcy i wskazany 

przez niego cel, ale także istota i charakter żądanej informacji, gdyż w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 

chodzi m.in. o to, czy uzyskanie danej informacji przetworzonej może mieć realne znaczenie dla 

funkcjonowania określonych struktur publicznych w konkretnej dziedzinie życia społecznego i wpływać 

na usprawnienie wykonywania zadań publicznych dla dobra wspólnego danej społeczności” (Wyrok 

NSA z dnia 23 listopada 2018 r., sygn. I OSK 2951/16). W przypadku niewykazania przez Pana w 

terminie, że uzyskanie informacji objętej wnioskiem jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, 

zostanie wydana decyzja administracyjna. 

 
 
 

Z poważaniem 

Tomasz Śpiewak 
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