Decyzja Nr…[1]
Ministra...
z dnia…

Na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Jana Kowalskiego o udostępnienie informacji publicznej o treści wyjaśnień złożonych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z działaniami przeprowadzonymi 5.1.2015 r. przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
w miejscowości X, 
odmawiam udostępnienia informacji publicznej[2]
Uzasadnienie
Jan Kowalski, zamieszkały w…, wnioskiem z 2.2.2015 r. wystąpił o udostępnienie informacji publicznej o treści wyjaśnień złożonych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z działaniami przeprowadzonymi 5.1.2015 r. przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w miejscowości X.
Przedmiotowe wyjaśnienia zostały przedstawione w notatce Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 7.1.2015 r., który nadał jej klauzulę „zastrzeżone”.
Organ po przeprowadzeniu analizy wniosku oraz notatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stwierdza, że wnioskowana informacja stanowi informację publiczną[3] w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Informacją publiczną jest 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. Wyjaśnienia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczą działań podjętych przez Agencję w związku z realizacją powierzonych jej zadań publicznych, a zatem mieszczą się w definicji informacji publicznej. 
Organ stwierdził, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie każda informacja publiczna podlega udostępnieniu. W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Zasady ochrony informacji, które wymagają zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem, jako stanowiące tajemnicę państwową lub służbową, uregulowane zostały w ustawie z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182 poz. 1228 ze zm.). Klasyfikowanie informacji niejawnej oznacza przyznanie jej jednej z klauzul tajności, co pociąga za sobą skutki w zakresie odpowiedniego z nią postępowania w okresie ochronnym, w szczególności informacja taka może być udostępniona wyłącznie osobie uprawnionej do dostępu do informacji niejawnych. Żądana informacja o treści wyjaśnień złożonych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego korzysta z ochrony, jako informacja niejawna, a notatka obejmująca jej treść została opatrzona klauzulą „zastrzeżone”. 
Ponadto, organ nie stwierdził zawyżenia klauzuli tajności nadanej notatce Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 7.5.2013 r., a tym samym nie było podstaw do wystąpienia z wnioskiem przewidzianym w art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych[4]. Notatka zawiera informacje, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez Agencję zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że wystąpiły przesłanki do odmowy udostępnienia informacji publicznej.
W toku postępowania o udostępnienie informacji stanowisko zajęły p. Ewa Mak – główny specjalista, p. Iga Kot – Dyrektor Biura Informacji Niejawnych.
Pouczenie[5]
Stronie niezadowolonej z decyzji przysługuje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, prawo złożenia do Ministra… (adres:…) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

                                                    ...................................................................................................
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)


