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SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ 

 

W imieniu Fundacji Kontroli Społecznej „Nomos” składam skargę na bezczynność Ministra Obrony 

Narodowej w przedmiocie wniosku Fundacji z dnia 5 października 2022 r. o udostępnienie informacji 

publicznej. 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 5 października 2022 r. Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” skierowała do Ministra Obrony 

Narodowej za pośrednictwem platformy e-Puap w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji 

publicznej wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Minister Obrony Narodowej 

poinformował służby kontrwywiadowcze lub organy ścigania o znanych Ministrowi faktach, 

budzących w ocenie Ministra wątpliwości co do rękojmi zachowania przez posła Grzegorza Brauna 

tajemnicy w zakresie informacji niejawnych, z których to faktów Minister wywodzi konieczność 

odmowy wykonywania swojego obowiązku informacyjnego wobec Sejmu; ewentualnie – czy 

wspomniana odmowa wykonania obowiązku informacyjnego wobec Sejmu wynika z informacji 

uzyskanych przez Ministerstwo od służb kontrwywiadowczych. 

 

W dniu 19 października 2022 r. organ poinformował skarżącą Fundację za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, iż w ocenie organu zakres informacji objętych wnioskiem nie stanowi informacji 

publicznej.  

 

Fundacja nie zgadza się z powyższym stanowiskiem organu. Informacja o ewentualnym przekazaniu 

lub nieprzekazaniu przez Ministra Obrony Narodowej informacji właściwym organom i służbom o 

powziętych wątpliwościach w przedmiotowej sprawie jest w ocenie Fundacji informacją o 



 
 

działalności skarżonego organu. Niewątpliwie żądana informacja dotyczy także spraw publicznych, 

jaką jest z jednej strony działalność posła Grzegorza Brauna, z drugiej strony – podstawa konkretnych 

działań i zaniechań ze strony Ministra Obrony Narodowej. Informacją publiczną jest także informacja 

o źródle posiadanych przez organ informacji, mających wpływ na działania i zaniechania organu.  

 

W konsekwencji Minister Obrony Narodowej zobowiązany był do rozpoznania wniosku Fundacji 

w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, czego organ jednakże nie uczynił, 

a tym samym pozostaje w bezczynności. 

 

 

         Radosław Botev 

          Prezes Zarządu 


