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Działając z upoważnienia Pani prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf - Pierwszej
Prezes Sądu Najwyższego w nawiązaniu do przesłanego przez Pana 17 marca br.
drogą elektroniczną na adres Referatu do Spraw Dostępu do Informacji Publicznej SN
wniosku o przesłanie danych zawierających treść wszystkich umów zawartych przez
Sąd Najwyższy w grudniu 2015 roku, uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy prezentuje
stanowisko, że umowy prawa cywilnego lub umowy prawa pracy, których stroną jest
Skarb Państwa - Sąd Najwyższy/Pierwszy Prezes SN lub - w wypadku umów prawa
pracy - Sąd Najwyższy jako pracodawca,
1) nie świadczą o działalności Sądu Najwyższego/Pierwszego Prezesa SN w
znaczeniu, w którym o takiej działalności jest mowa w art. 61 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej,
2) nie

są

dokumentami,

o

których

mowa

w

art.

61

ust.

2

Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej,
3) nie świadczą o sprawach publicznych w znaczeniu, w którym o takich sprawach
jest mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm., dalej: u.d.i.p. lub ustawa
o dostępie do informacji publicznej),
4) nie są również dokumentami, o których mowa w art. 6 ust. 2 u.d.i.p.
Od reguły niestosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej do umów
prawa pracy oraz do umów prawa cywilnego istnieją pewne wyjątki. Dotyczą one,
miedzy innymi, umów zawieranych z zastosowaniem

przepisów o zamówieniach

publicznych. W art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.) stwierdza się bowiem, że takie „umowy
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są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie
do informacji publicznej”.
W grudniu 2015 r. w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
zostały podpisane 3 umowy:
1) z inicjatywy Biblioteki SN z CHZ ARS Polonia S.A. w dniu 2 grudnia 2015 r.
w sprawie prenumeraty czasopism zagranicznych w 2016 r.,
2) z inicjatywy Biblioteki SN z RUCH S.A. w dniu 2 grudnia 2015 r. w sprawie
systematycznej dostawy prasy i czasopism polskich w 2016 r.,
3) z inicjatywy Biura Organizacyjnego SN z INPOST w dniu 15 grudnia 2015 r.
w sprawie usług pocztowych w 2016 r. i 2017 r.
Biuro Studiów i Analiz SN wyraża pogląd, że umowy zawierane przez Skarb
Państwa - Sąd Najwyższy/Pierwszego Prezesa SN lub przez Sąd Najwyższy poza
trybem zamówień publicznych mogą być ewentualnie udostępniane osobom trzecim
(poza relacjami służbowymi) w całości lub w części wyłącznie na zasadach określonych
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885
ze zm.), czyli po przedstawieniu Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego odpowiedniego
wniosku, dopuszczonego treścią art. 73 i n. tej ustawy, za Jej zgodą lub osoby przez Nią
upoważnionej. Pana wystąpienie z dnia 17 marca br. takim wnioskiem nie jest.
Nie ulega również wątpliwości, że treść umów objęta jest tajemnicą pracowniczą
w znaczeniu, w jakim o takiej tajemnicy jest mowa, między innymi, w art. 100 § 2 pkt 4 i
Pkt 5 Kodeksu pracy. Oznacza to również, że przy braku wyraźnego nakazu ze strony
ustawy lub sądu ewentualne udostępnienie umowy osobie trzeciej wymaga wyraźniej
zgody kierownika zakładu pracy, czyli Pierwszej Prezes SN lub osoby działającej
w ramach Jej kompetencji. Taka zgoda w związku z Pana wystąpieniem z 17 marca br.
do dnia udzielenia niniejszej odpowiedzi nie została wyrażona.
W załączeniu przesyłam skany trzech ww. umów zawartych w grudniu 2015 r.
z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych.
Zważywszy na przyjętą przez Pana formę komunikacji z Sądem Najwyższym
niniejsze pismo, po podpisaniu i zeskanowaniu wraz z ww. załącznikami, przesyłane jest
wyłącznie na podany przez Pana adres poczty elektronicznej. Oryginał tego pisma wraz
z kserokopiami wymienionych w nim trzech umów pozostaje w aktach Referatu do
Spraw Dostępu do Informacji Publicznej SN pod numerem BSA 111-0614-308/16.

