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  Warszawa, 8 marca 2012 r. 

 

 

 

Sąd Rejonowy 

Wydział Karny 

w Wołominie 

 

za pośrednictwem 

 

Prokuratora Rejonowego 

w Wołominie 

 

 

 

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej w Wołominie: 5 Ds. 97 /1 

 

 

 

Zażalenie na postanowienie z dnia 24 lutego 2012 r. 

o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie nieudostępniania informacji publicznej 

Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 

tj. przestępstwo z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej 

 

 

Na podstawie art. 306 § 1 KPK w zw. z art. 465 § 2 KPK: 

 

1. Zaskarżam powyższe postanowienie w całości. 

2. Postanowieniu temu zarzucam: 

- obrazę przepisów postępowania, mogąca mieć wpływ na jego treść, a mianowicie 

błędne zastosowanie art. 17 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego, poprzez uznanie, iż 

nie zachodzą znamiona czynu zabronionego, 

- obrazę przepisu prawa materialnego, tj. art. 23 ustawy z dnia 6 września 2008 r. o 

dostępie do informacji publicznej, poprzez nie dokonanie kwalifikacji czyny zgodnie z 

tym przepisem. 

 

Podnosząc powyższe, wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do 

ponownego rozpoznania. 

 



2 

 

Uzasadnienie 

 

Pismem z dnia 23 stycznia 2012 r. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich 

złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 23 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej przez Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. 

Przedmiotem postępowania był wniosek złożony przez Stowarzyszenie z dnia 5 stycznia 20112 r. 

o udostępnienie informacji publicznej. W odpowiedzi na wniosek Dyrektor Centrum Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Tłuszczu poinformował Stowarzyszenie, że to żądanie dotyczy informacji 

publicznej przetworzonej, czyli określonej w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. Natomiast 20 stycznia 2012 r. Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji złożył 

do Stowarzyszenia wniosek o udostępnienie dokumentów księgowych od Stowarzyszenia, przy 

czym żądał udostępnienia informacji prostej Mając na uwadze , że żądam informacji publicznej  

prostej, proszę o  niezwłoczne jej udostępnienie.  

Zatem już na dzień złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa Dyrektor 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji miał świadomość, że odmiennie stosuje ustawę o dostępie 

do informacji publicznej, w ten sposób, że w zasadzie wykluczył możliwość uzyskania 

informacji publicznej przez Stowarzyszenie. Następnie 13 lutego 2012 r. wydłużył termin do 

załatwienia sprawy wbrew art. 17 ust. 1 w zw. art. 16 ust. 2 pkt 1 (odwołanie od decyzji 

rozpoznaje się w terminie 14 dni) ustawy o dostępie do informacji publicznej o 2 miesiące. Przy 

czym pismem z dnia 1 marca 2012 r. Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 

udostępnił część informacji publicznej. 

 

Postępowania Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu powoduje 

naruszenie art. 61 Konstytucji poprzez wybiórcze i świadome stosowanie przepisów ustawy 

o dostępie do informacji publicznej co w rzeczywistości prowadzi do przedłużania 

udostępniania informacji publicznej i częściowego jej nie udostępnienia.  

 

I. 

 

Po pierwsze wskazywanie, iż żądanie dotyczy informacji przetworzonej, przy jednoczesnym 

posiadaniu wiedzy (tak wniosek Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu z 
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dnia 20 lutego 2012 r. złożony do Stowarzyszenia) wskazuje na umyślność przedłużania 

procedury wykonywania wniosku o udostępnienie informacji publicznej co narusza art. 61 

Konstytucji. Tego zagadnienia prokurator nie rozważył, a co ma istotne znaczenie dla oceny 

postępowania Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. Wskazywanie przez 

podmiot zobowiązany na informację publiczną przetworzoną (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

dostępie do informacji publicznej) prowadzi w rzeczywistości do wyłączenia prawa do 

informacji, ponieważ zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych szczególny interes 

publiczny zachodzi w zasadzie w takim przypadku jaki może dotyczyć udostępnienia takiej 

informacji w związku z możliwością zmiany funkcjonowania sfery publicznej w danej 

rzeczywistości. Zatem w zasadzie z sytuacji takich wykluczone są momenty kiedy obywatel żąda 

informacji i nie wpłynie to na zmianę funkcjonowania danej materii. Powołanie się na 

informację publiczną przetworzoną powoduje wyłączenie w większości przypadków 

dostępu do informacji publicznej. O takim stanie prawa wie Dyrektor Centrum Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Tłuszczu, ponieważ powołał się w swoim żądaniu na informację publiczną prostą. 

Natomiast poza sporem jest (co w rzeczywistości potwierdził Dyrektor Centrum Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Tłuszczu udostępniając część informacji), że wniosek Stowarzyszenia 

dotyczył informacji publicznej prostej. Polegało to na udostępnieniu istniejących 

dokumentów jako informacji prostej. 

 

Aktualnie Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu zmienił swoje podejście 

wiedząc, że wniosek nie dotyczy informacji publicznej przetworzonej i powołał się, że żądanie 

nie dotyczy informacji publicznej w ogóle. 

Zatem styczniu i lutym Dyrektor wie, że dotyczy informacji publicznej (umowy, rachunki. 

faktury) tylko, że przetworzonej. W marcu natomiast wie, że część dotyczy informacji publicznej 

prostej i ją udostępnia, a część żądania nie dotyczy informacji publicznej. Trudno zrozumieć 

takie stanowisko (zupełnie nie wyjaśnione przez prokuratora) przy jednoczesnym 

twierdzeniu przez tego samego Dyrektora, że informacje identyczne żądane od 

Stowarzyszenia stanowią informację publiczną, przez ten sam okres postępowania tj. od 

stycznia 2012. 
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Zatem Dyrektor występując jako podmiot zobowiązany ma inne przekonanie co do prawa 

niż jako Dyrektor żądający w tym samym czasie informacji publicznej od innego podmiotu. 

 

Dodatkowo wskazujemy, iż np. przedłużenie terminu do 2 miesięcy po wpłynięciu od 

Stowarzyszenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie ma oparcia w przepisach prawa. 

Taki wniosek powinien być na podstawie art. 17 w zw. z art. 16 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o dostępie 

do informacji publicznej rozpatrzony w terminie 14 dni. Przesłanka sporu prawnego pomiędzy 

stronami nie może wykluczać stosowania terminów wskazanych w ustawie. Jedynie mogłaby 

stanowić przesłankę do oceny motywacji Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Tłuszczu Na takie podejście zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w Postanowieniu z dnia 20 lipca 

2007 r., sygn. akt III KK 74/07 rozpatrując sprawę z art. 23 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej: 

Na koniec wreszcie należy odnotować, że wśród okoliczności rozważanych przez Sąd Okręgowy 

znalazły się i takie, które można zaliczyć do zespołu określających motywację sprawcy. Tak 

bowiem trzeba traktować stosowne odniesienia do trudności interpretacyjnych przy stosowaniu 

ustawy o dostępie do informacji publicznej (por. w tym miejscu choćby treść art. 5 ust. 1 i 2 

u.d.i.p.), jak również nawiązania do nieskrywanego konfliktu między oskarżycielem 

posiłkowym a oskarżonym, wynikającego z toczących się między nimi postępowań karnych, ale 

również i z postawy oskarżyciela wobec burmistrza, przejawianej także w trakcie toczącego się 

jeszcze procesu. 

Natomiast nie jest to przesłanka wyłączająca brak znamion ustawowych czyny zabronionego. W 

tym samym postanowieniu Sąd Najwyższy wskazuje: 

Przede wszystkim należy zauważyć, że ów przywoływany zakres i rodzaj nieudostępnionej w 

sprawie informacji publicznej, nie był, wbrew stanowisku skarżącego, płaszczyzną oceny rodzaju 

i charakteru naruszonego czynem dobra. Poza sporem wszak pozostaje, że przesłankę tę należy 

rozważać w kategoriach ogólnych, odnoszących się do wartości dobra chronionego prawem, 

które sprawca – swym konkretnym działaniem – naruszył. O ile więc w rozważanym wypadku 

chodzi o takie dobra – stanowiące fundament demokratycznego państwa prawnego (por. art. 4 i 

art. 61 Konstytucji RP) – jak prawo obywateli do informacji, jawność życia publicznego, 

przejrzystość działania organów władzy, możliwość sprawowania wobec nich społecznej kontroli 

(których naruszenie, choć uznawane za wielce naganne społecznie, wywołuje skutki właściwe dla 
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występków zagrożonych stosunkowo niewysoką sankcją), o tyle zakres i rodzaj informacji 

publicznej, której oskarżony w niniejszej sprawie nie udzielił, został potraktowany w kategoriach 

oceny szkodliwości konkretnego zachowania sprawcy, godzącego w te dobra.  

 

Zwracamy uwagę, iż o charakterze dobra chronionego w art. 23 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej wypowiedziała się również doktryna: 

Dostęp do informacji publicznej jest uznawany za konsekwencję przyjęcia zasady zwierzchności 

narodu wyrażonej w art. 4 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 

Dz. U. Nr 78, poz. 483 (Konstytucja RP). Z koncepcji podporządkowania organów państwa jego 

obywatelom wynika w szczególności postulat zapewnienia tym ostatnim pełnej informacji na 

temat działań administracji publicznej, dzięki czemu realna staje się odpowiedzialność osób 

sprawujących funkcje publiczne przed społeczeństwem. W innym przypadku "obywatele nie 

dysponujący informacjami o biegu spraw publicznych, także w skali lokalnej, nie mogą 

realizować swoich praw jako członkowie zbiorowości, do której należy władza zwierzchnia P. 

Winczorek, Prawo obywatela do informacji, "Rzeczpospolita" z dnia 24 lutego 2000 r.,   nr 46. 

 

II. 

 

Jednocześnie powoływanie się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, iż faktury nie 

stanowią informacji publicznej wskazuje na wybiórcze przywoływanie orzecznictwa. Naczelny 

Sąd Administracyjny podkreśla w wielu wyrokach generalną zasadę: Stąd Naczelny Sąd 

Administracyjny w swoim orzecznictwie przyjął bardzo szerokie pojęcie informacji publicznej i 

sprawy publicznej. Stwierdził bowiem, że może być ona wyodrębniana zarówno na podstawie 

kryterium podmiotowego jak i przedmiotowego. Uznał w związku z tym, że informacją publiczną 

jest każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby 

pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują, bądź gospodarują 

mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, w zakresie swych kompetencji. Taki 

charakter będzie miała również wiadomość niewytworzona przez podmioty publiczne, lecz 

odnosząca się do tych podmiotów. Stąd informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona 

lub odnosząca się do władz publicznych, a także wytworzona lub odnosząca się do innych 

podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy 
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publiczne i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarby Państwa (por. wyroki 

NSA z 30 października 2002 r. II SA 181/02, II SA 1956/02 i II SA 2036-2037/02) – wyrok NSA z 

dnia 9 lutego 2007 r., sygn. akt I OSK 517/06. Również Naczelny Sąd Administracyjny w 

wyroku z dnia 3 stycznia 2012 r., sygn. akt I OSK 2157/11 wypowiedział się odnośnie faktur 

jako informacji publicznej 

 

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, iż postanowienie o odmowie wszczęcia 

dochodzenia na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2  nie jest zasadne, w związku z faktem wypełnienia 

normy prawnej określonej w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz nie zbadaniu 

i wyjaśnieniu wszystkich okoliczności. 

 

W związku z tym zażalenie jest zasadne. 

 


