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Warszawa, 28 marca 2017 r. 

161/BW/SOWP/2017/KBTBW 

Wojewódzki Sąd Administracji w Białymstoku 

ul. H. Sienkiewicza 84 

15-950 Białystok 

 

skarżące przed sądem pierwszej instancji, 

składające odpowiedź na skargę kasacyjną: 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska  

Watchdog Polska 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 

 

podmiot zobowiązany, skarżący kasacyjnie: 

Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku 

(adres w aktach sprawy) 

sygn. akt: II SA/Bk 285/16 

 

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ KASACYJNĄ 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: „Stowarzyszenie”) wnosi 

niniejszym odpowiedź na skargę kasacyjną z 7 marca 2017 r., wniesioną przez pełnomocnika 

podmiotu zobowiązanego – Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Białymstoku, od wyroku WSA w Białymstoku z 20 grudnia 2016 r. (II 

SA/Bk 285/16). Odpis skargi kasacyjnej został doręczony Stowarzyszeniu 14 marca 2017 r. 

Stowarzyszenie wnosi o: 

 oddalenie skargi kasacyjnej jako nieznajdującej uzasadnionych podstaw, 

 rozpoznanie sprawy na rozprawie. 

 

UZASADNIENIE 

Stowarzyszenie nie podziela zarzutów, wyrażonych w skardze kasacyjnej. 

I. 

Na wstępie warto przedstawić w sposób syntetyczny stan faktyczny sprawy. 

(1) Przedmiotem wniosku o udostępnienie informacji publicznej było udostępnienie 

„skanów dokumentacji przebiegu i efektów oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii 

wszystkich kontroli w roku 2013 i 2014, tak wewnętrznych jak i zewnętrznych, 
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przeprowadzonych przez oddział NFZ wśród świadczeniodawców oraz w samym oddziale 

NFZ”. 

Podmiot zobowiązany – Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – uznał, 

że wniosek dotyczy udostępnienia informacji przetworzonej, a wskutek uznania, że nie 

została spełniona przesłanka szczególnej istotności dla interesu publicznego, wydał decyzję o 

umorzeniu postępowania  przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.  

Na mocy wyroku WSA w Białymstoku z 13 października 2015 r. (II SA/Bk 549/15) 

uwzględniono złożoną przez Stowarzyszenie skargę na decyzję. W wyroku wskazano m.in.: 

W ocenie Sądu przedstawiona przez organ argumentacja, mająca wykazać, że 

żądana przez skarżące Stowarzyszenie informacja publiczna ma charakter 

informacji przetworzonej, jest nietrafna. Odnosząc się do pierwszej powołanej 

przez organ okoliczności, a więc wyselekcjonowania spośród wszystkich spraw, 

tych które spełniają wymagania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, 

wyjaśnić wypada, iż sięgnięcie do zbiorów dokumentacji zawierających 

informacje proste i wyselekcjonowanie spośród nich – choć niewątpliwie przy 

wskazanej ilości dokumentacji i zakresu czasowego może być czasochłonne i 

pracochłonne – nie skutkuje przekształceniem informacji prostej w informację 

przetworzoną. Nie są to czynności prowadzące w rezultacie do powstania 

całkowicie nowej informacji. Przetworzenie informacji wymaga bowiem podjęcia 

przez podmiot zobowiązany do jej udostępnienia działań o charakterze 

intelektualnym w odniesieniu do zbioru informacji, który jest w jego posiadaniu i 

nadania skutkom tego działania cech całkowicie nowej informacji (…). W 

judykaturze nie jest sporne, iż informacja przetworzona to jakościowo nowa 

informacja, która nie istnieje w przyjętej treści i postaci, chociaż jej źródłem są 

materiały znajdujące się w posiadaniu zobowiązanego podmiotu. Tym samym 

udzielenie informacji przetworzonej poprzedza wytworzenie nowej informacji (…) 

(…) Tak więc takie czynności organu, jak selekcja dokumentów źródłowych i ich 

analiza pod względem treści są zwykłymi czynnościami, które nie mają wpływu i 

nie dają podstaw do zakwalifikowania żądanych dokumentów, jako informacji 

przetworzonej 

(…) Analogiczne stanowisko należy zaprezentować w odniesieniu do kolejnej 

przyczyny, która w ocenie organu skutkowała przekształceniem informacji prostej 

w przetworzoną, czyli procesu anonimizacji. Proces polegający na wykreśleniu z 

dokumentu elementów dotyczących danych osobowych bez naruszania samego 

rozstrzygnięcia, czyli anonimizacja, nie jest przetworzeniem informacji. Czynność 

ta polega jedynie na przekształceniu informacji, a nie jej przetworzeniu. Innymi 

słowy, informacja prosta nie zmienia się w informację przetworzoną poprzez 

proces anonimizacji 
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(…) Z przedstawionych powyżej powodów argumentacja POW NFZ w B., 

zaprezentowana w kwestionowanych rozstrzygnięciach, nie zasługuje na 

uwzględnienie. 

W tym miejscu należy dodatkowo zwrócić uwagę, że pochopne uznanie informacji 

publicznej za przetworzoną prowadzić może do niedopuszczalnego i bezzasadnego 

ograniczania obywatelskiego prawa do uzyskania informacji publicznej, o którym 

mowa zarówno w art. 61 Konstytucji RP, jak i w przepisach u.d.i.p.. Przepis art. 3 

ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. w istocie ma na celu ograniczenie ilości wniosków o 

udostępnienie informacji o skomplikowanym charakterze, której wytworzenie 

wymaga od organu analizy wielu źródeł, w następstwie której powstaje nowa 

informacja niż ta zawarta w materialne źródłowym. Traktowanie informacji 

publicznej jako informacji przetworzonej tylko dlatego, że miałaby być ona 

przygotowana specjalnie dla wnioskującego o nią podmiotu, a owo przygotowanie 

ogranicza się do odnalezienia odpowiednich dokumentów, ich zeskanowania i 

anonimizacji, pozostaje w sprzeczności z zasadą dostępu do informacji publicznej. 

Tym samym wyjątki od owej zasady nie powinny być interpretowane w sposób 

rozszerzający. Stąd uznanie określonej informacji za przetworzoną nakłada na 

organ obowiązek wykazania w przekonywujący sposób przyczyn, dla których zajął 

takie stanowisko. Natomiast w realiach niniejszej sprawy, wskazywany przez 

organ zakres czynności niezbędnych do wykonania w celu załatwienia wniosku 

strony nie dowodzi tego, że w następstwie ich wykonania powstanie nowa pod 

względem jakościowym informacja. Wręcz przeciwnie, organ wskazuje na proste 

zestawienie określonej liczby danych figurujących w posiadanych dokumentach. 

Owszem owe czynności mogą okazać się pracochłonne i czasochłonne, ale w 

następstwie ich wykonania nie będzie generowana jakościowo nowa informacja. 

Tym samym wskutek ich podjęcia informacja prosta nie zmieni się w informację 

przetworzoną. 

Nie bez znaczenia dla oceny złożonego wniosku ma również okoliczność, na jaką 

zwrócił uwagę autor skargi, że wnioskowane informacje, tj. dokumentacja 

przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie 

podmiotów ją przeprowadzających, stanowią informacje o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 4 lit. a u.d.i.p. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 3 zd. 1 u.d.i.p. informacje 

te obligatoryjnie muszą być zamieszczone na stronie podmiotowej danego 

podmiotu zobowiązanego (art. 8 ust. 3 zd. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a 

u.d.i.p.). Jak słusznie zatem zauważył skarżący, złożony przez niego wniosek 

dotyczy udostępnienia informacji publicznej, która powinna znajdować na stronie 

podmiotowej BIP organu. Gdyby zatem informacje te znajdowały się we 

wskazanym urzędowym teleinformatycznym publikatorze (BIP) to zgodnie z art. 

10 ust. 1 u.d.i.p., podmiot zobowiązany nie musiałby udostępniać tych informacji 

na wniosek. Wystarczyłoby bowiem wskazanie adresu strony internetowej, pod 

którym informacje te można znaleźć. (…) 
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Przy ponownym rozpoznaniu sprawy, organ weźmie pod uwagę argumentację 

przedstawioną przez Sąd w niniejszym wyroku, a przy wydawaniu rozstrzygnięcia 

zobowiązany będzie uwzględnić dokonaną wykładnię omawianych przepisów. 

Z wyroku tego wynika, że: 

 argumentacja organu co do uznania informacji za przetworzoną jest nietrafna z 

następujących powodów: 

 wyselekcjonowanie dokumentów i ich analiza pod względem treści, sięgnięcie do 

zbiorów dokumentacji zawierających informacje publiczne nie decydują o 

przetworzeniu, choć czynności te mogą być czasochłonne i pracochłonne przy dużej 

liczbie dokumentów, lecz nie są to czynności prowadzące do powstania całkowicie 

nowej informacji, 

 przetworzenie wymaga podjęcie przez podmiot zobowiązany działań o charakterze 

intelektualnym, informacja przetworzona to jakościowo nowa informacja, która nie 

istnieje w przyjętej treści i postaci, chociaż jej źródłem są materiały znajdujące się w 

posiadaniu zobowiązanego podmiotu; wskazane przez podmiot zobowiązany 

okoliczności nie świadczą o tym, że będzie wytworzona nowa jakościowo informacja, 

 o przetworzeniu nie świadczy dokonanie tzw. anonimizacji, 

 złożony przez niego wniosek dotyczy udostępnienia informacji publicznej, która 

powinna znajdować na stronie podmiotowej BIP organu 

Wyrok ten się uprawomocnił, więc ocena prawna, wyrażona w tym rozstrzygnięciu, 

wiąże organ, zgodnie z art. 153 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

WSA w Białymstoku jasno wskazał w podsumowaniu uzasadnienia wyroku, że „Przy 

ponownym rozpoznaniu sprawy, organ weźmie pod uwagę argumentację przedstawioną przez 

Sąd w niniejszym wyroku, a przy wydawaniu rozstrzygnięcia zobowiązany będzie 

uwzględnić dokonaną wykładnię omawianych przepisów”. 

(2) Po uprawomocnieniu się wyroku organ ponownie odmówił udostępnienia informacji 

publicznej, powołując się na analogiczne argumenty. 

W uzasadnieniu swego stanowiska organ ponownie, przyjął że żądana informacja 

publiczna ma charakter informacji przetworzonej, powołując się na kilka orzeczeń wydanych 

przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. 

Choć organ starał się wykazać, że powstanie nowa jakościowo informacja, to podmiot 

zobowiązany wykorzystał argumenty, wyrażone w poprzednio wydanych decyzjach 

(konieczność wyłączenia z dokumentów określonych danych, itd.). Od wydanej decyzji 

Stowarzyszenie ponownie wniosło skargę na decyzję do WSA w Białymstoku. 

(3) W wyroku WSA w Białymstoku z 20 grudnia 2016 r. (II SA/Bk 285/16) wskazano, 

że: 

Zdaniem Sądu, zaskarżona decyzja oraz poprzedzająca jej wydanie decyzja z dnia 

[...] stycznia 2016 roku podlegają uchyleniu, gdyż zasadne są zarzuty skargi 
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dotyczące naruszenia przede wszystkim art. 153 ustawy z dnia 30.08.2002 roku 

(t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 270 ze zm.) Prawo o postepowaniu przed sądami 

administracyjnymi. 

Wskazany powyżej przepis art. 153 zawiera zapis: "ocena prawna i wskazania co 

do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiąże w sprawie organy, 

których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było 

przedmiotem zaskarżenia, a także Sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie". 

W konkretnej sprawie organ nie zastosował się w żadnym zakresie do przesłanek 

wynikających z treści wyżej wymienionego przepisu. Organ odwoławczy podjął 

jedynie polemikę merytoryczną z uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Białymstoku z dnia 13 października 2015 roku (sygn.,. akt II 

SA/Bk 549/15), powołując się na inne rozstrzygnięcia w przedmiotowej 

problematyce, które są odmienne od stanowiska zajętego w wyżej wymienionym 

wyroku i w konsekwencji uznał, że jeżeli te inne wyroki dotyczą tej samej 

problematyki i tego samego organu – to nie narusza to przesłanek z art. 153 cyt. 

powyżej ustawy. 

Sąd w żadnym zakresie nie podziela takiej interpretacji organu art. 153, która jest 

sprzeczna z treścią zawartą w tymże przepisie, a zmierza wyłącznie do uzyskania 

korzystnego dla strony skarżącej rozstrzygnięcia w sprawie. 

Sąd przypomina, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania 

wyrażone w wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Białymstoku z 

dnia 13 października 2015 roku wiążą organ w tej konkretnej sprawie, a nie mogą 

wiązać organu, jeżeli w tych sprawach nawet w podobnych lub takich samych 

stanach faktycznych zostały wydane w innych sprawach. 

Rozbieżności poglądów i orzeczeń nie mają żadnego przełożenia na treść 

stosowanie art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu 

przed sadami administracyjnymi. 

Należy także podkreślić, że również Sąd w składzie niniejszym, jest związany 

treścią wyżej wymienionego wyroku i zanim organ nie wykona wszystkich 

wskazań tego wyroku – nie można dokonać merytorycznej oceny zaskarżonej 

decyzji. 

Dlatego też organ obligowany jest ponownie rozpatrzyć sprawę przy 

uwzględnieniu oceny prawnej i wskazówek co do dalszego postępowania 

zawartych w cytowanym wyżej wyroku. 

II. 

Odnosząc się do treści skargi kasacyjnej, wywiedzionej przez pełnomocnika 

organu, wskazać należy co następuje. 
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Okoliczność, jakoby WSA w Białymstoku „sam powziął uzasadnione wątpliwości 

w zakresie, w jakim mają być zastosowane wytyczne, wskazane w uzasadnieniu wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 13 października 2015 r. 

w sprawie sygn. akt II SA/Bk 549/15” (str. 5 skargi kasacyjne), jest okolicznością 

pozaprawną, zwłaszcza że postanowienie o zawieszeniu postępowania sądowego 

zostało uchylone przez Naczelny Sąd Administracyjny. 

Nie jest tak, że organ zastosował się do oceny prawnej, wyrażonej w wyroku WSA 

w Białymstoku z 13 października 2015 r. (II SA/Bk 549/15). O ile, pod kątem formalny, 

zgodnie ze wskazaniami wyroku wydana została decyzja o odmowie udostępnienia 

informacji publicznej (nie zaś, jak poprzednio, decyzja umarzająca postępowanie w 

przedmiocie udostępnienia informacji publicznej), to pod względem merytorycznym nie 

uwzględnił oceny prawnej co do wykładni pojęcia „informacji przetworzonej” oraz 

okoliczności, które mogą świadczyć o przetworzonym charakterze informacji. Jak 

wskazano wyżej, dalej organ posługiwał się wyrażanymi wcześniej argumentami, 

uzupełnionymi o przytaczanie orzecznictwa korzystnego dla podmiotu zobowiązanego. 

W ocenie Stowarzyszenie działanie podmiotu zobowiązanego, zwłaszcza zaś 

wniesiona skarga kasacyjna, mają na celu obejście wiążącej oceny prawnej, wynikającej 

z wyroku WSA w Białymstoku z 13 października 2015 r. (II SA/Bk 549/15), co stanowi 

też obejście art. 153 PPSA. Ponadto, można je ocenić jako próbę uniknięcia 

konsekwencji niezłożenia skargi kasacyjnej od tegoż wyroku przez podmiot 

zobowiązany. Jest to działanie budzące najwyższą dezaprobatę Stowarzyszenia, gdyż 

niweczy zaufanie społeczeństwa do działania podmiotów publicznych oraz prowadzi do 

praktycznego unicestwienia konstytucyjnego prawa do informacji publicznej. 

Wobec powyższego, w ocenie Stowarzyszenia, skarga kasacyjna nie zasługuje na 

uwzględnienie. 

 

 

 

 

 

Bartosz Wilk 

sekretarz, członek zarządu 

Katarzyna Batko-Tołuć 

skarbniczka, wiceprezeska zarządu 

 

Załączniki: 

 odpis skargi kasacyjnej, 

 wydruk KRS Stowarzyszenia. 


