
1 / 4 
 

Warszawa, 2 listopada 2017 r. 
uczestnik postępowania: 
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska 
Watchdog Polska 
ul. Ursynowska 22/2 
02-605 Warszawa 

473/BW/SOWP/2017/KBTBW 
Naczelny Sąd Administracyjny 
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 
00-011 Warszawa 
 
skarżąca: 
Agnieszka Zielińska 
(adres w aktach sprawy) 
 
podmiot zobowiązany, skarżący kasacyjnie: 
Prezydent Miasta Katowice 
(adres w aktach sprawy) 
 

dot.: IV SAB/Gl 131/16 

 

PISMO PROCESOWE UCZESTNIKA POSTEPOWANIA 

Uczestnik postępowania, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: 
„Stowarzyszenie”) pragnie w niniejszym piśmie procesowym odnieść się do skargi 
kasacyjnej, wniesionej przez Prezydenta Miasta Katowice od wyroku WSA w Gliwicach z 22 
marca 2017 r. (IV SAB/Gl 131/16). 

Stowarzyszenie wnosi o: 

 oddalenie skargi kasacyjnej, jako nieznajdującej uzasadnionych podstaw.  

 

UZASADNIENIE 

I. 

Zarzuty skargi kasacyjnej sprowadzają sie do uznania, że: 

 WSA w Gliwicach błędnie przyjął, w ocenie Prezydenta Miasta Katowice, że robocza 
wersja planu transportowego, wykonanego na podstawie umowy z podmiotem 
trzecim, niezaakceptowanego i wielokrotnie zmienianego, nie  stanowi dokumentu 
wewnętrznego i jako informacja publiczna podlega udostępnieniu, 
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 wydano wyrok stwierdzający bezczynność Prezydenta Katowic choć żądana przez 
skarżącą informacja została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej 

W ocenie Stowarzyszenia postawione zarzuty są niezasadne. 

II. 

W uzasadnieniu wyroku WSA w Gliwicach z 22 marca 2017 r. (IV SAB/Gl 131/16) 
wskazano, że: 

(…) Sąd nie podzielił stanowiska organu, że żądane przez skarżącą dokumenty 
określone we wniosku z dnia 30 czerwca 2016 r.,tj. Planu oraz etapów jego 
opracowania stanowią dokument w opracowaniu, a więc dokument roboczy, 
wewnętrzny, a tym samym, iż nie podlega on udostępnieniu w trybie u.d.i.p., gdyż 
nie stanowi informacji publicznej. 

(…) Nie ulega przy tym wątpliwości, że opracowanie pn. Wieloletni plan oraz 
poszczególne etapy realizacji zamówienia, zostało wykonane w związku z umową 
dla realizacji celów publicznych, na które wydatkowano środki publiczne. Zatem 
stanowi ono informację publiczną. Okoliczność, że Zamawiający w związku z 
raportem z konsultacji z mieszkańcami zgłosił uwagi do opracowania, nie zmienia 
faktu, że całość dokumentacji z etapów od I do VI została przekazana w dniu 10 
grudnia 2015 r., a w dniu 31 maja 2016 r. zostało przekazane kompletne 
opracowanie etapów od VII do X wraz z załącznikami. Zatem w dniu złożenia 
wniosku przez skarżącą dokumentacja z wszystkich etapów opracowania zgodnie 
z terminami określonymi w umowie oraz aneksami została organowi przekazana. 

(…) dokumentacja opracowana w ramach realizacji umowy stanowi etap prac 
legislacyjnych zapoczątkowanych uchwałą Nr XLVI/1070/14 Rady Miasta 
Katowice z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 
wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta 
Katowice. Dokumentacja służy więc realizacji zadań publicznych przez organ 
określonych w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy (…) o samorządzie gminnym dotyczących 
lokalnego transportu zbiorowego. 

(…) Sąd nie podziela stanowiska organu, że żądane przez skarżąca dokumenty 
dotyczące realizacji etapu opracowania od I do VII (…) są dokumentami 
roboczymi i wewnętrznymi, a zatem nie stanowią informacji publicznej. 

(…) Ponadto odnosząc się do twierdzenia organu, że wnioskowana dokumentacja 
nie ma charakteru dokumentu urzędowego, należy wskazać, że informację 
publiczną stanowi treść wszelkiego rodzaju dokumentów, w jakikolwiek sposób 
dotyczące organu, bez względu na to co jest ich przedmiotem. Pojęcie dokumentu, 
jak słusznie podniosła skarżąca, należy rozumieć w szerokim znaczeniu tego 
słowa. Na potrzeby konstytucyjnego prawa do informacji publicznej za dokument 
w ogólności należy uznać każdą informację o działalności władzy publicznej lub o 
sprawach publicznych, wysłowiona i zobiektywizowaną na jakimś nośniku i 



3 / 4 
 

najczęściej przybierającą postać pisemną. W najszerszym rozumieniu 
dokumentem będzie każdy nośnik danych, który może przybrać m.in. formę 
papierową, elektroniczna, cyfrową (…) 

Stowarzyszenie podziela w tej mierze stanowisko WSA w Gliwicach. 

III. 

W skardze kasacyjnej odniesiono się do art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o dostępie do 
informacji publicznej, zgodnie z którym udostępnieniu podlega informacja publiczne, w 
szczególności o projektowaniu aktów normatywnych 

Na ten przepis wskazał WSA w Gliwicach w wydanym wyroku. Wskazał, że ustawa 
stanowi o "projektowaniu", a nie o projektach aktów normatywnych, co oznacza z kolei, że 
nie chodzi tylko o projekty, ale o prace nad treścią projektów. Te zaś prace obejmuję treści 
dotyczące ustaleń, założeń, opracowań, opinii, ekspertyz, raportów i innych materiałów 
służących do podjęcia aktu. Sąd skonkludował, że informacje, o których udostępnienie 
chodziło w tej sprawie, zostały przygotowane i przekazane w ramach umowy zawartej w 
związku z przystąpieniem do opracowania wieloletniego planu i mają służyć podjęciu 
uchwały w tym zakresie, co sprawia, że rację ma skarżąca co do publicznego charakteru tych 
informacji. 

Zdaniem skarżącego kasacyjnie Sąd pierwszej instancji "pominął charakter żądanych 
informacji oraz wykładnię pojęcia «akt normatywny»". Akt normatywny jest, co wykazuje 
skarżący kasacyjnie, aktem zawierającym przepisy/normy prawne, a normy te mają charakter 
generalny i abstrakcyjny. Plan transportu przygotowany przez Wykonawcę ma takich 
informacji nie zawierać. 

Stowarzyszenie pragnie zauważyć, że art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej obejmuje tylko katalog przykładowych informacji publicznej. To, czy dana 
informacja podlega prawu do wiedzy, zależy od stwierdzenia, czy odnosi się ona do 
działalności władz publicznych. Tak jak wskazano w skardze, w piśmie procesowym 
Stowarzyszenia oraz w końcu w wydanym w sprawie wyroku prawo do informacji, w świetle 
art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, obejmuje nie tylko dokumenty urzędowe, ale także inne, o ile 
dotyczą one działania władz publicznych. 

W niniejszej sprawy żądane przez skarżącą dokumenty bez wątpienia dotyczyły 
działalności prawodawczej władz publicznych (Rady Miasta Katowic) w zakresie transportu 
publicznego, który stanowi zadanie własne władz gminy. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest 
to dokument "wewnętrzny", czy "roboczy" - kluczowe jest ustalenie, czy dokument 
(informacja) dotyczy działalności władz publicznych oraz czy stanowi informację publiczną. 
W ocenie Stowarzyszenia (co wykazano w toku postępowania przed WSA w Gliwicach) fakt 
ten nie budzi wątpliwości. 
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IV. 

Stowarzyszenie pragnie też odnieść się do argumentu, przedstawionego w skardze 
kasacyjnej, zgodnie z którym: 

Uznanie, że absolutnie wszystkie tego rodzaju dokumentu i działania podlegają 
udostępnieniu spowodowałoby jedynie większe jeszcze niż dotychczas próby 
ukrycia i utajnienia materiałów niezbędnych w istocie do podjęcia prawidłowej 
decyzji. Proces jej podejmowania mógłby odbywać się wówczas poza sferą 
jakiejkolwiek oficjalności, a prze to być mniej transparentny i w mniejszym 
stopniu podlegać społecznej kontroli. 

Jest to stanowisko nieznajdujące ani uzasadnienia faktycznego, a ponadto pozostaje 
irrelewantne na kanwie niniejszej sprawy. Stowarzyszenie ma świadomość tego, że podobny 
pogląd był wyrażany w orzecznictwie (np. wyrok WSA w Gliwicach z 8 czerwca 2017 r., IV 
SAB/Gl 132/17, czy też wyrok NSA z 4 lutego 2015 r., I OSK 502/14), jednak jest to pogląd 
ze wszech miar nietrafny i nieznajdujący oparcia w obowiązującym prawie. 

V. 

W końcu, pragniemy odnieść się do podniesionego w skardze kasacyjnej argumentu, że 
30 grudnia 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowany został w całości 
odebrany od wykonawcy plan, co miałoby sprawiać, że w dacie wyrokowania nie było 
przedmiotu skargi. 

Pragniemy w tym względzie wskazać, że sąd administracyjny rozstrzyga sprawę biorąc 
pod uwagę stan faktyczny i prawny z dnia wniesienia skargi. Wniosek o udostępnienie 
informacji publicznej Agnieszka Zielińska złożyła 30 czerwca 2016 r., a skargę - na początku 
sierpnia 2016 r. Nie może przy tym budzić wątpliwości, że w momencie wniesienia skargi 
przedmiotowa informacja nie została udostępniona w BIP, co sprawia, że zarzut skargi 
kasacyjnej jest niezasadny. 

W związku z powyższym Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 dwa odpisy (kopie) niniejszego pisma procesowego. 


