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Szczecin, 5 lipca 2016 r. 

 

331/BW/SOWP/2016/SOKBT 

Naczelny Sąd Administracyjny 

 

za pośrednictwem 

 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Białymstoku 

ul. H. Sienkiewicza 84 

15-950 Białystok 

 

Skarżące:  

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog 

Polska 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 

 

Strona przeciwna: 

Dyrektor Podlaskiego Oddziały Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia 

 

sygn. sprawy przed WSA w Białymstoku: II SA/Bk 285/16 

 

ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 

W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 16 CZERWCA 2016 r. (II SA/Bk 285/16) 

 

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

zażalenie na wskazane postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2016 r. (II SA/Bk 

285/16), doręczonego 28 czerwca 2016 r., na mocy którego sąd zawiesił postępowanie sądowe. 

 

Wskazanemu postanowieniu Stowarzyszenie zarzuca naruszenie: 

 art. 125 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako: PPSA), 

w zakresie w jakim przepis ten stanowi o tym, że sąd może zawiesić postępowanie z urzędu 

jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się przed Trybunałem 

Konstytucyjnym, poprzez błędne zastosowanie polegające na przyjęciu przez sąd, że 

rozstrzygnięcie zawisłej sprawy zależy od postępowania toczącego się przed TK,  

 art. 153 PPSA, w zakresie w jakim przepis ten stanowi o tym, że ocena prawna i wskazania co 

do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których 

działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem 

zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie, poprzez brak zastosowania 

w niniejszej sprawie, przejawiający się w tym, iż sąd nie wziął pod uwagę wiążącej go oceny 

prawnej, wyrażonej w wyroku WSA w Białymstoku z 13 października 2015 r. (II SA/Bk 

549/15). 

 

Stowarzyszenie wnosi o: 

 uchylenie kwestionowanego niniejszym zażalenia. 
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Stowarzyszenie wskazuje, że jest organizacją pozarządową mającą status organizacji pożytku 

publicznego, działającą na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Sprawa zawisła przed tutejszym sądem jest 

sprawą własną Stowarzyszenia, związaną z realizacją misji i celów Stowarzyszenia
1
.  

W związku z tym, na podstawie art. 239 § 2 PPSA Stowarzyszenie nie ma obowiązku uiszczania 

opłat sądowych. 

 

UZASADNIENIE 

 

W niniejszej sprawie zawieszenie postępowania oparto na art. 125 § 1 pkt 1 Prawa o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który stanowi o tym, że Sąd może zawiesić 

postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się 

postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem 

Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Stowarzyszenie pragnie z naciskiem podkreślić, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy nie zależy 

od wyniku postępowania toczącego się przed TK z dwóch zasadniczych powodów. 

I. 

Po pierwsze, że w niniejszej sprawie tak podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji 

publicznej, jak i WSA w Białymstoku związani są oceną prawną, wyrażoną w wyroku WSA w 

Białymstoku z 13 października 2015 r. (II SA/Bk 549/15). Wyrok ten dotyczy tej samej sprawy o 

udostępnienie informacji publicznej, zainicjowanej złożonym przez Stowarzyszenie wnioskiem. WSA 

w Białymstoku we wskazanym wyroku uznał, że przedmiotem wniosku nie jest informacja 

przetworzona. W tymi miejscu zasadne jest przytoczenie odpowiedniego fragmentu wskazanego 

wyroku in extenso: 

W niniejszej sprawie organ zakwalifikował wnioskowaną informację jako informację 

przetworzoną argumentując, że obejmuje ona szeroki zakres przedmiotowy i czasowy, a 

udostępnienie żądanych informacji wymagać będzie podjęcia dodatkowych, bardzo 

pracochłonnych i czasochłonnych czynności polegających na zanonimizowaniu danych 

osobowych i opracowaniu na podstawie dokumentacji źródłowej informacji 

przetworzonej. 

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 

                                                           
1 Misją stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia (§ 7 statutu 

stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska). Z kolei celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i ochrona wolności 

i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań 

monitorujących i edukacyjnych, w szczególności podejmowanych przez członków Stowarzyszenia i osoby z nimi 

współpracujące, na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego, w tym m.in. działanie na rzecz 

swobodnego dostępu do informacji publicznej (§ 8 pkt 1 statutu). Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in. 

monitorowanie podmiotów publicznych i innych podmiotów otrzymujących  środki publiczne (§9 pkt 1 statutu 

Stowarzyszenia). 
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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 

(vide: H. Izdebski, Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. 

Komentarz, Warszawa 2001r.). 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 (vide: wyroki WSA: w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2014r., w sprawie sygn. akt 

II SA/Sz 1416/13; w Kielcach z dnia 7 listopada 2013r., w sprawie sygn. akt II SA/Ke 

852/13; w Warszawie z dnia 6 czerwca 2013r., w sprawie sygn. akt II SA/Wa 777/13; w 

Krakowie z dnia 22 lutego 2011r., w sprawie sygn. akt II SA/Kr 1455/10 oraz z dnia 21 

lutego 2011r., w sprawie sygn. akt II SA/Kr 1456/10; w Opolu z dnia 1 lutego 2011r., w 

sprawie sygn. akt II SA/Op 653/10; dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów 

Administracyjnych). 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 (tak też: WSA w Warszawie w wyroku z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie 

sygn. akt VIII SA/Wa 1072/11, dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów 

Administracyjnych). 

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 (vide wyroki NSA: z 

dnia 9 sierpnia 2011r., w sprawie sygn. akt I OSK 792/11 i I OSK 977/11 oraz wyroki 

WSA: w Warszawie z dnia 5 listopada 2013 r., w sprawie sygn. akt II SA/Wa 1455/13; w 

Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 marca 2012r., w sprawie sygn. akt II SA/Go 48/12; 

dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Także 

przekształceniem informacji, a nie jej przetworzeniem, jest zmiana nośnika danych 

informacji, czyli poddanie dokumentu procesowi kopiowania czy skanowania (vide: 

wyroki WSA w Poznaniu: z dnia 22 maja 2013r., w sprawie sygn. akt IV SAB/Po 31/13; z 

dnia 25 kwietnia 2013r., w sprawie sygn. akt II SAB/Po 11/13; z dnia 6 marca 2013r., II 

SAB/Po 87/12; dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych). 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 
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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. 

Artykuł 153 PPSA stanowi o tym, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania 

wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa 

uległy zmianie. 

 

W niniejszej sprawie Sąd jest związany oceną prawną, wyrażoną przez ten sam sąd – WSA w 

Białymstoku – którą poczynił w przytoczonym obszernie wyroku, który stał się prawomocny, bowiem 

żadna ze stron – w tym Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ, nie złożyła skargi kasacyjnej.  

 

Znamienne w tym względzie jest to, że sąd rozstrzygający niniejszą sprawę w żaden sposób nie 

odniósł się do wyroku z 13 października 2015 r. (II SA/Bk 549/15), bowiem postanowienie w żaden 

sposób nie odnosi się do niego. Fakt ten budzi wątpliwość, bowiem najwyraźniej Sąd nie wziął pod 

uwagę oceny prawnej, którą jest w niniejszej sprawie związany. 

 

II. 

Po drugie, nie ma bezpośredniego związku pomiędzy sprawą, zawisłą przed tutejszym, a 

postępowaniem toczącym się przed TK. 

W kwestionowanym niniejszym zażaleniu wskazano, że:  

„W trakcie postępowania sądowego Sąd powziął wątpliwość, że przed Trybunałem 

Konstytucyjnym pod sygnaturą SK 27/14 zarejestrowane zostało postępowanie z 

indywidualnej skargi o zbadanie zgodności art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej z art. 61 ust. 1 i 2 w związku z art. 61 ust. 3 i 31 ust. 3 Konstytucji 

RP”. 
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Sąd jednak nie wziął pod uwagę, że przedmiotem skargi kasacyjnej nie jest rozstrzygnięcie 

kwestii pojmowania informacji przetworzonej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ab initio UDIP), ale rozstrzygnięcie, 

czy przesłanka „szczególnej istotności dla interesu publicznego” (art. 3 ust. 1 pkt 1 in fine UDIP), od 

której uzależnia się udostępnienie informacji przetworzonej, jest zgodna ze wskazanymi wzorcami 

kontroli. Skarga konstytucyjna w sprawie SK 27/14 dostępna jest na stronie TK pod adresem: 

http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/dok?dok=F935753757%2FSK_27_14_skr_2014_05_21_ADO.pdf. Co 

więcej, w skardze kasacyjnej złożonego w postępowaniu sądowoadministracyjnym przez obywatela, 

który wywiódł później skargę konstytucyjną, nie kwestionowano tego, że przedmiot wniosku 

zakwalifikowano jako informację przetworzoną, ale to, że organ i sąd uznały, iż nie została spełniona 

przesłanka szczególnej istotności dla interesu publicznego. 

Wobec tego wyrok Trybunału nie będzie miał bezpośredniego znaczenia na niniejszą sprawę, 

bowiem kluczowe w niniejszej sprawie nie jest to, czy została spełniona przesłanka szczególnej 

istotności dla interesu publicznego, ale to, czy w ogóle przedmiotem wniosku było udostępnienie 

informacji przetworzonej. 

Innymi słowy – spór Stowarzyszenia z Dyrektorem Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

dotyczy tego, czy przedmiotem wniosku była informacja przetworzona, o której stanowi art. 3 ust. 1 

pkt 1 ab initio UDIP. Przedmiotem sporu przed Trybunałem w sprawie SK 27/14 jest to, czy 

przesłanka „szczególnej istotności dla interesu publicznego”, o której stanowi art. 3 ust. 1 pkt 1 in fine 

UDIP, od której uzależnia się udostępnienie informacji przetworzonej, nie prowadzi do nadmiernego 

ograniczenia prawa do informacji. 

W związku z tym nie można w uznać, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku 

postępowania toczącego się przed TK. Pomiędzy tymi dwoma postępowaniami nie ma związku 

treściowego. 

III. 

Należy w końcu zwrócić uwagę, że gdyby przyjąć jako regułę zawieszanie postępowań z 

powodów wskazanych w kwestionowanym postanowieniu, to stanowiłoby to w istocie paraliż 

konstytucyjnego prawa do informacji. Co więcej, podmioty zobowiązane do udostępniania informacji 

mogłyby, w celu przedłużenia postępowania, kwalifikować przedmiot wniosku jako informację 

przetworzoną. To zaś uniemożliwiłoby uzyskiwanie przez obywateli informacji o działaniu państwa, 

które to informacje są niezbędne do partycypowania w sprawowaniu władzy i, między innymi, 

sprawowania społecznej kontroli. Stanowiłoby poza tym niedopuszczalne faktyczne ograniczenie 

prawa, zagwarantowanego w art. 61 Konstytucji RP. 

 

W związku z powyższym Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

 odpis zażalenia. 

http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/dok?dok=F935753757%2FSK_27_14_skr_2014_05_21_ADO.pdf

