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Naczelny S'ld Administracyjny w Warszawie 
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 
00-011 Warszawa 

za posrednictwem: 

-

Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego 
w Warszawie 
ul. Jasna 2/4 
00-013 Warszawa 

strona przeciwna : 
Minister Finansow 
UI. Swi~tokrzyska 12 
00-916 Warszawa 

ODPOWIEDZ NA SKARGF; KASACYJNJ\ MINISTRA FINANS6w 

z dnia 27 lipca 2012 roku od wyroku Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie sygnatura 

akt II SAB/Wa 38/12 w przedmiocie udost~pnienia informacji publicznej w zakresie notatek 

sluibowych wytworzonych w Ministerstwie Finansow w toku rozpatrywania wnioskow 0 przyznanie 

patronatow honorowych Ministra Finansow oraz jego udzialu w komitetach honorowych. 

Wnosz~o: 

1. oddalenie skargi kasacyjnej 

2. zasqdzenie kosztow post~powania wed lug norm przypi,anych. 

UZASADNIENIE 

Wyrok stwierdzaj'lcy, ie nototki sluibowe dotyczqce przyznowania patranot6w honarawych przez 

ministra sq informacjq pubticznq i podtegajq udost'tpnieniu, zapadl juz co najmniej dwukrotnie, a 

sprawy rozpatrywane byty przez dwa niezaleine sklady WSA w Warszawie. sygn.: II SAB/Wa 38/12 (w 

przypadku Ministra Finansow) oraz II SAB/Wa 91/12 (w przypadku Ministra Sprawiedliwosci). 

W uzasadnieniach powyiszego, s~dziowie odwotywali si~ do powszechnej orzecznictwie wykladni 

przepisow art. 61 Konstytucji RP oraz ustawy 0 dost~pie do informacji publicznej, wg ktorej: 

"informacjq publicznq b'tdzie koido wiadomosc wytworzono tub odnoszono do wlodz 

publicznych, a takie wytwarzona tub odnoszona do innych podmiot6w wykonujqcych funkcje 

publiczne w zakresie wykonywania przez nie zodon wladzy publicznej i gaspodarowania 

mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Pans two. 



.-::-:--- I .... -
Informocjo publiczna dotyczy ffery fakt6w. Jest niq tresc dakument6w wytwarzanych przez 

argany w/adzy publicznej i (UlJdmioty nie bt;:dqce organami administracji publicznej, tresc 

wystqpien, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezaleinie do jakiego padmiotu sq one 

kierawane i jakiej sprawy dotyczq. Informacjt;: publicznq stanowi tresc wszelkiego rodzaju 

dokument6w odnoszqcych sit;: do organu w/adzy publicznej lub podmiotu nie bt;:dqcego 

organem administracji publicznej zwiqzanych z nimi bqdi w jakikolwiek spos6b dotyczqcych 

ich. 5q nimi zor6wno tresc dokument6w bezposrednia przez nie wytworzonych jok i te, 

ktorych uiywajq przy rea/izacji przewidzianych prawem zadan, nawet jeieli nie pochodzq 

wprast od nich. N (II SAB/Wa 91/12) 

W kontekscie tej argumentacji warto odniesc si~ do pierwszego sposrod sformulowanych przez 

Organ zarzutow do wyroku, w ktorym Minister Finansow stwierdza, ie notatka sluibowa nie jest 

informacjq publicznq, bo zawiera tylko opinit;:. Otoi w mysl cytowanej wykladni rowniei opinie Sq 

informacj,! publiczn'!. 

tresc zarzutu Organu: 

1. art. 61 us!. 1 Konstytueji Rzeezypospolitej Polskiej poprzczjcgo niewlaSciwn wykladDi~ 

poleg.jllClt D. przyj~eiu, ze notntka sporzlldzona przez pmeownika organu, zwicmjltca 

opinifl co do sposobu zaiatwienia sprawy, kt6ry nie rna upowatnienia do podejrnowania 

decyzji w tym zakresie, stnnowi informncj~ 0 dzia/a/nosei organu wladzy publicznej oraz 

os6b pelnil\cyeh funkeje publiezne, 

W zarzucie tym Organ dokonuje innej nieuprawnionej interpretacji. Przyjql, ie jedynie dokumenty 

wytworzone przez osoby 0 uprawnianiach wtadczych majq znamiona informacji 0 dzialalnosci organu, 

a wi~c Sq informacjq pUblicznq. Takie zaw~ienie definicji poj~eia "informacja 0 dzialalnosci organu" i 

poj~cia "informacja publiczna" nie ma iadnego umocowania wart. 61 Konstytucji RP. 

Zresztq wi~kszosc informaeji publicznych - ktorych status "publiczny" nie jest kwestionowany -

wytwarzana jest przez osoby nieposiadajqee uprawnien wladczyeh. Dotyezy to np. statystyk 

pUblikowanyeh przez GUS, raportow IMGW 0 stanie wod, ezy sygnalu ezasu nadawanego przez 

Glowny Urzqd Miar. Nie moina si~ zatem zgodzic z proponowanym zaw~ieniem definicji 

uzaleiniajqcym "publicznosC" informacji od uprawnien wladezyeh osoby wytwarzajqeej informacj~. 

Waine jest, ie urz~dnik Ministerstwa sporzqdza notatk~ na polecenie przeloionego i w ramach 

obowiqzkow sluibowych. Sporzqdzenie notatki nie jest indywidualnq jego inicjatywq i dzialaniem 

prywatnym. Zatem skoro nie jest dzialaniem prywatnym, jest dzialaniem publicznym zwiqzanym z 

funkcjonowaniem organu. Tymczasem informaeje wytworzone w zwiqzku z funkejonowaniem 

organow Sq informacjq publicznq. 

; 



Naczelny Sijd Administracyjny wielokrotnie stwierdzal, ie kaida infarmacja wytworzona przez 

instytucj~ publicznq (oraz pracownik6w instytucji w ramach wykonywania obowiqzk6w s/uibowychJ 

jest informacjq publicznq i podlega udost«:pnieniu na zasadzie art. 61 Konstytucji RP. 

R6wniei wyrok Naczelnego Sijdu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2012 roku I OSK 2118/11 nie 

pozostawia wijtpliwosci, ie notatka sluibowa stanowi informacj«: publicznij. Nie spos6b zgodzic si«: z 

proponowanij przez Organ interpretacjij wyroku, kt6ra wiijie "publiczny status" notatki sluibowej z 

rangij podpisanych pod niij os6b, bijdi charakterem jej tresci. Nie ma iadnej jakosciowej r6inicy, 

kt6ra pozwolilaby stwierdzac, ie notatka dotyczijca dzialalnosci Ministra Administracji i Cyfryzacji ma 

charakter informacji publicznej Uak w I OSK 2118/11). a dotyczijca dzialalnoSci Ministra Finans6w 

takiego przymiotu nie posiada. W skardze kasacyjnej Organ takie r6inicowanie wprowadza . 

••• 

Organ w swojej skardze powoluje si«: na wyrok Naczelnego Sijdu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 

2009 roku OSK 89/09 i postuluje, by na jego podstawie uznae. ie sporzijdzane na polecenie 

przeloionego i w ramach obowiijzk6w notatki sluibowe nie Sij informacjij a funkcjonowaniu organu, 

a co za tym idzie nie majij przymiot6w informacji publicznej. Czyiby zatem w Ministerstwie Finans6w 

istnial "prywatny obieg informacji" dotyczilcych spraw publicznych? 

Proponowana interpretacja pozostaje tez w sprzecznosci z intencjil prawodawcy, kt6ry stanowiijc 

art. 61 Konstytucji RP dawal obywatelom bardzo szerokie moiliwosc kontrolowania wladz, w tym 

kontroli nad mechanizmami funkcjonowania urz«:d6w. 

W swej argumentacji odwolujijcej si«: do wyroku NSA z dnia 16 czerwca 2009 roku OSK 89/09, 

Minister Finans6w dowodzi, ie - podobnie jak w rozpatrywanej sprawie - wnioskowane przeze mnie 

informacje odnoszij si«:, nie do sfery fakt6w, ale do plan6w, zamierzen i czynnosci ewentualnie 

podj«:tych przez organ w przyszlosci. Stwierdzenie to jest nieprawdziwe. 

W przytaczanej sprawie wnioskodawca wni6s1 a udost«:pnienie opinii prawnych, kt6re w przyszlosci 

moglyby zostac wykorzystane przez organ publiczny. Naczelny Sijd Administracyjny uznal wi«:c, ie 

wniosek a udost«:pnienie informacji dotyczy ewentualnych zamierzen i plan6w. (na osi czasu 

oznaczono moment wnioskowania a udost«:pnienie opinii prawnych i post«:powania przez Naczelnym 

Sijdem Administracyjnym. 
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a zatem dotyczyl przeszlosci i sfery faktow. - Na osi czasow wyglqda to tak: 
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Chcialbym wyrazic nadziej~, ie Naczelny Sqd Administracyjny, uwzgl~dni intencj~ prawodawcy, a 

takie dostrzeie diametralne roinice dzielqce obie przedstawione sytuacje. Jedna rzeczywiscie 

dotyczyla przyszlosci (OSK 89/09), druga - sfery faktow i przeszlosci . 

••• 

Pragnqlbym rowniei odniesc si~ do prezentowanego przez organ stanowiska, wg ktorego nototko 

sluibowo urzt:dniko moie, ole nie musi bye wykorzystono w procesie podejmowonio decyzji a 

przyznaniu patronatu honorowego. Minister uznaje, ie z sytuacjq wykorzystania notatki mamy do 

czynienia, gdy decyzja dotyczqca patronatu jest zgodna z sugestiq wyraionq w notatce, a z sytuacjq 

niewykorzystania notatki mamy do czynienia wtedy, gdy dyrektor Biura Ministra podejmie decyzj~ 

sprzecznq z sugestiq zawartq w notatce. Na tej podstawie organ konkluduje, ie notatka sluibowa nie 

ma przymiotow informacji publicznej. 



Po pierwsze, taki tok rozumowania nie ma iadnego umocowania w przepisach i dlatego nie powinien 

bye prezentowany przez urzqd. Po drugie - jest nieprawdziwy. Wszak z wykorzystaniem notatki 

sluibowej mamy do czynienia jui w chwili, gdy ktos jq przeczyta i rozwaiy (dyrektor Biura Ministra) -

rowniei w sytuacji, gdy ostatecznie wyda decyzjll sprzecznq z sugestiq zawartq w notatce. 

Gdyby przyjqe, ie wywod przedstawiony przez Ministra Finansow jest sluszny, uznae by naleialo, ie 

glos odrllbny slldziego nie jest informacjq publicznq, bo i tak nie przesqdza 0 tresci wyroku. Na 

SZczllscie, tak nie jest! 

••• 

Istotnym z punktu wid zenia praw obywatela jest fakt podany w skardze kasacyjnej i dotyczqcy tresci 

notatek, ktorych ujawniania organ odmawia. Jak stwierdzono, zawierac one mogq: 

"subiektywnq ocem~, np. a zbyt niskiej rondze przedsit:wzit:cio" 

Notatki te wlqczane Sq do akt sprawy i archiwizowane. 

Mamy zatem do czynienia z sytuacjq, w ktorej organ gromadzi, interpretuje, przetwarza oraz 

archiwizuje informacje 0 obywatelach oraz 0 podejmowanych przez nich inicjatywach. 

Subiektywnie ocenia je rowniei w kategoriach niskiej bqdi wysokiej rangi. Nie moina tei wykluczyc, 

ie jednorazowa negatywna ocena rzutuje na oceny dokonywane przez organ w przyszlosci. 

Moina sill zastanawiae, czy organ ma prawo wytwarzac, gromadzic, przetwarzac i archiwizowac 

subiektywne oceny dotyczqce obywateli lub ich inicjatyw, bezsprzecznie jednak obywatele majq 

prawo wiedziec, jakie informacje organ 0 nich wytwarza, gromadzi i archiwizuje. Ujawnienie 

notatek rowniei i z tego powodu wydaje sill niezblldne . 

••• 

Organ zarzuca tei wyrokowi naruszenie prawa materialnego w ten sposob, ie: 

3. art. 2 i 3 ustawy. poprzcz ich niewJaSciwe zastosowanie polegaj'lce na uznaniu. it 
subiektywna opinia pmcownikn co do sposobu rozpatrzenin wniosku zawarta 

spor7.'l.dzonej przez niego notatce stanowi istolru\. d1a og61u obywateli infollDacje 

publiCZlll\, ---

Zarzut swiadczy 0 nieznajomosci przepisow. Sformulowane w ustawie 0 dip kryterium "istotnosci dla 

ogolu obywateli" obowiqzuje jedynie odnosnie informacji przetworzonych. Tymczasem ja 0 

informacje przetworzone NIE wnioskowalem. 



·.r1 ... ----------:-.-=_:-: ... ,' ,._ .. ... 1' 

Powofywany przez organ art. 2 ustawy 0 dost~pie do informaeji publieznej stwierdza tez, ze NOd 

osoby wykonujqcej prawo do informacji pub/icznej nie wo/no iqdac wykazania interesu prawnego tub 

faktycznego". Z zapisu tego wynika wi~e wprost, ze nie jest rolq organu oeena, ezy wnioskowane 

informaeje Sq komus potrzebne, ezy tez nie. 

3. Odnosnie zarzut6w sformulowanyeh w punktach 2 oraz 4: 

2. art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do infonnacji publicznej 

(Dz. U. Nr 112, poZ. 1198, Z p6zn. zm.) zwanej daJej ustawl\, popncz niewlaSciwc 

zastoSQwanic, polegaj~ce na uznaniu, ze przepisy tc maj'\. zastosowanie w sprawic, 

4. art. 3 ust. 2 ustawy, poJ>r.teZ jego niewlaSciwe ZlISIOsowanie polegaj'l.cc na uznaniu, iz w 

przedmiotowej sprawie nie zostala wnioskodawcy udziclona informacja publiczna. w 

skutek czcgo Minister Finans6w pozostaje w bezczunnosci. 

podtrzymuj~ stanowisko - potwierdzone wyrokiem WSA w Warszawie, ze notatki sluzbowe stanowiq 
informaejq publicznq i jako taka podlegajq udost~pnieniu. W zwiqzku z powyzszym, a takze faktem iz 
Minister Finans6w notatek tyeh nie udostllpnit, podtrzymujll, ze organ pozostaje w bezezynnosc . 

••• 

Odnoszqe si~ do argumentaeji przedstawionej na stronach 4-5 skargi pozwalam sobie zauwazyc, ze 

wyezerpuje ona definiej~ 4 i 5 sposobu nieezystej dyskusji, przedstawionego w Erystyce Artura 

Sehopenhauera. Organ najpierw przedstawia dos.: oezywisty ciqg logiezny (z kt6rym nie spos6b sill 

nie zgodzi':), nastllpnie zas - rzekomo w opareiu 0 przedstawionq argumentaej~ - formutuje wniosek. 

Wniosek ten jest jednak sprzeczny z przedstawionq argumentacjq i stanem prawnym. 

Na ws~ie p<><II=,lic naieZy, Ze w an. 61 ust 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

zostala wyratona zasada, zgodnie z kt6nt Icatdy rna prawo do uzyskania infonnacji 0 

dziaiainoSci organ6w wladzy publicznej 011lZ os6b pelni'l.cych funkcje pubJicznc, jak r6wnieZ 

prawo do uzyskania infomutCji 0 dziaJalno!ci organow samor~du gospodarczego i 

zawodowego, a tald.e innych os6b oruz jednostek organizacyjnych. w zakresie. w jakim 

wykonujll one zadania wladzy publicznej i gospodarujtt mieniem komunalnym lub majtttkicm 

Skarbu PaiJstwa. Pnepis art. 61 Konstytucji RP wyraZa zasad~ jawnosci dziaiania organ6w 

• 
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paDstwa, nazywan'l nieldedy "przejrzystoScifl administracji". kt6r.l to zasada jest uwa:iana za 

jed'lI z fundamenta1nyeh wattasei panstwa prawa, warunek efektywnego funkejo.owania 

syslemu demokratycznego. 

W sluslOym wywodzie Organ podkresla, ie lOa przepisy Konstytucji RP oraz szanuje demokracjt:, a 

takie zasadt: jawnosci dzialania organ6w panstwa. W kolejnym akapicie ... 

R.ealizBcj~ wskazanej wyZej konstytueyjoej zasady staDowil! przepisy uslawy 0 dosl~ie 

do informacji publiezoej . Na podstawie przepis6w art. I us!. I lej ustawy, ka1da i.formacja w 

sprawach publicznych stanowi infonnacjf( public2ru\- Sfonnulowana w powyiszy spos6b 

definicja .. informacji publicznej" jest bardzo szeroka i niejednozrwczna. W zwi'lZku z 

powyzszym naiety przyji\.C. 1e infonnacja publiczna to kaZda infonnacja ZWi'l:Z8DB z szeroko 

rozwnianym funkcjonowaniem y..-ladzy publicmej i inoych podmiotow wykonuj<\.cych zadania 

publiczne. znajduj~ sj~ W posiildaniu tych2e podmiot6w. 

Organ podkresla lOajomosc ustawy 0 dip. Wskazuje sluslOie. ie definicja informacji publicznej jest 

szeroka, a pojt:cie to obejmuje nkaid~ informacjt: zwi~zan~ z funkcjonowaniem wladzy (, .. ) lub 

znajduj~c~ sit: z jej posiadaniu." W kolejnym akapicie ... 

Przepisy art. 4 ustawy 0 do~ie do informacji publicznej olaeSlajl\. podmioty 

obowil\Z8Ile do udost~pnienia infonnacji publicznycb. Ustawodawca twOl"Zl\c katalog podmiot6w 

zobowil\Z8Ilycb do udost~niania infoIlDacji publicznycb wskazal w szczeg6lnosci w art. 4 usL I 

ustawy - szeroko rozumiane organy wladzy publicznej . Z watyc nalel:)! na postanowienia art. 4 

usL 3 analizowanej regulacji wskazujllce. 2c obowil\Z8Ile do udost~niania infonnacji publicznej 

Sl\.podmioty b¢Ilce w posiadaniu takich infonnacji. 

Organ sluslOie zauwaia. ie organy wladzy publicznej zobowi~zane s~ do udostt:pniania informacji 

publiclOej. W kolejnym akapicie ... 

.. 
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Katalog rodzajow infOImllCji publicznych ustawodawca okreml w art. 6 us!. I ustawy 0 

dost~ie do infonnacji publicznej. PodlariJenia wymaga, :ie przedmiotowe wyliczenie nie ma 

charakteru zamkniC(tego, nB co zreszl.cl wyrafnic wskazujc sfonnulowanie "w szczcg61noscin
. 

Wymienienie w tym przepisie przykladowych danych rna jcdynie nB celu wyodr~bnienie 

glownych grup informacji, ktore zostaly zaIiczone jako najistotniejsze w kontekScie zasady 

jawnoSci i prawa do informacji 0 dzialalnosci podtniot6w publicznych oraz podmiot6w 

dysponuj'l.cych rnaj'l.tkiem publicznym. Do infonnacji tych zaIicZll si~ tni~dzy innymi okreslone 

w us!. 1 pkt 4 lit a) infonnacje dotyCZltCe tre'ci i postaci dokument6w urz~dowych, w 

szczeg6lnoSci trest akt6w administracyjnych i innych rozstrzygni~c. 

Organ sluszoie zauwaza, ze wymieniony wart. 6 ust. 1 ustawy 0 dostE:pie do informacji publiczoej 

katalog udostE:pnianych informacji nie ma charakteru zamkniE:tego, stanowi jedynie wyliczenie 

przykladow. W kolejnym akapicie ... 

Maj'l.c na wzgl¢zie brzmienie cytowanego przepisu Konstytucji RP oraz powolanych 

przepis6w ustawy 0 dostf@ie do infonnacji publicznej, statuuj'l.cych w szczegolnosci definicjl< i 

przykladowe rodzaje infonnacji publicznych, uprawnione jest stanowisko Ministra Finans6w, ie 

nie kaZdy dokument wytworzony w urz¢Zie administracji publicznej stanowi infonnacjl< 

publicZD'I.-

Organ - powolujijc siE: na powyzszy sluszny wywod i wyciijga sprzeczny z argumentacja wniosek, ze 

"nie kaidy dokument wytworzony w urzE:dzie administracji publicznej stanowi informacj4l 

publicznij", Tymczasem w mysl art. 61 Konstytucji RP informacjij publicznij Sij wszystkie informacje 

wytworzone przez organy publiczoe, ktorych statusu publiczoego nie podwazajij inne ustawy. 

W wywodzie Ministra Finansow mamy rachunek zdan typu prawda + prawda + prawda + prawda = 

falsz, a to jest sprzeczoe z podstawowymi zasadami logiki. 

• 



••• 
W skardze kasacyjnej Minister Finans6w zarzuca tei wyrokowi WSA w Warszawie naruszenie 

przepis6w post~powania: 

I. art. 149 p.p.s.a. w zw. z art. I i art. 6 ustawy 0 dos~ie do informacji publicznej poprzez 

zobowi¥8Ilie Ministra Finans6w do rozpatrzenia wniosku Michal. Hanzlera z dnia 22 

listopada 2011 r. 0 udost'<Pnienie informacji publicznej w zakresie notatek sluzbowych 

zwi~ych z procesem ocen, opiniowania i podejmowania decyzji w sprawie 

przyznawania patronat6w honorowych oruz dolljCzania do komitet6w honorowych w 

okresie od dnia I stycznia 2011 r. do dnia 23 listopada 2011 r., podczas gdy ustawa 

znajdujejedynie zastosowanie gdy spelniony jestjej zakres podmiotowy i przedmiotowy. 

Naleiy zauwaiyc, ie w swietle przedstawionej argumentacji ustawa 0 dost~pie do informacji 

publicznej niewqtpliwie ma zastosowanie, gdyi spelniony jest zakres podmiotowy i przedmiotowy. 

WqtpliwoSci r6wniei nie wzbudza zastosowanie art. 61 Konstytucji RP, jako aktu wyiszej rangi. 

2. art. 145 § I pkt I lit. c) p.p.s ... w zwil\Zku z art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez og6lnikowo~ i 

sprzeczno~ uzasadnienia wyroku oruz pomini~cie istotnycb ustalen faktycznych 

wynikaj'lcych z materialu dowOOowego, zgOOnie z kt6rymi Minister Finans6w udzielil 

wnioskodawcy peinej informacji 0 sprawach publicznych w ZIldanym zakresie. 

Organ zarzuca wyrokowi oraz jego uzasadnianiu "og6Inikowosc" oraz "sprzecznosc". Nie wydaje si~, 

by stwierdzenia te mialy odzwierciedlenie w stanie faktycznym. Zar6wno wyrok Wojew6dzkiego Sqdu 

w Warszawie, jak i uzasadnienie wyroku, nie odbiegajq od przyj~tych i praktykowanych standard6w 

polskiego Sqdownictwa. 

Wydaje si~, ie tego typu argumentacja ma na celu jedynie op6inienie post~powania, a takie 

odwleczenie udost~pnienia wnioskowanej informacji publicznej, kt6ra powinna zostac udost~pniona 

w ciqgu 14 dni, a na kt6rq czekam jui ponad 9 miesi~cy. 

Organ zarzuca takie Wojew6dzkiemu Sqdowi Administracyjnemu w Warszawie, ie w post~powaniu 

pominql istotne ustalenia faktyczne. Stwierdza tei, ie "udzielil wnioskodowcy pelnej informacji 0 

sprawach pub/icznych w iqdanym zakresie." Stwierdzenie to jest nieprawdq. 
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