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ZAWIADOMIENIE 

O PODEJRZENIU POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA 

 

 W toku toczącego się postępowania o udzielenie informacji publicznej stwierdzamy 

występowanie okoliczności świadczących o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z 

art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez osoby odpowiedzialne za udostępnianie 

informacji publicznej w imieniu (…), które mimo ciążącego obowiązku nie udostępniły informacji 

publicznej – w związku z czym wnosimy o wszczęcie postępowania w tej sprawie.  

 

UZASADNIENIE 

 

 Dwoma wnioskami z 19 czerwca 2013 r. zwróciliśmy się do (…) o udostępnienie 

wszystkich faktur, jakie zostały opłacone przez (…) w miesiącach styczeń i luty 2013 r., umów 

podpisanych w celu przeprowadzenia na zlecenie (…) badań opinii społecznej oraz wyników tych 

badań za okres styczeń 2013 roku do końca maja 2013 roku.  

 

Dowód: wydruk dwóch wniosków z 19 września 2013 r. 

 

 W odpowiedzi na oba wnioski pismami (…) zostaliśmy poinformowani, iż  zdaniem (…) 

żądane informacje nie stanowią informacji publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w związku z czym stwierdził, że nasz wniosek nie 

może zostać uwzględniony. 

 

 Wobec powyższego skierowaliśmy skargę na bezczynność (…) w przedmiocie odpowiedzi 



na wniosek z dnia 19 czerwca. W odpowiedzi na skargę (…) oznajmił, że żądana informacja nie jest 

informacją publiczną. 

 Wskazujemy, iż twierdzenia zawarte w/w piśmie świadczą o tym, że (…) świadomie nie 

udostępnia informacji publicznych, co do których nie ma wątpliwości, iż stanowią informację 

publiczną.  W odpowiedzi na nasz wniosek ograniczył się do prostego, nieuzasadnionego niczym 

stwierdzenia, że  wnioskowana informacja nie jest informacją publiczną, w związku z czym nasz 

wniosek nie może zostać uwzględniony. Dopiero w odpowiedzi na skargę podejmuje się 

wytłumaczenia tej decyzji, z którym to wytłumaczeniem jednak nie można się zgodzić.  

Po pierwsze (…) wskazuje, że wniosek jest sformułowany nieprecyzyjnie i nie można dojść, 

o udostępnienie jakich informacji chodzi, podczas gdy wnioski są sformułowane w sposób prosty i 

krótki – wyraźnie wnosiliśmy o udostępnienie wszystkich faktur, jakie zostały opłacone przez 

Platformę Obywatelską RP w miesiącach styczeń i luty 2013 r.  oraz o udostępnienie umów 

podpisanych w celu przeprowadzenia na zlecenie (…) badań opinii społecznej oraz wyników tych 

badań za okres styczeń 2013 roku do końca maja 2013 roku. Ponadto należy wskazać że nie istnieją 

żadne ustawowe wymogi dotyczące wniosku o udostępnienie informacji publicznej, to jest bez 

względu na formę i sposób, w jaki zostanie on sporządzony albo w jaki zostanie sformułowane 

zapytanie, zobowiązany podmiot ma obowiązek na ten wniosek udzielić odpowiedzi i takiej 

informacji udzielić.  

 Następnie warto zwrócić uwagę, na to, że partie polityczne, wbrew temu, co wynika z 

odpowiedzi (…) na skargę, jako wymienione expressis verbis w art. 4 ust. 2 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej, są obowiązane całkowicie (a nie tylko częściowo) do udostępniania 

informacji publicznej.  Podobnie nie można się zgodzić z tym, iż jako, że partie polityczne nie są 

wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 5, to a contrario partia polityczna nie jest obowiązana do udzielania 

informacji publicznych dot. majątku publicznego. Oba argumenty są sprzeczne z orzecznictwem 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, który to wyraźnie w wyroku z 27.06.2013 r. (sygn. akt I OSK 

513/13) stwierdził, iż Na wstępie wskazać należy, że ustawodawca obowiązek udostępnienia 

informacji publicznej przez partie polityczne zawarł w art. 4 ust. 2 u.d.i.p. Przepis art. 1 ustawy 

wprowadza ogólną zasadę uznającą każdą informację o sprawach publicznych za informację 

publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie przewidzianym ustawą. Natomiast art. 6 u.d.i.p. 

wymienia niektóre kategorie informacji publicznej podlegającej udostępnieniu, nie tworząc 

zamkniętego katalogu, a tym samym legalnej definicji tego pojęcia. Przepis art. 6 ust. 1ustawy 

wymienia rodzaje spraw, jakich mogą dotyczyć informacje o charakterze informacji publicznych, na 

co wskazuje zwrot "w szczególności". W judykaturze i doktrynie utrwalił się pogląd, że informacją 

publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych, a także 

odnosząca się do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania 



przez nie zadań w zakresie władzy publicznej. Nie budzi wątpliwości, że partia [...] spełnia funkcje 

publiczne. Z tego względu, żądana przez skarżące kasacyjnie stowarzyszenie, informacja spełnia 

warunki informacji publicznej, dotyczy bowiem działania partii politycznej wykonującej funkcje 

publiczne. Potwierdza to również inny wyrok WSA z dnia 11 lipca 2012 r. (sygn. akt II SAB/Wa 

115/12): Art. 6 powołanej ustawy zawiera otwarty katalog określający informację publiczną. Z 

przepisu tego wynika m.in., że informację publiczną stanowi każdy dokument wytworzony przez 

podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 przedmiotowej ustawy.  

 Ponadto wątpliwości wzbudzał zakres przedmiotowy tego wniosku. Nawiązując do wniosku 

o udostępnienie faktur stwierdzono, że koszty usług czy towarów ponoszonych przez partie 

polityczne i sfinansowanych w całości ze środków własnych tej partii w żadnym wypadku nie są 

„sprawą publiczną”, podczas gdy orzecznictwo ponownie stoi na innym stanowisku, co potwierdza 

wyrok NSA z 3 stycznia 2012 r. w sprawie o sygn. akt I OSK 2157/11: A zatem domaganie się 

dostępu do tego rodzaju dokumentu [faktur i rachunków], jest w pełni uprawnione na podstawie 

ustawy o dostępie do informacji publicznej. Faktury i rachunki te, chociaż nie zostały wytworzone 

przez organ zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, to jednak się do niego 

bezpośrednio odnoszą, stanowiąc podstawę do zmniejszania jego aktywów, a zatem podlegają 

udostępnianiu w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1) wyżej wskazanej ustawy. 

Zagadnienie te oraz art. 6 skomentowane są również w orzeczeniu WSA z 14 grudnia 2011 r. (sygn. 

akt II SAB/Op 66/11): W art. 6 ustawy prawodawca zamieścił przykładowy wykaz (katalog) 

informacji i dokumentów, które stanowią informacje publiczną. Wyszczególnienie to nie jest 

wyliczeniem wyczerpujący (zamkniętym), lecz ma charakter przykładowy, niepełny. Świadczy o 

powyższym użyte przez ustawodawcę sformułowanie "w szczególności". Art. 6 ust. 1 ustawy 

ustala, zatem jedynie w sposób przykładowy zakres przedmiotowy pojęcia informacji publicznej. O 

zakwalifikowaniu zatem określonej informacji do udostępnienia decyduje treść i charakter żądanej 

informacji.  

  

Ocena prawnokarna postępowania.  

 

Czyn zabroniony z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej polegający na niezgodnym z 

prawem nieudostępnieniu informacji publicznej, wbrew ciążącemu na podmiocie zobowiązanym 

obowiązku, może wystąpić w przypadku wnioskowego trybu żądania udostępnienia informacji 

publicznej w następującym stanie faktycznym:  

1. istnieje obowiązek udostępnienia informacji w znaczeniu podmiotowym: - dany podmiot na 

gruncie ustawy jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej zgodnie z art. 4 

ust. 2 u.d.i.p.,  



2. istnieje obowiązek udostępnienia w znaczeniu przedmiotowym: a) Informacja objęta 

wnioskiem ma charakter informacji publicznej zgodnie z art. 1 i 6 u.d.i.p, b) organ jest w 

posiadaniu informacji publicznej art. 4 ust. 3 u.d.i.p., c) informacja publiczna nie zostaje 

udostępniona w biuletynie informacji publicznej art. 10 ust. 1 u.d.i.p., d) co do 

udostępnienia objętej wnioskiem informacji publicznej nie znajdują zastosowania przepisy 

innych ustaw art. 1 ust. 2 u.d.i.p., e) udostępnienie informacji publicznej nie podlegała 

ograniczeniu zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p.,  

3. podmiot zobowiązany nie udostępnia informacji objętej wnioskiem: a) podmiot 

zobowiązany milczy, w sytuacji istnienia obowiązku udostępnienia informacji w znaczeniu 

przedmiotowym, b) podmiot zobowiązany nie wykonuje prawomocnego orzeczenia sądu 

nakazującego udostępnienie informacji, w sytuacji istnienia obowiązku udostępnienia 

informacji w znaczeniu przedmiotowym, c) podmiot zobowiązany utrzymuje, że 

informacja nie ma charakteru informacji publicznej, podczas gdy ma, a w pozostałym 

zakresie istnieje obowiązek udostępnienia informacji w znaczeniu przedmiotowym, d) 

podmiot zobowiązany utrzymuje, że nie posiada informacji publicznej, podczas gdy ją 

posiada, a w pozostałym zakresie istnieje obowiązek udostępnienia informacji w znaczeniu 

przedmiotowym, e) podmiot zobowiązany utrzymuje, że informacja publiczna została 

udostępniona w biuletynie, a nie została, a w pozostałym zakresie istnieje obowiązek 

udostępnienia informacji w znaczeniu przedmiotowym, f) podmiot zobowiązany utrzymuje, 

że do udostępnienia informacji znajdują zastosowanie inne ustawy, a nie znajdują, a w 

pozostałym zakresie istnieje obowiązek udostępnienia informacji w znaczeniu 

przedmiotowym, g) podmiot zobowiązany odmawia udostępnienia informacji powołując się 

na ograniczenia, które nie zachodzą, a w pozostałym zakresie istnieje obowiązek 

udostępnienia informacji w znaczeniu przedmiotowym, h) podmiot zobowiązany nie 

udostępnia informacji w sytuacji, gdy w toku postępowania odwoławczego jego decyzja 

odmowna zostaje uchylona, przy jednoczesnym umorzeniu postępowania administracyjnego 

w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, i nie wydaje kolejnej decyzji 

odmownej na innej podstawie faktycznej czy prawnej, w sytuacji istnienia obowiązku 

udostępnienia informacji w znaczeniu przedmiotowym, i) podmiot zobowiązany nie 

udostępnia informacji w sytuacji, gdy w toku postępowania odwoławczego jego decyzja 

odmowna zostaje uchylona, przy jednoczesnym umorzeniu postępowania administracyjnego 

w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, wydaje ponownie decyzję 

odmowną przy nie zmienionych okolicznościach prawnych i faktycznych, w sytuacji 

istnienia obowiązku udostępnienia informacji w znaczeniu przedmiotowym.  

 



Znamiona strony podmiotowej przestępstwa z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w 

przypadku wnioskowego trybu żądania udostępnienia informacji publicznej wymagają zatem 

ustalenia i udowodnienia, że:  

a) podmiot zobowiązany działa z zamiarem bezpośrednim - wie, że istnieje obowiązek 

udostępnienia informacji w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym, a jednocześnie nie 

chce udostępnić informacji,  

b) podmiot zobowiązany działa z zamiarem ewentualnym - przewiduje możliwość istnienia 

obowiązku udostępnienia informacji w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym, a 

jednocześnie godzi się (akceptuje) na nieudostępnienie informacji.  

 

Błędna w kategoriach obiektywnych odmowa udostępnienia informacji publicznej, będąca w istocie 

nieudostępnieniem tej informacji wbrew istniejącemu obowiązkowi, będzie stanowić przestępstwo 

wyłącznie wówczas, gdy strona podmiotowa sprawcy czynu, charakteryzować się będzie zamiarem 

bezpośrednim bądź ewentualnym. Ustalenie umyślności jest natomiast problemem natury 

dowodowej. Pierwszorzędną kwestią jest tutaj wykazanie motywu działania potencjalnego sprawcy 

czynu zabronionego, który odmówi udostępnienia informacji publicznej i z jakiego powodu (…) nie 

chcę udostępnić wnioskowanych informacji.  

 

Z tych względów wnosimy o podjęcie czynności w związku ze złożonym zawiadomieniem.  

 

 


