
od:  {usunięto}
do:  wsse.katowice@pis.gov.pl
data:  11 lipca 2013 15:40
temat:  WIP

Wnioskuje na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.zm.; dalej: u.d.i.p.) o przesłanie w formie 
elektronicznej pod adres {usunięto}  kopii treści odwołania oraz kopii treści decyzji ws.odwołania 
wobec decyzji PPIS Tychy sygn.17/NS/HP.432/ŚZ-1/2/13 z dn. 27.03.2013 r.

Uwzględniając poniższy wniosek proszę mieć na uwadze co następuje:
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 grudnia 2011 r. ( I OSK 1550/11) 
informację publiczną stanowi całość akt postępowania prowadzonego przez organ administracji 
publicznej – w tym zarówno dokumenty wytworzone, jak i posiadane przez organ w związku z
konkretną sprawą. (…) Ustawa nie ogranicza „prawa do informacji” wyłącznie do dokumentów 
urzędowych. Co do zasady zatem, udostępnieniu podlegać będzie wszystko, co znajduje się w 
aktach postępowania, niezależnie od tego, czy będzie to dokument urzędowy, czy prywatny. Bez 
znaczenia pozostaje również to, czy dokument znajdujący się w aktach ma charakter „wewnętrzny”,
czy „roboczy”. 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawionej w I OSK 1277/08 - Wyrok NSA za 
wniosek pisemny uznawać należy również  przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet gdy
do jej autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny. Pogląd ten wydaje się uzasadniony 
brakiem konieczności pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy, a to z uwagi na to, że żądając 
informacji nie musi się on wykazać jakimkolwiek interesem prawnym lub faktycznym, aby 
otrzymać informację. Wniosek o udzielenie informacji publicznej może przybrać każdą formę, o ile 
wynika z niego w sposób jasny, co jest przedmiotem wniosku. Wniosek taki wszczyna 
postępowanie w sprawie, ale na tym etapie nie mają jeszcze zastosowania przepisy K.p.a. Zgodnie z
art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przepisy K.p.a. stosuje się do decyzji o 
odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania. Dopiero 
zatem w takich sytuacjach znajdzie zastosowanie art. 63 § 3a K.p.a. stanowiący o obowiązku 
opatrzenia podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem 
elektronicznym. Uwzględniając powyższe należy uznać, że nie mają zastosowania przepisy ustawa 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w tym art. 226 w.w. ustawy i 
par.8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków i wniosek podlega rozpatrzeniu bez uzupełnienia w podpis.

Z wyrazami szacunku,
{usunięto}

mailto:naczelnik@jawnosc.tk


od:  {usunięto}
do:  wsse.katowice@pis.gov.pl
data:  12 lipca 2013 11:13
temat:  Re: WIP

Uzupełniając wniosek proszę o przesłanie również kopii treści odwołania i kopii treści decyzji 
WSSE ws.odwołania wobec decyzji PSSE Wodzisław Śląski wobec decyzji sygn. 
NS/HP-432-6-15-310/13 (z dn. 16.01.13), NS/HP-432-5-16-309/13 (z dn. 16.01.13),
NS/HP-432-7-20-446/13 (z dn. 24.01.13), NS/HP-432-8-19-447/13 (z dn. 24.01.13)

Z wyrazami szacunku,
{usunięto}



od:  WSSE Katowice <wsse.katowice@pis.gov.pl> 
do:  {usunięto}
data:  23 lipca 2013 08:21
temat:  Odwołania i decyzje administracyjne dot. środków zastępczych

WSSE Katowice




