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SKARGA KASACYJNA MlNISTRA FlNANS6W 
od wyroku Wojewodzkiego Sildu Administracyjnego w Warszawie 

z dnia 18 kwietnia 2012 r. sygn akt II SABlWa 38/12 
dor\!czonego wraz z uzasadnieniem w dniu 3 lipca 2012 r. 

Dzialajl\.c w imieniu Ministra Finans6w, na podstawie udzielonego pelnomocnictwa 

(dokument w aktach sprawy), stosownie do art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -

Prawo 0 postC(powaniu przed sll.darni administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270), zwanej 

dalej "p.p.s.a.", zaskarZam w calosci wyrok Wojew6dzkiego Sl\.du Administracyjnego w 

Warszawie z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie 0 sygn. akt II SAB/Wa 38/12, zobowi!\Zlljl\.cy 

Ministra Finans6w do rozpatrzenia wniosku skari:<tcego M z dnia 22 listopada 

2011 r. 0 udostC(pnienie informacji publicznej w zakresie notatek sluZbowych zwil\ZllIlych z 
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procesem ocen, opiniowania i podejmowania decyzji w sprawie przyznawania patronatow oraz 

dol~czania do komitetow honorowych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 23 listopada 
2011 r. 

Na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a. zaskarianemu wyrokowi zarzucam: 

I. naruszenie prawa rnaterialnego, tj.: 

L art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez jego niewlaSciwa wykladnil( 

polegaj~c~ na przyjl(ciu, ze notatka spo~dzona przez pracownika organu, zwieraj~ca 

opinil( co do sposobu zalatwienia sprawy, ktory nie rna upowaZoienia do podejrnowania 

decyzji w tym zakresie, stanowi inforrnacjl( 0 dzialalnosci organu wladzy publicznej oraz 

osob pelni~cych funkcje publiczne, 

2. art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostf(pie do inforrnacji publicznej 

(Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z pom. zrn.) zwanej dalej ustawlj, poprzez niewlaSciwe 

zastosowanie, polegaj~ce na uznaniu, ze przepisy te maj~ zastosowanie w sprawie, 

3. art. 2 i 3 ustawy, poprzez ich niewlaSciwe zastosowanie polegaj~ce na uznaniu, iz 

subiektywna opinia pracownika co do sposobu rozpatrzenia wniosku zawarta 

sporzll£!zonej przez niego notatce stanowi istotn~ dla og6lu obywateli inforrnacje 

publicznlj, 

4. art. 3 ust. 2 ustawy, poprzez jego niewlaSciwe zastosowanie polegaj~ce na uznaniu, iz w 

przedmiotowej sprawie nie zostala wnioskodawcy udzielona inforrnacja publiczna, w 

skutek czego Minister Finansow pozostaje w bezczunnosci. 

II. majllce istotny wplyw na wynik sprawy naruszenie przepisc)w post~powania, tj.: 

L art. 149 p.p.s.a. w zw. z art. 1 i art. 6 ustawy 0 dostf(pie do inforrnacji publicznej poprzez 

zobowillZllnie Ministra Finans6w do rozpatrzenia wniosku M z dnia 22 

listopada 2011 r. 0 udostf(pnienie inforrnacji publicznej w zakresie notatek slui:bowych 

zwil\.Zl!llych z procesem ocen, opiniowania i podejmowania decyzji w sprawie 

przyznawania patronatow honorowych oraz dohl.czania do komitetow honorowych w 

okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 23 listopada 2011 r., podczas gdy ustawa 

znajduje jedynie zastosowanie gdy spelniony jest jej zakres podmiotowy i przedmiotowy. 

2. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zwi¢U z art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez og6lnikowosc i 

sprzecznosc uzasadnienia wyroku oraz porninil(cie istotnych ustaleiJ. faktycznych 
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wynikaj/tcych z materialu dowodowego, zgodnie z ktorymi Minister Finansow udzielil 

wnioskodawcy pemej informacji 0 sprawach publicznych w Zljdanym zakresie. 

Wskazuj/tc na pOWYZsze, na podstawie art. 176 p.p.s.a. w zw. z art. 185 § I p.p.s.a. wnoszl; 

o uchylenie zaskanonego wyroku w calosci i przekazanie sprawy Wojewodzkiemu Sltdowi 

Adrninistracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania. 

Ponadto, na podstawie art. 203 pkt 2 p.p.s.a., wnoszl; 0 zas/tdzenie kosztow postl;powania, w tym 

kosztow zastl;Pstwa procesowego, wedlug norm przepisanych 

UZASADNIENIE 

Stan faktyczny. 

W dniu 29 listopada 2011 r. do Ministra Finansow wplynll.l wniosek o 

udostl;Pnienie informacji publicznej dotycZltcej przyznawania patronatow honorowych przez 

Ministra Finansow w zakresie: "plZyjmowania wnioskow, ewaluacji wnioskow, wydawania 

decyzji, ewaluacji wydarzenia." Katdy z wymienionych we wniosku zakresow zostal dodatkowo 

uszczegolowiony poprzez doprecyzowanie szczegolowego rodzaju Zljdanej informacji. W 

zakresie ewaluacji wnioskow w pkt 3, wnioskodawca za.Z<tdal m. in. notatek slui:bowych 

zwiltZllIlych z procesem oceny, opiniowania i podejmowania decyzji w sprawie przyznawania 

patronatow oraz dol/tczania do komitetow honorowych w okresie od I stycznia do 23 listopada 

2011 roku. 

Pismem z dnia 13 grudnia 2011 r. Dr BMI6/069/281IIWIIllIBMI9-17845 Ministerstwo 

Finansow udzielilo obszemych wyjaSnieil w zakresie wskazanym we wniosku oraz przekazalo 

szereg dokumentow, tj. kopii odpowiedzi kierowanych do podmiotow wystl;Puj/tcych 0 

przyznanie patronatu oraz doiltczenia do komitetow honorowych. Udzielaj/tc odpowiedzi 

Ministerstwo Finansow poinformowalo rowniez, ze notatki zwiltZllIle z procesem dot. 

przyznawania patronatu lub uczestnictwa Ministra Finansow w komitecie honorowym nie 

stanowi/t informacji publicznej. Takiego bowiem waloru Die maj/t notatki zwiltZllIle z planami, 

zamiarami organow. 

Pismem z dnia 28 grudnia 2011 r. Pan M . wyslltPii z wnioskiem 0 "sformulowanie 

odmowy w forrnie przewidzianej przez prawo - a wil;C w formie decyzji pisemnej 
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administracyjnej ze wskazaniem przepisow, z ktorych wynika ograruczeme dostfQlu do 

wnioskowanych infonnacji." 

W odpowiedzi na p0wyZsze ZIldanie, Ministerstwo Finansow pismem z dnia 9 stycznia 2012 r. 

nr BMI6/069/10/lWIII2fBMIlIS-1863 wyjaSnilo, ze wnioskowane notatki, nie stanowill 

infonnacji publicznej, a zatem nie ma do nich zastosowania art. 16 ust. 1 ustawy 0 dostfQlie do 

infonnacji pUblicznej, zgodnie z ktorym obowi1\Zek wydania decyzji ci!li:Y na organie wy1llcznie 

w przypadku odmowy udost~pnienia informacji publicznej oraz urnorzenia post~powania 0 

udostfQlnienie informacji publicznej, a taka sytuacja w przedrniotowej sprawie nie wys~ila. 

Wobec powyzszego Pan M pismern z dnia 14 stycznia 2012 r. skierowal do 

Wojewodzkiego S¥iu Adrninistracyjnego skarg~ na bezczynnose Ministra Finansow w 

przedrniocie nieudost~pnienia w terminie inforrnacji publicznych. 

Wojewodzki S¥i Administracyjny w wyniku rozpatrzenia powyzszej skargi wyrokiem z dnia 18 

kwietnia 2012 r. zobowi~ Ministra Finansow do rozpatrzenia wniosku skarZllcego M 

z dnia 22 listopada 2011 r. 0 udostfQlnienie informacji publicznej w zakresie notatek 

slui:bowych zwi~ych z procesern ocen, opiniowania i podejmowania decy~i w sprawie 

przyznawania patronatow oraz dolllczania do kornitetow honorowych w okresie od dnia 1 

stycznia 20 II r. do dnia 23 listopada 20 II r. 

Wojewodzki S¥i Administracyjny w Warszawie uznal za bl~dne stanowisko organu, zgodnie z 

ktorym, ZIldane notatki jako zwi~a z planami, zarniarami organow, nie stanowill informacji 

publicznej i wyrazil pogl¥i, iz notatki takie odnosZll si~ do sfery faktow, bowiem Przyczynll 

odmowy przyznania patronatu mogll bye rome okolicznosci, w tym przedstawione przez 

pracownikow 0 charakterze rnerytorycznym lub fonnalnym. 

Z takirn stanowiskiem Slldu nie sposob si~ zgodzie. 

Uzasadnienie zarzutow skargi kasacyjnej 

Na wst~pie podkreslie nalei:y, ze w art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

zostala wyraZona zasada, zgodnie z ktolll kaZrly rna prawo do uzyskania infonnacji 0 

dzialalnosci organow wladzy publicznej oraz osob pelnillcych funkcje publiczne, jak rowniez 

prawo do uzyskania informacji 0 dzialalnosci organow samo~du gospodarczego i 

zawodowego, a tahe innych osob oraz jednostek organizacyjnych, w zakresie, w jakirn 

wykonujll one zadania wladzy publicznej i gospodarujll rnieniern kornunalnym lub rnajlltkiem 

Skarbu panstwa. Przepis art. 61 Konstytucji RP wyrai:a zasad~ jawnosci dzialania organow 
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panstwa, nazywan!l niekiedy "przejrzystosci!l administracji", ktora to zasada jest uWaZana za 

jedn!l z fundarnentalnych wartosci paiJ.stwa prawa, warunek efeictywnego funkcjonowania 

systemu dernokratycznego. 

Realizacje< wskazanej wyzej konstytucyjnej zasady stanowi!l przepisy ustawy 0 doste<pie 

do informacji publicznej. Na podstawie przepisow art. 1 ust. 1 tej ustawy, katda informacja w 

sprawach publicznych stano wi informacje< publiczn!l. Sformulowana w powyzszy sposob 

definicja "informacji publicznej" jest bardzo szeroka i niejednoznaczna. W zwi!jZku z 

powyzszym nale:zy przyj!l6, ze informacja publiczna to katda informacja zwi!lZBDa z szeroko 

rozumianym funkcjonowaniern wIadzy publicznej i innych podmiotow wykonuj!lcych zadania 

publiczne, znajduj!lca sie< w posiadaniu tychZe podmiotow. 

Przepisy art. 4 ustawy 0 dostc<pie do inforrnacji publicznej okreslaj!l podmioty 

obowi!lZBDe do udostc<pnienia informacji publicznych. Ustawodawca tworz!lC katalog podmiotow 

zobowi!lZBDych do udostc<pniania informacji publicznych wskazal w szczegolnosci w art. 4 ust. 1 

ustawy - szeroko rozumiane organy wIadzy publicznej. ZWaZyc nalezy na postanowienia art. 4 

ust. 3 analizowanej regulacji wskazuj!lce, ze obowi!lZBDe do udostc<pniania informacji publicznej 

S!l podmioty be<d!lce w posiadaniu takich informacji. 

Katalog rodzajow informacji publicznych ustawodawca okreslil w art. 6 ust. 1 ustawy 0 

dostc<pie do informacji publicznej. Podkreslenia wymaga, ze przedmiotowe wyliczenie nie rna 

charakteru zamknie<tego, na co zreszt!l wyraZnie wskazuje sformulowanie "w szczegolnosci". 

Wymienienie w tyro przepisie przykladowych danych rna jedynie na celu wyodre<bnienie 

glownych grup inforrnacji, ktore zostaly zaliczone jako najistotniejsze w kontekscie zasady 

jawnosci i prawa do informacji 0 dziala1nosci podmiotow publicznych oraz podrniotow 

dysponuj!lcych maj!ltkiem publicznym. Do informacji tych zalicza sie< mie<dzy innymi okreslone 

w ust. 1 pkt 4 lit a) informacje dotycZljCe tresci i postaci dokumentow urze<dowych, w 

szczegolnosci tresc aktow administracyjnych i innych rozstrzygnie<c. 

Maj!lc na wzglC<dzie brzmienie cytowanego przepisu Konstytucji RP oraz powolanych 

przepisow ustawy 0 dostc<pie do informacji publicznej, statuuj!lcych w szczegolnosci definicje< i 

przykladowe rodzaje informacji publicznych, uprawnione jest stanowisko Ministra Finansow, ze 

nie katdy dokurnent wytworzony w urze<dzie administracji publicznej stanowi informacje< 

publiczn!l. 

Zarowno powolany przepis Konstytucji RP jak i wskazane przepisy ustawy 0 dostc<pie do 

informacji publicznej gwarantuj!l prawo do uzyskania informacji 0 dziala1nosci organ6w wIadzy 

publicznej oraz osob pelni!lcych funkcje publiczne. Takie informacje w Z!ldanym zakresie 

zostaly Stronie udoste<pnione. Strona otrzymala peIne informacje 0 zasadach przyznawania 
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patronatow, w tym 0 przebiegu postCd'owaii wewnlCtrznych w tym zakresie oraz informacjlC 0 140 

wnioskach skierowanych do Ministra Finansow w tej sprawie, wraz z kopiarni udzielonych 

wnioskodawcom odpowiedzi zawieraj~cych pisemne uzasadnienie odmowy objlCcia patronatem 

honorowyrn przez Ministra Finansow danego przedsilCwzilCcia. Nie moma zatem uznae, ze 

opinia pracownika, ktorej zostala nadana forma notatki, zawieraj~ca propozycjlC co do sposobu 

rozpatrzenia wniosku jest informacj~ 0 dzialalnosci organow wladzy publicznej lub tez osoby 

pelni~cej funkcje publiczne. Pracownik, nie maj~cy umocowania do podejmowania decyzji w 

tym zakresie, ani tez regulaminowego obowi¢U do spofZl\dzenia takiej opinii, nie moze 

bowiem zostae uznany za organ wladzy publicznej, ani tez za osoblC pelni~c~ funkcjlC publiczn~ 

w tym zakresie. Osob~ upowa.Znion~ do podjlCcia decyzji w sprawie przyznania patronatu 

okreslonego przedsilCwzilCcia patronatem jest dyrektor Biura Ministra i to on podejmuj~c decyzjlC 

udziela odpowiedzi wnioskodawcy, zwykle podaj~c przyczyny w przypadku udzielenia 

odpowiedzi odmownej.\opinia pracownika, zwiera jego subiektywn~ ocenlC, np. 0 zbyt niskiej 

randze przedsilCwzilCcia, ktorej dyrektor uprawniony do podjlCcia decyzji nie musi podzielae. 
• I 
Natomiast notatka w tej sprawie nie odnosi siC; w :laden sposob do sfery faktow, rozumianych 

zgodnie z definicj~ slownikow~ jako zdarzen 0 charakterze rzeczywistym, ktore zaszly lub 

zacho~ w rzeczywistosci. Nie moma, w swietle tej definicji, za zdarzenie rzeczywiste uznae 

oceny pracownika, co do spelnienia wyrnagaJi formalnych, czy co do zasadnosci objlCcia 

przedsilCwzilCcia patronatem Ministra Finansow. Ocena ta moze bye dokonana przez osoblC 

upowa.Znion~ do podjlCcia decyzji w tej sprawie w sposob zupelnie odmienny. Nie moma zatem 

uznae, iz notatka zawieraj~ca propozycjlC nieupowa.Znionego pracownika co do sposoby 

zalatwienia sprawy, odnosi silC do sfery faktow, kt6re albo mialy lub rnaj~ rniejsce alba tez nie, a 

zatern nie podlegaj~ sferze subiektywnej oceny. Nieuprawnione jest stanowisko Wojewodzkiego 

S~du Administracyjnego wyra:l:one w zaskarZonyrn wyroku, iZ przedmiotowe notatki stanowi~ 

integraln~ cZICSC procesu opiniowania wniosk6w 0 przyznanie patronatu lub udzialu Ministra 

Finansow w komitecie honorowyrn. Sllrl wskazuje tutaj na Regularnin organizacyjny 

Ministerstwa Finansow, z kt6rego wynika rnozliwosc konsultacji rnerytorycznej z odpowiednimi 

korn6rkami organizacyjnymi Ministerstwa Finans6w w zakresie powyzszych spraw. W 

przypadku wystCd'owania 0 takie stanowisko do innego departarnentu, opinia wlailciwego 

rnerytorycznie departamentu Ministerstwa Finans6w rna formIC pisrna, a nie notatki, podpisanego 

przez upowa.Znion~ do tego osoblC, tj. dyrektora departarnentu lub jego zastICPCIC. Natomiast 

przedmiotem niniejszego postCd'owania nie s~ stanowiska wyraZone przez dyrektor6w innych 

departamentow merytorycznych niz Biuro Ministra, lecz notatki spofZl\dzone przez pracownika 

tego Biura, zawieraj~ce jego subiektywna ocenlC co do zasadnosci objlCcia przedsilCwzilCcia 
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patronatem Ministra Finansow. Dlatego tez dokumentu tego w :laden sposob nie moma uznac za 

dokument zawierajQ9 infonnacjl; majltclt charakter infonnacji publicznej. Notatka taka rna 

wylltcznie charakter dokumentu wewm;:trznego i wynika z przyjl;tej organizacji pracy w 

komorce, gdzie do decyzji przelozonego naleZy fonna w jakiej dostaje sprawl; do akceptacji, tj . 

czy jest to notatka zawierajltca propozycjl; zalatwienia sprawy, czy odrl;czna adnotacja na 

pisrnie, czy tez projekt pisma skierowanego do wnioskodawcy, na ktorym sit nanoszone 

poprawki pnez pnelozonego. 

W swietle powyzszego, w ocenie Ministra Finansow, w rozpatrywanej sprawie zupelnie 

nie znajduje zastosowania powolany pnez Wojewodzki Sltd Adrninistracyjny, wyrok 

Naczelnego Sltdu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie 0 sygn. akt I OSK 

2118/11, w ktorym to SItd uznal notatkl; slui:bowlt za dokument zawierajltcy infonnacjl; 0 

charaktene infonnacji publicznej. Minister Finans6w r6wniez podziela stanowisko NaczeJnego 

Sltdu Adrninistracyjnego wyraZone w tym wyroku, nalez jednak pny tym zauwaZyc, ze zapadl 

on, jak wynika z uzasadnienia wyroku, na gruncie zupelnie odrniennego stanu faktycznego, gdyz 

sprawa dotyczyla udost@nienia notatki slui:bowej z pnebiegu spotkania z Ministrem Michalem 

Bonim, a wil;C niewlttpliwie odnosila sil; do sfery faktow - zdanenia ktore neczywiscie mialo 

rniejsce, a ponadto zostala podpisana przez Burrnistrza Gminy L oraz jej Sekretana. W 

uzasadnieniu wyroku Sltd stwierdza bowiem: "Notatka ta zostala podpisana, jak wynika z akt 

sprawy, pnez Sekretarza i Bunnistrza Gminy L., zatem osoby bl;dltce funkcjonariuszami 

publicznyrni w zakresie sprawowanych pnez nich funkcji, zaS ewentualnie mozliwe korekty 

spo~dzonej notatki pnez przedstawicieli nltliu, co podnosi skari:ltcy kasacyjnie, nie 

dyskwalifikuje tej notatki jako infonnacji 0 sprawach publicznych w rozumieniu powolanej 

ustawy." Niewlttpliwe naleZy zgodzic sil; ze stanowiskiem Sltdu, zastrzegajltc jednak, ze nie rna 

one odzwierciedlenia w rozpatrywanej sprawie. 

W opinii Ministra Finansow, Wojew6dzki Sad Adrninistracyjny zanucajltc organowi 

"dowolne poslugiwanie sil; onecznictwem sltdowoadrninistracyjnym", sam to czyni, w sposob 

nieuprawniony utozsarniajltc notatkl; pracownika zawierajltClt jego subiektywnlt ocenl; co do 

sposobu rozpatrzenia wniosku z notalklt z pnebiegu faktycznego zdanenia podpisanlt pnez 

uprawnionego funkcjonariusza publicznego, a wil;C wytwonone pnez organ administracji 

publicznej . 

W ocenie Ministra Finansow uzasadnione jest powolanie sil; w pnedrniotowej sprawie na 

oneczenie Naczelnego Sltdu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2009 r. 0 sygnatune akt I 

OSK 89/09, w ktorym SItd wyrazil poglltd, ze "nie kaZda opinia prawna spo~dzona pnez organ 

adrninistracji publicznej posiada walor infonnacji publicznej. 0 zakwalifikowaniu opinii 
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prawnej do dokumentow podlegaj~cych udostc<pnieniu w trybie ustawy 0 dostc<Pie do infonnacji 

publicznej decyduje cel w jakim zostala opracowana. Opinia prawna spol'Zl\.dzona na UZytek 

organu administracji publicznej w przedmiocie zasadnosci WszczlI:cia w przyszlosci 

postc<Powania w konkretnej sprawie cywilnej, nie stanowi infonnacji publicznej w rozumieniu 

art. 1 ust. 1 ustawy 0 dostll:pie do infonnacji publicznej." 

przedstawiony tok rozumowania Naczelnego S~du Administracyjnego, odnos~cy sic< do 

opinii prawnej, moma rowniez przez analogi~ odniese do opinii pracownika, co do sposobu 

rozpatrzenia wniosku 0 objll:cie patronatem danego przedsill:wzic<cia. Opinia taka nie rna 

wprawdzie charakteru opinii prawnej, jednak wystc<Puje tutaj pewne podobienstwo, gdyz jest to 

swojego rodzaju subiektywna ocena i podobnie jak w rozpatrywanej sprawie mogla ona bye 

wykorzystana przez organ administracji publicznej w przyszlosci lub nie. W dalszej czc<sci 

wyroku S~d stwierdzil bowiem: "W rozpoznawanej sprawie i:<!dana opinia prawna zawieraia 

infonnacjc<, ktora mogla (ale nie musiaia) zostae wykorzystana przez organ administracji 

publicmej w przyszlosci, w celu wszcz~cia cywilnych postll:powail w konkretnych sprawach 

przeciwko czlonkom Wspolnoty Mieszkaniowej [00') w Warszawie. Nie dotyczyla wi~c ona sfery 

faktow lecz sfery zamierzen. Prawo dostll:pu do infonnacji publicznej obejmuje prawo ~dania 

udzielenia infonnacji 0 okreslonych faktach i stanach istniej~cych w chwili udzielania 

infonnacji, nie zaS 0 niezmaterializowanych w jakiejkolwiek postaci zarnierzeniach 

podejmowania okreslonych dziaiail." 

Podobnie w rozpatrywanej sprawie notatka pracownika zawieraj~ca jego opinit,;, co do 

zasadnosci objt,;cia przedsit,;wzit,;cia patronatem Ministra Finansow, nie dotyczyla sfery 

okreslonych faktow, sfery zamierzen i mogla (ale nie musiaia) bye podstaw~ do podjc<cia decyzji 

przez organ, a wit,;c upowaZnionego funkcjonariusza publicmego. 

Minister Finansow podziela pogl!lrl Naczelnego S!lrlu Administracyjnego wyraZony w 

powolanym wyroku, zgodnie z ktorym "lnfonnacja publicma odnosi sit,; do faktow. Blizsza 

analiza art. 6 ustawy wskazuje, ze wnioskiem w swietle tej ustawy moze bye objt,;te pytanie 0 

okreslone fakty, 0 stan okreslonych zjawisk na dzien udzielenia odpowiedzi. Wniosek taki nie 

moze bye postulatem wszczt,;cia postc<Powania w jakiejs sprawie np. cywilnej czy karnej ani tez 

nie moze dotyczye przyszlych dziaiail organu w sprawach indywidualnych. lnfonnacje 

publiczne odnos~ sic< bowiem do pewnych danych, a nie s~ srodkiem ich kwestionowania." 

Dodatkow~ analogi~przemawiaj~ca za uzasadnionym stanowiskiem Ministra Finansow 0 

powolaniu sit,; na cytowany wyrokjest okolicmose, ii: w rozpomawanej sprawie, podobnie jak w 

ocenianej przez NSA, skari:llCemu znane byla stanowisko Ministerstwa Finansow co do objt,;cia 
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danego przedsif<wzif<cia patronatem, bowiem otrzymal kopie odpowiedzi kierowanych do 

wnioskodawc6w, zawierajll.cych uzasadnienie odmownego rozpatrzenia wniosku. 

Ponadto naleZy zauwaZyc, iz w cytowanej sprawie Naczelny Sll.d Administracyjny uznal, 

iz nie stanowi inforrnacji publicznej dokurnent zawierajll.cy opinif< prawnl\., mirno, ze zostal on 

sp0fZll.dzona przez upowaZnionego funkcjonariusza, a zatem bylo to stanowisko organu 

administracji w forrnie dokumentu urzf<dowego. Tyrn bardziej, w ocenie Ministra Finans6w, 

brak jest podstaw do uznania, ze stanowi inforrnacje publicznll. opinia pracownika, kt6ry nie byl 

umocowany do podejmowania decyzji w przedrniotowyrn zakresie, a zatem nie wyraZal 

stanowiska organu administracji. Zgodnie ze stanowiskiem NSA decydujl\CY w tym zakresie jest 

cel w jakim dokurnent zostal opracowany. 

Dodatkowo naleZy zauwaZye, iz Wojew6dzki Sll.d Administracyjny w rozpatrywanej 

sprawie calkowicie pominll.l okolicznose, iZ Pan M otrzymal wszelkie wyjaSnienia 

wraz z pelnll. dokurnentacjf< dotycZl\.ca zasad przyznawania patronat6w oraz dolll.czania do 

komitet6w honorowych przez Ministra Finans6w, a tym samym nie zostalo naruszone prawo 

obywatela do pozyskania inforrnacji publicznej we wnioskowanym zakresie. Tym samy 

/ Wojew6dzki SIl.d Administracyjny dopuscil sif< naruszenia art. 2 i 3 ustawy 0 odstf<Pie do 

inforrnacji publicznej, przyjmujll.c, ze Minister Finans6w nie udostf<Pnil wnioskodawcy 

inforrnacji publicznej objf<tej wnioskiem, a w konsekwencji pozostaje w bezczynnosci. NaleZy 

tutaj odwolac sif< do uksztaltowanej linii orzeczniczej sll.d6w administracyjnych, z kt6rej wynika 

jednolity pogill.d, iz prawo do inforrnacji publicznej nie moze bye utozsarniane z prawem do 

dysponowania konkretnyrn nosnikiem inforrnacji, lecz jako prawo do uzyskania okreslonej 

wiadomosci 0 sprawach publicznych. 

Wojew6dzki SIl.d Administracyjny calkowicie pominll.l w treSci uzasadnienia wyroku 

istotne dla sprawy okolicznosci dowodowe, wynikajll.ce ze zgromadzonego materialu 

dowodowego, iz Minister Finans6w wyczerpujll.co, rzetelnie i terminowo udzielil pelnych 

wyjaSnien wnioskodawcy, pozwalajll.cych w spos6b czytelny i transparentny na zapoznanie sif< z 

przebiegiem procesu oraz zasadami przyznawania patronat6w Ministra Finans6w. Tym samym 

za zasadny nalezy uznac zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a, w stopniu majl\Cym wplyw na 

wynik sprawy. W ocenie Ministra Finans6w udzielona wnioskodawcy inforrnacja byla zgodna z 

zakresem inforrnacji istotnej dla og61u obywateli oraz szeroko rozumianym interesem 

spolecznyrn. Udostf<Pnienie konkretnych dokurnent6w tj . notatek pracownika zawierajll.cych 

propozycjf< co do sposobu rozpatrzenia wniosku nie jest niezbf<dne dla procesu kontroli 

spolecznej i upowszechniania zasad panstwa obywatelskiego. Proces udzielania patronat6w 

przez Ministra Finans6w jest calkowicie jawny, poddany publicznej kontroli i podawany do 
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publicznej wiadomosci. Udost«<Jlnienie notatki zawieraj~cej subiektywn~ ocen,< pracownika, 

kt6ry nie posiada upowai:nienia do podejmowania decyzji w tym zakresie, co do zasadnosci 

obj,<cia jakiegos przedsi,<wzi,<cia patronatem Ministra Finans6w nie jest elementem niezb,<dnym 

dla kontroli tego procesu, a Wf'<CZ elementem nieistotnym. 

Uzasadnienie zaskarZonego wyroku calkowicie pornija istotne okolicznosci sprawy, a 

ponadto jest lakoniczne, wewn,<trznie sprzeczne i nielogiczne. Sl\d stwierdza bowiem, ze 

"informacja obejmuje swym znaczeniem znacznie szerszy zakres poj,<ciowy niz wyraz 

"dokument" i nie moma zaw'<Zac i utozsamiac dost«<Jlu do informacji z dost«<Jlem do 

dokument6w" a jednoczeSnie uznaje, ze przedmiotowe notatki s~ nosnikiem takiej informacji, pi 

pomija fakt, ze wnioskodawca otrzyrnal peine informacje 0 zasadach i przebiegu procesu 

udzielania patronat6w przez Ministra finans6w. 

Ponadto w uzasadnieniu zaskarZonego wyroku, Sl\d powoluje si,< w spos6b 

niezrozurnialy na regulaminow~ mozliwosc uzyskania opinii innych departament6w 

merytorycznych w procesie podejmowania decyzji 0 udzieleniu patronatu przez Ministra 

Finans6w, podczas gdy przedmiotem niniejszego post,<powania nie s~ opinie wydawane w tym 

trybie lecz notatki pracownika zawierajltCe propozycje rozpatrzenia wniosku 0 udzielenie 

patronatu przez Ministra Finans6w. 

Z tych wlaSnie wzgl,<d6w zaskarZony wyrok Wojew6dzkiego Sadu Adrninistracyjnego w 

Warszawie nie wyczerpuje wymog6w okreslonych w art. 141 § 4 p .p.s.a., prowadz~c do 

naruszenia przepis6w post«<Jlowania maj~cego istotny wplyw na wynik sprawy. 

Maj~c powyzsze na uwadze, wnosz,< jak na wst«<Jlie. 

Zal~czniki : 
- odpis skargi kasacyjnej; 

~
w araz 

'" . 
R DC A PRAWNY 

WA-7572 

- dow6d uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej (wplata dokonana z konta Ministerstwa 
Finans6w). 
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