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        Warszawa,  2 stycznia  2013 r. 

 

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych  

Grup Obywatelskich 

w Warszawie 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie 

______________________________ 

ul. Jasna 2/4 

00-013 Warszawa 

 

 

 

Sygn. akt: II SAB/Wa 383/12 

 

 

 

Zgłoszenie 

organizacji społecznej 

na podstawie art.  33 § 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  

 

 

zgłaszamy: 

na podstawie art. 33 § 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  udział 

Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi ze skargi (…).  

 

Uzasadnienie 

 

 Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie toczy się postępowanie ze 

skargi (…), która zwróciła się o udostępnienie: 

 

- wykaz wszystkich zarejestrowanych przestępstw i wykroczeń, które były przedmiotem interwencji 

funkcjonariuszy podległych Komendzie Stołecznej Policji w okresie 1.01.2012 - 31.03.2102 w 

postaci informacji o rodzaju zdarzenia, miejscu oraz dacie jest wystąpienia (z pominięciem danych 

osobowych). 

 

W odpowiedzi na wniosek oraz następujące po nim pisma strona przeciwna podnosiła trzy grupy 

argumentów: wnioskowane informacje nie stanowią informacji publicznej; podlegają ochronie ze 

względu na występujące w tych bazach danych dane osobowe; istniejące bazy danych nie 
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umożliwiają wygenerowania wnioskowanej informacji publicznej. 

 

Mając na względzie twierdzenia strony przeciwnej należy uznać, iż trudno określić jakie to 

przesłanki stały się podstawą niezrealizowania wniosku o ponowne wykorzystanie informacji 

publicznej. Każda z tych przesłanek powoduje inne zakończenie postępowania – zatem już z tych 

względów zachodzi bezczynność w zakresie prawidłowego wykonania wniosku złożonego przez 

skarżącą. 

 

Odnośnie twierdzenia, iż wnioskowane informacje publicznej nie mają takie charakteru to 

Stowarzyszenie uznaje twierdzenia zawarte w tym zakresie w skardze na bezczynność. Ponadto 

wskazujemy, iż przepisy Konstytucji RP i ustawy o dostępie do informacji publicznej dały 

podstawę do przyjęcia zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, że informacją publiczną jest 

każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do szeroko rozumianych władz publicznych oraz 

wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie 

wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub 

majątkiem Skarbu Państwa (por: M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle 

orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002, wyroki Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia: 30 października 2002 r., sygn. akt II SA 1956/02 - publ. M. Prawn. 

2002/23/1059, 25 marca 2002 r. sygn. akt II SA 4059/02 – publ. M. Prawn. 2003/10/436, wyrok 

NSA z dnia 12 grudnia 2006 r. sygn. akt I OSK 123/06 – Lex 291357). Również wyrokiem, który 

przedstawia taką wykładnię prawa do informacji publicznej jest wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Bydgoszczy, który celnie wskazał, że „wykonywanie zadania publicznego nie 

może polegać na realizacji sprawy prywatnej i stąd pod pojęciem informacji o sprawie publicznej 

należy rozumieć również każdą czynność i każde działanie organu władzy publicznej w sferze 

prawa administracyjnego, ale też np. w sferze prawa cywilnego”(por. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 

6 lutego 2008 r. sygn.akt. II SAB/Bd 31/07). Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Warszawie wyroku z dnia 22 czerwca 2007 r., „informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego 

rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej lub podmiotu niebędącego 

organem administracji publicznej, związanych z nimi bądź w jakikolwiek sposób dotyczących ich. 

Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez nie wytworzonych, jak i te, których używają 

przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części ich dotyczą), nawet 

gdy nie pochodzą wprost od nich”(por. Wyrok WSA w Warszawie z 22 czerwca 2007 r., sygn. akt II 

SAB/Wa 175/06).  

Również o dostępności na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej do 

wnioskowanych przez skarżącą informacji w ramach baz danych przesądził ustawodawca w art. 
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23b ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Podmiot zobowiązany określa sposób 

korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. 

zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz 

danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 176, 

poz. 1238), zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do 

celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy 

danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów 

zależnych. Zatem z tego powodu uznać należy, iż wniosek skarżącej dotyczył informacji publicznej. 

 

Drugi z przywołanych powodów niewykonania wniosku skarżącej czyli ochrona osobowych 

(sprawców oraz osób pokrzywdzonych) należy uznać, iż po pierwsze skarżąca wnioskowała o 

udostępnienie informacji bez tych danych. A ponadto zgodnie z art. 23g ust. 8 pkt 1 ustawy o 

dostępie do informacji publicznej strona przeciwna winna wydać decyzję odmowną udostępnienia 

informacji publicznej. 

 

Wydaje się, iż przywoływanym argumentem, który stanowi przeszkodę w udostępnieniu 

wnioskowanych informacji (a pozostałe argumenty są wtórne) jest wskazanie na brak możliwości 

wygenerowania takich informacji w bazy danej. Abstrahując od tego, iż to raczej nie jest możliwe, 

aby strona przeciwna nie mogła określić w jakich miejscach dochodzi do interwencji Policji i czego 

dana interwencja dotyczyła, to zgodnie z art. 23g ust. 9 w zw. z art. 23f ust. 2 strona przeciwna 

winna wydać decyzję odmowną udostępnienia informacji publicznej do ponownego 

wykorzystywania informacji publicznej. Takiego rozstrzygnięcia jednak nie dokonała zatem 

nadal pozostaje w bezczynności w dostępie do informacji publicznej.  

 

Charakter sprawy oraz postępowanie strony przeciwnej wskazuje na konieczność wsparcia 

skarżącej, a zakres postępowania jest zgodny z celami statutowymi Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

- Statut SLLGO wraz z odpisem z KRS, 

- Uchwała SLLGO o zgłoszeniu udziału w postępowaniu ze skargi (…) w sprawie o sygn. akt II 

SAB/Wa 383/12. 


