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Warszawa, 8 sierpnia 2012 r. 

 

 

  Wojewódzki Sąd Administracyjny 

  w Warszawie 

   

  za pośrednictwem  

       

      Komendanta Stołecznego Policji 

        

Skarżąca: 

(…) 

 

Strona przeciwna: 

Komendant Stołeczny Policji 

 

Skarga na bezczynność 

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej do ponownego wykorzystania  

 

 

W imieniu własnym na podstawie art. 3 § 2 pkt. 8 w zw. z pkt. 4 ustawy z 30 sierpnia 

2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wnoszę skargę na 

bezczynność w przedmiocie nieudostępnienia w terminie informacji publicznych do 

ponownego wykorzystywania, poprzez naruszenie przepisów: 

  

1. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji w zw. z art. 1 ust. 1 i 23a ust. 1 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej poprzez nie wykonanie wniosku o udostępnienie informacji 

publicznej do ponownego wykorzystywania i twierdzenie, iż żądania informacja 

publiczna nie stanowi informacji publicznej, 

2. 23a ust. 1 w zw. z art. 23g ust. 5 i art. 23b ust. 3 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej poprzez nie wykonanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej do 

ponownego wykorzystywania w zakresie przekazania informacji z baz danych strony 

przeciwnej. 
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Wskazując na powyższe, wnoszę o: 

 

1) zobowiązanie strony przeciwnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania 

wniosku o udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystywania z 

dnia 19 czerwca 2012 r. 

2) zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. 

 

Uzasadnienie 

 

Wnioskiem z dnia 19 czerwca 2012 r. zwróciłam się o udostępnienie do ponownego 

wykorzystania następujących informacji publicznych: 

 

- 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) 

 

Dowód: wniosek o udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystywania z 

dnia 19 czerwca 2012 r. 

 

Pismem z dnia 2 lipca 2012 r. strona przeciwna wskazał, iż wnioskowane przez mnie dane 

znajdują się  w różnych policyjnych bazach, zbiorach danych lub zasobach. Praktycznie 

wszystkie z nich są jednak z mocy prawa dostępna tylko dla policjantów lub innych 

uprawnionych organów. Należą do nich miedzy innymi Krajowy System Informacyjny Policji 

(KSIP), czy też System Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK). W związku z powyższym, dane 

w nich zawarte nie stanowią informacji publicznej. 

Analizując Pani wniosek, można dojść do wniosku, że wnioskowane przez Panią dane 

dotyczące czynów zabronionych, pozbawione elementów umożliwiających identyfikację 

sprawców oraz ich ofiar, zawarte są w Policyjnym Systemie Statystyki Przestępczości 

TEMIDA. Dane tam zawarte są dostępne między innymi na stronach internetowych Policji i 

podlegają udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej. Nie mniej jednak system 

TEMIDA uniemożliwia wygenerowanie danych, o których mowa w Pani wniosku, w sposób w 

nim określony, czyli przypisaniu konkretnych czynów do konkretnego miejsca. 
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Dowód: pismo strony przeciwnej z dnia 19 czerwca 2012 r. 

Następnie w dniu 19 lipca 2012 r. zwróciłam się o odpowiedź na następujące pytanie: 

czy Komenda Stołeczna dysponuje czy nie dysponuje odpowiednim rejestrem danych, w 

którym znajdują się informacje o rodzaju zdarzenia o charakterze wykroczenia lub 

przestępstwa, miejscu jego wystąpienia oraz dacie. 

 

Dowód: pismo z dnia 19 lipca 2012 r. 

 

1 sierpnia 2012 r. otrzymałam następującą odpowiedź: 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca 2012 r. uprzejmie informuję, że Komenda Stołeczna 

Policji korzysta z różnych rejestrów danych, takich jak np. SWD, EKSD. Nie mniej jednak, 

należy zauważyć, ze stanowią one część składową KSIP. Zgodnie z § 16 Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie 

przetwarzania przez Policję informacji o osobach „… do korzystania z informacji 

przetwarzanych przez Policję w zbiorach danych są uprawnione, w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań służbowych, służby policyjne…” W związku z powyższym, dane w nich 

zawarte nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu. 

Odnosząc się do kwestii kosztów stworzenia KSIP, SEWiK i TEMIDA, uprzejmie informuję, że 

są to systemy ogólnopolskie, a Komenda Stołeczna Policji nie posiada informacji o kosztach 

ich utworzenia. 

 

Dowód: pismo strony przeciwnej z dnia 1 sierpnia 2012 r. 

 

Bezczynność zachodzi z następujących przyczyn. 

 

W pierwszej kolejności wskazuję, iż wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do 

ponownego wykorzystania sprawy zwróciłam się o udostępnienie informacji z baz danych 

zawierającej informacje o zdarzeniach podlegających pod działanie strony przeciwnej. 

Nadmieniam, iż baza danych stanowi informację publiczną, a raczej jej zawartość, o czym 

stanowi wprost art. 23b ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ustawodawca 

wyraźnie wskazał, iż bazy danych podlegają udostępnieniu. Jedynie w przypadku moje 

żądania chodzi o takie udostępnienie informacji publicznych, które nie będą zawierały danych 

związanych z prywatnością. Ustawodawca w rozdziale 2a ustawy o dostępie do informacji 
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publicznej przewidział ewentualnie jakie czynności może podjąć podmiot zobowiązany jeżeli 

nie może udostępnić określonych informacji publicznych z pominięciem danych prawnie 

chronionych.  

Przypomnieć należy, iż nie można wydzielić z działalności Policji informacji prywatnych, czy 

też niepublicznych. Art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP nie pozwala odtworzyć normy, która 

wydzielałaby ze sfery działalności wymienionych w zdaniu pierwszym art. 61 ust. 1 

Konstytucji RP podmiotów przestrzeni w jakiej działają te podmioty jako niepubliczne, a 

zatem nie podlegające zasadom jawności, w tym proceduralnym obowiązkom wynikającym z 

ustawy o dostępie do informacji publicznej. Takiego wnioskowania strona przeciwna nie 

przeprowadziła, a jedynie stwierdziła, iż żądania informacja nie stanowi informacji 

publicznej. Jednakże zgodnie z treścią art. 61 ust. 4 nie można poszukiwać zakresu informacji 

publicznej w treści ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prowadzenie wnioskowania 

na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej odnośnie definicji informacji 

publicznej obarczone jest błędem i wskazuje na nieznajomość praw do informacji 

ukonstytuowanego w art. 61 Konstytucji. Jedynie jak to czyni organ możliwe jest 

poszukiwanie przesłanek (normy) zgodnie z regułami wskazanymi w art. 61 ust. 3 w zw. z art. 

31 ust. 3 Konstytucji RP.  

 

Dlatego też zachodzi bezczynność w zakresie wykonania wniosku o ponowne 

wykorzystanie informacji publicznej z dnia 19 czerwca 2012 r. 

 


