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Warszawa, 21 marca 2012 r. 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie 
 

za pośrednictwem 

 

Ministra Finansów 
 

 

Skarżący: (…) 

 

Organ administracyjny:         

Minister Finansów 

 

 

 

 

SKARGA 

na decyzję nr. BDG8/016/05/2011/2012/BOC5764/BMI-292412 

utrzymującą decyzję  

Ministra Finansów w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej i decyzji  

 

W własnym na podstawie art. 3 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 50 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. 

– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wnoszę skargę w przedmiocie 

decyzji utrzymującej decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej, poprzez 

naruszenie przepisów: 

 

- art. 61 ust. 1 i 2 w zw. z art. 61 ust. 3 Konstytucji RP i art. 1 ust. 1 w zw. art. 5 ust. 1 i 2 w 

zw. z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

poprzez nieudostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem i twierdzenie, że 

udostępnienie wiąże się z odmową dostępu do informacji publicznej, 

 

- art. 7 Konstytucji RP w zw. z art. 16 ust. 1 i 2 i art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez błędne zastosowanie przepisów i wydanie 

decyzji odmownej odnośnie twierdzenia, iż udostępnienie związane jest z informacją 

przetworzoną, 
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- art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poprzez 

twierdzenie, iż każdy element mojego żądania dotyczył informacji publicznej przetworzonej, 

 

 Jednocześnie wnoszę o: 

 

1. Uchylenie decyzji Ministra Finansów nr BDG8/016/05/2011/2012/BOC5764/BMI-

292412 z dnia 12 marca 2012 roku utrzymującego decyzję Ministra Finansów oraz 

poprzedzającą ją decyzję Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2012 r. BDG4/016/6-

3/211/2012/BOC5764 w całości z uwagi na istotne naruszenie prawa mające wpływ na 

wynik sprawy.  

2. Zasądzenie od Ministra Finansów na moją rzecz zwrotu kosztów postępowania 

niezbędnych do celowego dochodzenia praw. 

Uzasadnienie 

Wniosek z dnia 23 grudnia 2011 r. zwróciłem się o udostępnienie następujących 

informacji publicznych: 

1/ Czy Departament Rozwoju Rynku Finansowego był (jest) w funkcjonalnym, kadrowym, 

merytorycznym i kompetencyjnym sensie następcą prawnym któregokolwiek z wcześniej 

istniejących departamentów/biur Ministerstwa Finansów? A jeśli tak, to czy jego 

poprzednikiem prawnym był Departament Instytucji Finansowych? 

2/ Czy, jeśli Departament Rozwoju Rynku Finansowego był następcą prawnym Departamentu 

Instytucji Finansowych, to w jakim zakresie i trybie po poprzedniku otrzymał zasoby 

kadrowe? 

3/ Czy utworzenie Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego było poprzedzone 

wykonaniem audytu kadrowego, szczególnie przez kompetentne firmy zewnętrzne? Jeśli tak, 

to jaki był tego efekt? Jeśli nie, to dlaczego? 

4/ Czy później taki audyt został powtórzony? Jeśli tak, to jaki był tego efekt? Jeśli nie, to 

dlaczego? 
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5/ Czy w trakcie prac w związku z powołaniem nowego departamentu istniał plan/projekt 

jego obsady kadrowej zanim formalnie departament ten został utworzony? Kto i kiedy brał 

udział w sporządzeniu wstępnego projektu takiego planu, go zatwierdził i skierował do 

dalszego opracowywania? Kto i kiedy brał udział w sporządzeniu jego wersji końcowej, ją 

zatwierdził i skierował do wdrożenia? Ile wersji liczył ten plan/projekt? Czy na taki 

plan/projekt składały się jakiekolwiek zarządzenia i decyzje organizacyjne, będące informacją 

publiczną, zgodnie z treścią wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 

dnia 24 maja 2011 r. (sygn. II SAB/Wa 115/11)? 

6/ Jeśli odpowiedź na pytania w pkt 5 jest twierdząca, to czy plan/projekt ten obejmował 

wykorzystanie zasobów kadrowych będących w dyspozycji Departamentu Instytucji 

Finansowych? 

7/ Jakie stanowiska z likwidowanego Departamentu Instytucji Finansowych postanowiono 

przenieść do Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego? Jakie miały one otrzymać nazwy 

w tym departamencie? Czy stanowiska te miały różnić się (względnie się różniły) w istotnych 

warunkach od swoich poprzedników, dotyczy to: warunków pracy i płacy, zakresu 

obowiązków, wysługi lat, kwalifikacji merytorycznych, poziomu wykształcenia oraz 

doświadczenia zawodowego? W jakim zakresie i stopniu stanowiska przeniesione z 

Departamentu Instytucji Finansowych do Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego miały 

się różnić (względnie różniły) między sobą? Jakie to były enumeratywnie stanowiska? Czy 

została dochowana dyspozycja zawarta w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22.11.2001 r. 

(sygn. I PKN 680/00) stanowiąca, że: „Zmiana nazwy stanowiska pracy, przy zachowaniu 

zakresu czynności, nie uzasadnia wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy, polegających na zmianach organizacyjnych związanych z restrukturyzacją 

zakładu”? W jaki sposób zabezpieczono dochowanie w/w dyspozycji? 

8/ Które stanowiska, będące w zasobach kadrowych poprzednika, miały z chwilą wejścia w 

życie w/w zarządzenia zostać zlikwidowane? Jak w związku z tym formalnie, merytorycznie, 

kompetencyjnie i kwalifikacyjnie przebiegała analiza, na podstawie której podjęta została 

decyzja o likwidacji tych stanowisk? Kto i kiedy ją przeprowadził? Kto i kiedy sformułował 

propozycje likwidacji tych stanowisk? Kto i kiedy ostatecznie zaaprobował ich likwidację? 

Kto i kiedy podjął decyzję o zamiarze zwolnienia osób, zajmujących te stanowiska, w trybie 

art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z 
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pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 

844, z późn. zm.)? Czy w podejmowaniu przedmiotowej decyzji formalnie obecny był 

ktokolwiek z Kierownictwa likwidowanego Departamentu Instytucji Finansowych oraz z 

departamentu nowopowoływanego? Kto to był personalnie? Czy jej/jego głos był 

rozstrzygający w powyższej kwestii? 

9/ Czy były likwidowane stanowiska, które przed powołaniem nowego departamentu, były 

zajmowane przez pracowników/pracownice pozostające w tym czasie na szczególnych 

rodzajach urlopów (bezpłatny, wychowawczy)? Ile było takich stanowisk i enumeratywnie 

jakie oraz w którym wydziale byłego Departamentu Instytucji Finansowych? Czy w miejsce 

tych stanowisk powstać miały (względnie powstawały) nowe stanowiska, które w istotnych 

warunkach nie różniły się od poprzednich? Dotyczy to warunków pracy i płacy, zakresu 

obowiązków, wysługi lat, kwalifikacji merytorycznych, poziomu wykształcenia oraz 

doświadczenia zawodowego. Jeśli tak, to jakie to były stanowiska? W tym punkcie interesują 

mnie przede wszystkim stanowiska związane z obsługą/pionem rynku kapitałowego, w 

obszarze wydziałów (względnie ich poprzedników): Emitentów i Infrastruktury Rynku 

Kapitałowego (EI) oraz Funduszy Inwestycyjnych (FI) – określonych w zarządzeniu Nr 4/07 

Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie 

wprowadzenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Rozwoju Rynku 

Finansowego. Czy w grupie pytań w tym punkcie znajdowały się osoby zajmujące stanowiska 

wspomagające określone w „Załączniku nr 1” do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych 

kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do 

ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń 

przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. 1999 nr 89 poz. 996, z późn. 

zm.)? Czy w grupie pytań w tym punkcie znajdowały się również osoba i stanowisko 

wnioskodawcy niniejszego wniosku? 

10/ Czy osoby, pozostające, przed wejściem w życie w/w zarządzenia, na szczególnych 

rodzajach urlopów (bezpłatny, wychowawczy), znajdowały się wówczas w zasobach 

kadrowych Departamentu Instytucji Finansowych (były jego pracownikami) czy też samego 

ministerstwa? Dotyczy to ich podporządkowania organizacyjnego i służbowego? Jaki był 

zatem status prawny tych osób wobec Departamentu Instytucji Finansowych, a jaki wobec 

ministerstwa? Czy w grupie pytań w tym punkcie znajdowały się osoby zajmujące stanowiska 
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wspomagające określone w „Załączniku nr 1” do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych 

kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do 

ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń 

przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. 1999 nr 89 poz. 996, z późn. 

zm.)? Czy w grupie pytań w tym punkcie znajdowały się również osoba i stanowisko 

wnioskodawcy niniejszego wniosku? 

11/ Czy były osoby, wymienione w pkt. 10, które przeszły na stan kadrowy 

nowopowoływanego departamentu? Jeśli tak, to jakich to stanowisk dotyczyło, ile było takich 

osób, na jakich rodzajach urlopów one pozostawały oraz z jakiego powodu (powodów) 

zasiliły one kadrowo Departament Rozwoju Rynku Finansowego? Jeśli nie, to również jakich 

to stanowisk dotyczyło, ile było takich osób, na jakich rodzajach urlopów one pozostawały 

oraz z jakiego powodu (powodów) nie zasiliły one kadrowo Departamentu Rozwoju Rynku 

Finansowego? Jakie racje merytoryczno-kwalifikacyjne przemawiały w obu przypadkach? 

Jakie czynniki były decydujące w obu przypadkach? Jakich stanowisk dotyczyły obie 

sytuacje? Jakie to były osoby z imienia, nazwiska i pełnionej funkcji? Czy w grupie pytań w 

tym punkcie znajdowały się osoby zajmujące stanowiska wspomagające określone w 

„Załączniku nr 1” do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. 

w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni 

służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz 

szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom 

korpusu służby cywilnej (Dz.U. 1999 nr 89 poz. 996, z późn. zm.)? Czy w grupie pytań w tym 

punkcie znajdowały się również osoba i stanowisko wnioskodawcy niniejszego wniosku? 

Ponadto, z imienia, nazwiska i pełnionej funkcji jakie, w tej grupie pytań, były to osoby? 

(patrz: wyrok WSA w Gliwicach z dnia 28.04.2011, sygn. IV SAB/GI 11/11) 

12/ W jakim trybie, na jakich zasadach, według jakich reguł nastąpiła obsada kadrowa w 

nowopowołanym Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego po wejściu w życie w/w 

zarządzenia? 

13/ Czy Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów, w celu dokonania obsady kadrowej w 

nowopowołanym Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego, przeprowadził nabór zgodnie 

z zasadami określonymi w rozdziale 3 („Nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej”) 



6 

 

ustawy z dnia 18 grudnia 1998 o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999, Nr 49, poz. 483 z późn. 

zm.)? Jeśli tak, to jak ten nabór wyglądał? Jeśli nie, to dlaczego? 

14/ W jakim trybie, jeśli miało to miejsce, osoby wymienione w pkt 11 przeszły na stan 

kadrowy nowopowoływanego departamentu? 

15/ Czy w nowopowołanym Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego zaproponowane 

zostały angaże służbowe osobom zatrudnionym w Departamencie Instytucji Finansowych w 

zastępstwie osób wymienionych w pkt 10? A jeśli tak, to czy osoby zastępujące ostatecznie 

weszły do obsady kadrowej nowopowoływanego departamentu? W jakim to nastąpiło trybie? 

Na jakich zasadach? Jakie racje merytoryczno-kwalifikacyjne za tym stały? Jakie czynniki 

były rozstrzygające? Jakich to stanowisk (poprzednich i następczych) dotyczyło? Czy wiązało 

się to z międzywydziałowymi przesunięciami kadrowymi? Czy osobom zastępującym, 

obejmującym stanowiska po zastępowanych, wpierw likwidowane były ich dotychczasowe 

stanowiska, zaś później tworzone były nowe w nowej strukturze organizacyjnej Departamentu 

Rozwoju Rynku Finansowego? Czy z chwilą obejmowania angaży służbowych przez te osoby 

w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego miały miejsca ich awanse służbowe, płacowe 

bądź płacowo-służbowe? Jakich to stanowisk dotyczyło? Jakie racje merytoryczno-

kwalifikacyjne za tym stały? Jakie czynniki były rozstrzygające? Jakie to były osoby z 

imienia, nazwiska i pełnionej funkcji? (patrz: wyrok WSA w Gliwicach z dnia 28.04.2011, 

sygn. IV SAB/GI 11/11) 

16/ Czy osoby zastępujące (określone w pkt 15), obejmujące stanowiska po zastępowanych, 

zasiliły kadrowo nowopowoływany Departament Rozwoju Rynku Finansowych zgodnie z 

zasadami określonymi w rozdziale 3 („Nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej”) 

ustawy z dnia 18 grudnia 1998 o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999, Nr 49, poz. 483 z późn. 

zm.)? Czy dysponowały one kwalifikacjami formalno-merytorycznymi, które były 

jakościowo lepsze od posiadanych przez osoby, które zastępowały? Jeśli tak, to szczegółowo 

na czym polegały te różnice i jakich enumeratywnie stanowisk to dotyczyło? Jakie to były 

osoby z imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji? Czy w grupie pytań w tym punkcie 

znajdowały się osoby zajmujące stanowiska wspomagające określone w „Załączniku nr 1” do 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia 

stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych 

urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych 
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zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby 

cywilnej (Dz.U. 1999 nr 89 poz. 996, z późn. zm.)? Z imienia, nazwiska oraz pełnionej 

funkcji jakie, w tej grupie pytań, były to osoby? (patrz: wyrok WSA w Gliwicach z dnia 

28.04.2011, sygn. IV SAB/GI 11/11) 

17/ Jaki zakres czasowy został przyjęty na przeprowadzenie zmian organizacyjnych w 

Ministerstwie Finansów? Kiedy miało nastąpić ostateczne ukształtowanie struktury 

organizacyjnej Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego? 

18/ Jakie korzyści finansowo-ekonomiczne zostały (w latach 2006-2011) osiągnięte, w 

stosunku do stanu wyjściowego oraz w ujęciu rocznym, wskutek zmian organizacyjnych w 

Ministerstwie Finansów, a w szczególności z utworzenia Departamentu Rozwoju Rynku 

Finansowego? 

19/ Czy w lipcu 2007 r. w dalszym ciągu trwała reorganizacja Ministerstwa Finansów oraz 

kształtowanie się struktury Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w oparciu o w/w 

zarządzenie? Jeśli tak, to na czym to ostatnie polegało? 

20/ Czy do lipca 2007 r. włącznie w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego miały 

miejsca zwolnienia na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych 

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 

pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.)? Jeśli tak, to kto i kiedy wnioskował o ten 

tryb zwolnienia pracownika/-ów? Kto i kiedy go aprobował i zatwierdzał? Jakich dotyczyło to 

stanowisk i w jakich wydziałach? Jakie racje merytoryczno-kwalifikacyjne przemawiały w 

tych przypadkach oraz jakie czynniki były wówczas decydujące? Czy dotyczyło to osób 

wymienionych w pkt 10? 

Decyzją z dnia 7 lutego 2012 r. odmówiono mi udostępnienia informacji publicznej 

przetworzonej z powołaniem się na art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. Zdaniem organu w przypadku ewentualnego żądania informacji publicznej 

przetworzonej i nie wykazaniem przez wnioskującą osobę przesłanek jakie wskazane są w art. 

3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej następuje wydanie decyzji 

odmownej udostępnienia informacji publicznej. Od przedmiotowej decyzji złożyłem wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy, w którym podniosłem, iż art. 16 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej nie może mieć zastosowania do przedmiotowego postępowania. Nadto 



8 

 

wskazałem, że mój wniosek w całości nie może dotyczyć informacji publicznej przetworzonej 

ponieważ część odpowiedzi związana jest tylko i wyłącznie z wyszukaniem. Również 

wskazywałem na istotę informacji publicznej przetworzonej. Decyzją ostateczną z dnia 12 

marca 2012 r. organ podtrzymał swoje wcześniejsze rozstrzygnięcie i do każdego pytania 

sformułował podobnie brzmiące twierdzenie o konieczności przeprowadzenia analizy. 

Jednakże z uzasadnienia nie wynika dalej m. in. jakie to dokumenty i informacje proste 

miałyby polegać analizie, na czy miałoby to polegać rzeczywiście, czy w ogóle sprawdzone 

zostało w jakim zakresie przechowywane są dokumenty. Dodatkowo w ostatecznej decyzji 

odniesiono się do sytuacji wydania decyzji odmownej w postępowaniu o udostępnienie 

informacji publicznej, przywołując 4 wyroki. 

W postępowaniu tym dwukrotnie zgłoszenie o przystąpieniu, na postawie art. 31 § 1 

pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do 

postępowania, zgłosiło Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, które to nie 

zostało dopuszczone, ponieważ organ stanął na stanowisku, iż nie jest możliwe to na gruncie 

przedmiotowego postępowania. 

Zaskarżona decyzja i poprzedzająca ją decyzja odmawiająca udostępnienia informacji 

publicznej nie może się ostać z następujących przyczyn. 

I.  

Odmowa udzielenia żądanej przez ze mnie informacji publicznej w sposób oczywisty 

narusza konstytucyjne prawa obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia 

publicznego oraz kontroli społecznej. Prawo każdego obywatela do uzyskania spornych 

informacji wynika wprost z Konstytucji RP, która w art. 61 ust. 1 stanowi, że obywatel ma 

prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób 

pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o 

działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz 

jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i 

gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. W myśl art. 61 ust. 3, 

ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach 

ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku 

publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Z treścią przepisu 

art. 61 ust. 3 Konstytucji RP koresponduje przepis art. 5 ust. 1 i 2 w zw. z art. 16 ust. 1 i 2 
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ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przypomnieć w tym miejscu należy, iż art. 16 ust. 

1 przewiduje tylko i wyłącznie dwie sytuacje, w których wydanie decyzji w postępowaniu o 

wykonanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest możliwe: odmowa ze względu 

na prawnie chronione dobra oraz umorzenie postępowania. Odmowa udostępnienie czego 

dokonał organ może dotyczyć przesłanek wskazanych w art. 61 ust. 3 Konstytucji i art. 5 ust. 

1, 1a, 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ustawodawca nie umożliwił wydania 

decyzji w przypadku art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W tym 

zakresie pomocna może być treść art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, 

nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie 

informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w 

art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji. Zatem wydana decyzja o 

odmowie udostępnienia informacji publicznej, którą następnie organ podtrzymał została 

wydana bez podstawy prawnej. Postępowanie w mojej sprawie wprost narusza art. 7 

Konstytucji RP. Nie może być tak, że organ dowolnie wybiera sobie przepisy i na ich 

podstawie ogranicza prawa Konstytucyjne. Zasada wyrażona w art. 7 Konstytucji jest zasadą 

naczelną i co podnosi doktryna: Zgodnie z powszechnie przyjętym w doktrynie prawa i w 

orzecznictwie TK rozumieniem sformułowanej przez Konstytucję w art. 7 zasady legalizmu 

kompetencja (realizująca ją działalność) każdego organu władzy publicznej powinna opierać 

się na wyraźnie sformułowanym przepisie prawnym. Oznacza to, że w państwie 

praworządnym wszelka działalność władcza wymaga podstaw prawnych, tzn. legitymacji w 

prawnie nadanym upoważnieniu do działania. Konsekwencją tak rozumianej zasady 

legalizmu jest też prawna reglamentacja działalności prawodawczej, oznaczająca, że akty 

prawotwórcze powinny mieć legitymację w Konstytucji albo też w aktach prawnych podjętych 

na jej podstawie, właściwych do przydzielania w jakimś zakresie kompetencji. Sposób 

wykorzystywania kompetencji przez organy państwowe nie jest wyrazem arbitralności ich 

działania, lecz wynikiem realizacji przekazanych im uprawnień. Działania wyrastające poza 

ramy tych uprawnień pozbawione są zaś legitymacji. Nie ma tu więc pola dla decyzji 

samowolnych ani też nadmiernego marginesu swobody w działalności organu władzy 

publicznej. Każde przekroczenie granic określonych przez Konstytucję pozbawia taki organ 

legitymacji działania.(Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, prof. dr hab. 

Bogusław Banaszak Legalis – komentarz do art. 7). 
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Na marginesie zaznaczyć należy, że cytowane przez organ wyroki odnośnie 

wydania decyzji w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej potwierdzają 

moje stanowisko, iż decyzja dotyczy odmowy udostępnienia ze względu na prawnie 

chronione dobra. Zupełnie wyroki te nie mają związku z odmową informacji publicznej 

przetworzonej. 

Natomiast jeżeli organ dalej twierdzi, że żądanie wiąże się ograniczeniem to wskazuję, iż 

doktryna odnośnie ograniczania praw i wolności wskazuje przede wszystkim, że należy dbać 

o zachowanie ich istoty przy dokonywaniu oceny konieczne jest uwzględnienie tych wszystkich 

elementów materialnych, które określają istotę „państwa demokratycznego”, bo ograniczenia 

niepołączalne z aksjologią tego państwa są a limie niedopuszczalne” (L. Garlicki Katalog i 

zakres obowiązywania praw podstawowych – warunki dopuszczalnych ograniczeń i ich 

wpływ na porządek prawny w: Konstytucja Federalna Szwajcarskiej Konfederacji z 1999 r. i 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., Białystok 2001, s. 94). 

II.  

Prawo do uzyskiwania informacji publicznej stanowi fundament demokracji i każde 

ograniczenie winno być stosowane bardzo wyjątkowo. Doktryna zwraca uwagę na wagę tego 

prawo Dostęp do informacji publicznej jest uznawany za konsekwencję przyjęcia zasady 

zwierzchności narodu wyrażonej w art. 4 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 

kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 (Konstytucja RP). Z koncepcji podporządkowania 

organów państwa jego obywatelom wynika w szczególności postulat zapewnienia tym 

ostatnim pełnej informacji na temat działań administracji publicznej, dzięki czemu realna 

staje się odpowiedzialność osób sprawujących funkcje publiczne przed społeczeństwem. W 

innym przypadku "obywatele nie dysponujący informacjami o biegu spraw publicznych, także 

w skali lokalnej, nie mogą realizować swoich praw jako członkowie zbiorowości, do której 

należy władza zwierzchnia" [P. Winczorek, Prawo obywatela do informacji, "Rzeczpospolita" 

z dnia 24 lutego 2000 r., nr 46].”. Dodatkowo orzecznictwo wskazuje, że każdy wyjątek od 

zasad jawności, w tym jak przyjmuje to organ sytuacja żądania informacji przetworzonej 

powinien być uważnie rozpatrywany i wątpliwości powinny przemawiać na rzecz dostępu 

Wszystkie wyjątki od tej zasady powinny być winny być formułowane w sposób wyraźny, a 

wątpliwości winny przemawiać na rzecz dostępu (wyrok NSA z dnia 2 lipca 2000 r, sygn. akt. 

II SA 837/03). Pojęcie informacji przetworzonej nie zostało przez ustawodawcę 
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zdefiniowane. W orzecznictwie i doktrynie wskazuje się, że takie czynności organu, jak 

selekcja dokumentów, decyzji i protokołów, ich analiza pod względem treści, są zwykłymi 

czynnościami, które nie mają wypływu i nie dają podstaw do zakwalifikowania żądanych 

dokumentów jako informacji publicznej przetworzonej (wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2010 r. sygn. akt II Sa/Wa 1474/09). W 

takim zakresie wskazać należy również na podnoszone przeze mnie rozumienie informacji 

publicznej przetworzonej podczas prac nad ustawą o dostępie do informacji publicznej: 

Pamiętajmy, że przepis art. 3 dotyczy sytuacji, w której żąda się informacji nieistniejącej, 

czyli sporządzenia informacji poprzez zagregowanie. Jest oczywiste, że prawo do informacji 

obejmuje również tę wiedzę, która nie przybrała postaci przetworzonej (Biuletyn nr: 4714/III 

Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa obywateli do 

uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących 

funkcje publiczne, a także dotyczących jawności procedur decyzyjnych i grup interesów). 

Dlatego też konieczność dokonania selekcji czy analizy treściowej nie powodują 

zakwalifikowania informacji publicznej jako informacji przetworzonej. Organ w zasadzie 

przyjął, że każda analiza będzie wiązała się z przetworzeniem. Z samej wykładni językowej 

tego pojęcia wynika, że analiza to rozpatrywanie jakiegoś problemu, zjawiska z różnych stron 

w celu jego zrozumienia lub wyjaśnienia, czy też: wyjaśnienie lub opis, będące wynikiem 

takiego rozpatrywania (Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN). Z 

powyższej definicji wynika jasno, że analiza wymaga pewnego zaangażowania 

intelektualnego, przeprowadzenia procesu myślowego doprowadzającego do konkretnego 

rezultatu. Jednakże nie można tego utożsamiać z rozumieniem informacji publicznej 

przetworzonej, która ma polegać na stworzeniu całkowicie nowej informacji publicznej, w 

tworzeniu której analiza jest tylko jednym z elementów. 

Moje żądanie w punktach, które mogłyby dotyczyć analizy wymaga natomiast jedynie 

dokonania czynności o charakterze czysto technicznym, porządkującym pod kątem pewnych 

kryteriów.  

 Jednakże mój wniosek zawierający różne pytania nie może być potraktowany jako 

dotyczący informacji nieistniejącej w momencie żądania oraz wymagający przetworzenia w 

całości żądań. Organ zupełnie nie odniósł się do żądań, a moim zdaniem wykonywał wniosek 

w celu wykazania, że żądania dotyczą informacji publicznej przetworzonej. Dla przykładu 

pytania 19 i 20 z wniosku o treści: 
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19/ Czy w lipcu 2007 r. w dalszym ciągu trwała reorganizacja Ministerstwa Finansów oraz 

kształtowanie się struktury Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w oparciu o w/w 

zarządzenie? Jeśli tak, to na czym to ostatnie polegało? 

20/ Czy do lipca 2007 r. włącznie w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego miały 

miejsca zwolnienia na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych 

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 

pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.)? Jeśli tak, to kto i kiedy wnioskował o ten 

tryb zwolnienia pracownika/-ów? Kto i kiedy go aprobował i zatwierdzał? Jakich dotyczyło to 

stanowisk i w jakich wydziałach? Jakie racje merytoryczno-kwalifikacyjne przemawiały w 

tych przypadkach oraz jakie czynniki były wówczas decydujące? Czy dotyczyło to osób 

wymienionych w pkt 10? 

W zasadzie wymagają po pierwsze odpowiedzi na pierwszą część w postaci tak/nie i 

następnie ewentualnie wyszukanie i podanie konkretnych informacji. Nie wiem na czym 

miałoby w tym zakresie polegać przetworzenie, a organ tego nie wskazuje. Takie działanie 

mimo, iż w drugiej decyzji organ rozwinął swoje stanowisko odnośnie poszczególnych 

punktów wniosku, nie jest prawidłowym postępowaniem. Poza tym, że w każdym pytaniu w 

zasadzie mamy do czynienia z koniecznością wyszukania informacji to nawet organ 

wykonując wniosek i przyjmując, że coś dotyczy informacji publicznej przetworzonej winien 

wskazać jakie to informacje proste mogę otrzymać, aby zrealizować prawo do informacji. 

Postępowania organu, który po prostu nie odmówił wykonania wniosku o udostępnienie 

informacji publicznej, a realizacji konstytucyjnego prawa do informacji nie pogłębia zaufania 

obywateli do administracji. W zasadzie można przyjąć, że organ uznał pierwszeństwo tajności 

przed realizacją jawności.  

 Równie naganne jest wskazywanie przez organ w jakim celu wnioskowałem o 

informację publiczną. Nie ma to żadnego znaczenia, a ponadto ustawodawca zakazał takiego 

postępowania w art. 2 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Realizacja praw do 

informacji nie ma związku z interesem publicznym. Również wykonywanie prawa do 

informacji w zakresie informacji publicznej nie dotyczy określaniu celu w jakim ktoś 

wykonuje prawo człowieka do informacji.   

 


