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Na podstawie art. 33 § 2 PPSA. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zgłasza swój 

udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ze skargi Mateusza Wojcieszaka na 

bezczynność Portu Lotniczego „RADOM” Spółka Akcyjna (dalej jako: „spółka”) w przedmiocie 

udostępnienia informacji publicznej (sygn. akt VIII SAB/Wa 38/15). 

 

I. Uzasadnienie przystąpienia Stowarzyszenia 

Misją naszego Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska jest działalność na rzecz upowszechniania 

i realizacji idei dobrego rządzenia poprzez doprowadzenie do przejrzystości i rozliczalności instytucji 

publicznych oraz wzmocnienie obywatelskiej świadomości własnych praw i umiejętności korzystania 

z nich. Jednym z podstawowych elementów zapewniających rozliczalność działania władz 

i wzmocnienie obywateli w procesie rządzenia, jest jawność życia publicznego. Od 12 lat w ramach 

jednego z głównych naszej organizacji – Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej 

(www.informacjapubliczna.org.pl) – realizujemy nadzór obywatelski nad realizacją art. 61 Konstytucji 

RP i ustawy o dostępie do informacji publicznej
2
. Jawność jest wszak niezbędnym elementem 

wykonywania zasady zwierzchności narodu wyrażonej w art. 4 Konstytucji RP oraz wykonywania 

społecznej kontroli. 

Sieć Obywatelska Watchdog Polska prowadzi poradnictwo w zakresie spraw związanych 

z obywatelskim prawem do informacji publicznej. Jesteśmy wielokrotnie stroną postępowań 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., 

poz. 270 ze zm.), dalej jako „PPSA”. 
2
 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 782), dalej jako: 

UDIP. 



administracyjnych i sądowoadmnistracyjnych, jak również uczestnikiem tych postępowań jako 

organizacja społeczna. 

Wskazane okoliczności, składające się na doświadczenie naszej organizacji w zakresie prawa do 

informacji publicznej, przemawiają, naszym zdaniem, za dopuszczeniem Sieci Obywatelskiej 

Watchdog Polska do sprawy ze skargi Mateusza Wojcieszaka w charakterze organizacji społecznej. 

II. Stan faktyczny sprawy 

Skarżący Mateusz Wojcieszak, w dniu 30 sierpnia 2014 r., zwrócił się do Portu Lotniczego 

Radom S.A. z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej prowadzonych przez 

spółkę rejestrów, ewidencji, systemów komputerowych, systemów finansowo-księgowych, 

zawierających informacje dotyczące zawieranych przez spółkę umów, zobowiązań tudzież wydatków. 

Oprócz wniosku o udostępnienie informacji, jakie rejestry (ewidencje, systemy) są prowadzone przez 

spółkę, wniosek zawierał kilka pytań bardziej szczegółowych odnoszących się do tych rejestrów, 

ewidencji i systemów. 

W dniu 3 września 2014 r. wnioskodawca został poinformowany, że informacje, o udostępnienie 

których się zwrócił, nie mogą zostać przekazane, bowiem nie stanowią – w ocenie spółki – informacji 

publicznej. 

Następnie, w dniu 2 września 2014 r. skarżący zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie 

informacji publicznej dot. rozwiązania finansowania/dofinansowania lotniska cywilnego w Sadkowie, 

o którym mowa we wskazanym przez wnioskodawcę materiale prasowym. W tym względzie 

zwrócono się także o podanie konkretnych przyczyn braku porozumienia w sprawie obligacji oraz 

korespondencji prowadzonej z oferentami (bankami) w tej sprawie w okresie od lutego 2014 r. do 15 

sierpnia 2014 r. 

W dniu 16 września 2014 r. skarżący został poinformowany o przedłużeniu terminu do 

udostępnienia informacji publicznej (na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  

dostępie do informacji publicznej [Dz.U. z 2014 r., poz. 782 ze zm., dalej jako: „UDIP”) do 15 

października 2014 r. Tego dnia (15 października) poinformowano skarżącego o przedłużeniu terminu 

do 31 października 2014 r. 

W dniu 30 października 2014 r. wnioskodawca został wezwany do wykazania spełnienia 

przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego, o której stanowi art. 3 ust. 1 pkt 1 UDIP. 

Świadczy to o tym, iż spółka uznała, że przedmiotem wniosku była informacja przetworzona. 

Z kolei w dniu 14 listopada 2014 r. skarżący zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie informacji 

publicznej w postaci umowy o współpracę z bezpłatną gazetą „Telegraf24”, która została zawarta 

w maju 2014 r. Skarżący nie otrzymał odpowiedzi na ten wniosek o udostępnienie informacji 

publicznej. 

 

III. Stanowisko Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska 

1. 

W odniesieniu do wniosku z 30 września 2014 r., dotyczącego prowadzonych przez spółkę 

rejestrów, ewidencji, systemów komputerowych, systemów finansowo-księgowych, zawierających 



informacje dotyczące zawieranych przez spółkę umów, zobowiązań tudzież wydatków, w odpowiedzi 

wskazano, że przedmiotem wniosku nie była informacja publiczna. Z takim stanowiskiem nie można 

się, zdaniem Stowarzyszenia, zgodzić. 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do 

uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, osób pełniących funkcje publiczne 

oraz o działalności innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one 

zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. 

Z kolei zgodnie z art. 1 ust. 1 UDIP informacją publiczną jest każda informacja o sprawach 

publicznych. 

Nie ulega wątpliwości, że informacją publiczną jest informacja o działalności Portu Lotniczego 

Radom S.A., skoro jest to spółka wykonująca zadania publiczne i wykorzystująca środki publiczne. 

Należy wskazać że nie ma znaczenia niejednolity skład właścicielski (tj. obejmujący zarówno mienie 

publiczne, jak i mienie prywatne), gdyż, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 i 5 UDIP, podmiotami 

zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznej są zarówno państwowe osoby prawne i osoby 

prawne jednostek samorządu terytorialnego (czyli jednoosobowe spółki), ale również inne spółki, 

w których podmiot publiczny ma pozycję dominującą, tudzież inne spółki (choćby w ich strukturze 

udziałów tudzież akcjonariatu wchodziły wyłącznie środki prywatne), gdy spółki te wykonują zadania 

publiczne i gospodarują mieniem publicznym (wówczas w tym zakresie są one zobowiązane do 

udostępnienia informacji publicznej). 

Naszym zdaniem nie ulega wątpliwości, że informacja o prowadzonych przez spółkę rejestrów, 

ewidencji, systemów komputerowych, systemów finansowo-księgowych, zawierających informacje 

dotyczące zawieranych przez spółkę umów, zobowiązań tudzież wydatków jest informacją publiczną. 

Jest bowiem informacją o działalności spółki prawa handlowego, której akcjonariat oparty jest 

o środki publiczne oraz która wykonuje zadania publiczne i wykorzystuje mienie publiczne. 

W związku z tym informacja, o którą zwrócił się wnioskodawca, mieści się w zakresie 

przedmiotowym art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 UDIP. 

Nie można zgodzić się z poglądem, zaprezentowanym przez spółkę, jakoby informacje, o które 

zwrócił się wnioskodawca, były dokumentami wewnętrznymi (które z kolei miałyby nie stanowić 

informacji publicznej). Nie sposób wskazać w polskim porządku prawnym normy, zgodnie z którą 

jakkolwiek definiowane informacje lub dokumenty wewnętrzne nie stanowiłyby informacji 

publicznej. Co więcej, polskie prawo nie daje podstaw do wyszczególnienia kategorii informacji 

(dokumentów) wewnętrznych, gdyż pojęciem takim nie posługuje się żaden przepis UDIP. 

Stanowisko organu, jakoby przedmiotem wniosku był dokument wewnętrzny lub informacja 

wewnętrzna, które nie są informacją publiczną, narusza art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 

UDIP, bowiem prowadzi do nieuprawnionego, bowiem nieznajdującego podstaw w obowiązującym 

porządku normatywnym, ograniczenia prawa do informacji publicznej poprzez nieuprawnione 

wyłączenie pewnych kategorii informacji z zakresu przedmiotowego konstytucyjnego prawa do 

informacji publicznej. 

W końcu, należy zauważyć, że skarżący słusznie wskazał, że informacje, o udostępnienie których 

się zwrócił, spółka ma obowiązek udostępnić w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 6 

ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f w zw. z art. 8 ust. 3 zd. 1 UDIP. 

2. 



W odniesieniu do wniosku z 2 września 2014 r. (udostępnienie informacji publicznej dot. 

rozwiązania finansowania/dofinansowania lotniska cywilnego w Sadkowie) pragniemy wskazać, 

co następuje: 

Po pierwsze, spółka naruszyła art. 13 ust. 2 UDIP. Przedłużenie terminu na podstawie art. 13 ust. 

2 UDIP może dotyczyć tylko czynności udostępnienia informacji publicznej (np. z powodu 

obszernego przedmiotu wniosku). Przepis ten nie uprawnia do przedłużenia terminu do analizy 

prawnej wniosku, bowiem ta czynność powinna nastąpić w ramach maksymalnie 14-dniowego 

terminu, o którym stanowi art. 13 ust. 1 UDIP. Nie można zatem, na podstawie przepisów UDIP, 

przedłużyć terminu do przeprowadzenia analizy prawnej wniosku, która mogłaby skutkować 

zakwalifikowaniem przedmiotu wniosku o udostępnienie informacji publicznej jako informacji 

przetworzonej. 

„Załatwienie wniosku”, „realizacja wniosku”, tudzież jego „rozpatrzenie” – te określenia dotyczą 

sytuacji, w których organ merytorycznie ustosunkowuje się do złożonego wniosku o udostępnienie 

informacji publicznej i dokonuje jego analizy prawnej (m.in. pod kątem tego, czy wniosek nie 

obejmuje swym zakresem informacji przetworzonej). Żadnym z tych sformułowań ustawodawca nie 

posłużył się w art. 13 ust. 2 UDIP, w którym wyraźnie mowa jest o przypadku, gdy informacja 

publiczna nie może być „udostępniona” w określonym terminie, w związku z czym podmiot 

zobowiązany musi powiadomić o terminie, w jakim „udostępni” informację. 

Wyraźna regulacja art. 13 ust. 2 UDIP o „udostępnieniu” informacji wskazuje, że wydłużenie 

terminu na podstawie tego przepisu nie może dotyczyć analizy prawnej wniosku, skutkującej 

uznaniem przedmiotu wniosku za informację przetworzoną i wezwaniem do wykazania przesłanki 

szczególnej istotności dla interesu publicznego, co mogłoby się mieścić ewentualnie w pojęciach 

„załatwienia”, „realizacji” lub „rozpatrzenia” wniosku, którymi jednak ustawodawca się nie posłużył. 

Należy zwrócić uwagę, że art. 35 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) stanowi o terminie do „załatwienia sprawy”. 

Z kolei art. 35 § 3 tej ustawy stanowi podstawę do przedłużenia terminu do załatwienia sprawy 

szczególnie skomplikowanej. Gdyby intencją ustawodawcy było analogiczne – względem Kodeksu 

postępowania administracyjnego – uregulowanie możliwości przedłużenia terminu do „załatwienia 

sprawy”, to uczyniłby to na wzór regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku 

z tym należy interpretować ściśle art. 13 ust. 2 UDIP, stanowiący podstawę do przedłużenia terminu 

do udostępnienia informacji, jako regulację szczególną. 

Wobec powyższego, wezwanie do wykazania przez wnioskodawcę spełnienia przesłanki 

szczególnej istotności dla interesu publicznego dopiero w dniu 30 października 2015 r., choć wniosek 

o udostępnienie informacji publicznej został złożony w dniu 2 września 2015 r., świadczy 

o naruszeniu przez spółkę art. 13 ust. 2 UDIP. 

 

Po drugie, i przede wszystkim, nie można zgodzić się z twierdzeniem, że przedmiotem 

złożonego przez skarżącego wniosku było udostępnienie informacji przetworzonej. 

Analiza prac legislacyjnych nad ustawą o dostępie do informacji publicznej dowodzi, że szeroki 

zakres wniosku, czy pracochłonność tudzież czasochłonność udostępnienia informacji publicznej nie 

stanowią przesłanek uznania, że wnioskodawca zwraca się o udostępnienie informacji  przetworzonej. 

Uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o dostępie do informacji publicznej w sposób bardzo 

lakoniczny odnosi się do kwestii informacji przetworzonej: „Odrębnie zapisane prawo do uzyskania 

informacji przetworzonej, a więc w postaci zagregowanej, syntetycznej lub analitycznej w takim 

zakresie w jakim jest to istotne dla ogółu obywateli, czyli w postaci umożliwiającej ocenę 



i wnioskowanie” (str. 18 druku sejmowego nr 2094, data wpływu: 5 lipca 2000 r.). Przytoczony 

równoważnik zdania pozwala na sformułowanie definicji: „Informacja publiczna przetworzona – 

informacja publiczna w postaci zagregowanej, syntetycznej lub analitycznej, umożliwiającej ocenę 

i wnioskowanie”. Zagregowanie – pojęcie rodem z żargonu ekonomicznego – oznacza tyle, 

co „zebranie elementów, złączenie w całość”. Formę syntetyczną można z kolei rozumieć jako 

„łączącą w jedną całość lub obejmującą całość z pominięciem szczegółów”. Formę analityczna można 

rozumieć jako „rozkładającą złożoną całość na składniki, elementy” (Wszystkie trzy definicje 

przytoczone za: Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2008). 

Należy więc stwierdzić, że przetworzenie polega na podjęciu czynności związanych 

z uogólnianiem lub uszczegółowianiem informacji posiadanych przez podmiot zobowiązany 

do udostępniania informacji publicznych, co stanowi efekt intelektualnego zaangażowania osoby, 

czynności tych dokonującej. 

Wskazuje się, że „Przetworzeniem informacji jest zebranie lub zsumowanie, często na podstawie 

różnych kryteriów, pojedynczych wiadomości, znajdujących się w posiadaniu podmiotu 

zobowiązanego. Te pojedyncze wiadomości mogą być ze sobą w różny sposób powiązane i mogą 

występować w różnej formie. Przetworzenie jest równoznaczne z koniecznością odpowiedniego 

zestawienia informacji, samodzielnego ich zredagowania związanego z koniecznością 

przeprowadzenia przez zobowiązany podmiot czynności analitycznych, których końcowym efektem 

jest dokument pozwalający na dokonanie przez jednostkę samodzielnej interpretacji i oceny” 

(I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz 

praktyczny, Warszawa 2012, s. 50); zob. wyrok WSA we Wrocławiu z 19 grudnia 2005 r., IV SAB/Wr 

47/05). Wskazuje się także, że informacją przetworzoną jest informacja, „która została przygotowana 

«specjalnie» dla wnioskodawcy wedle wskazanych przez niego kryteriów” (M. Bidziński et. al. 2010, 

s. 41). Autorzy przywołują także pogląd E. Jarzeckiej-Siwik, wedle którego informacją publiczną jest 

informacja, „która została opracowana przez podmiot zobowiązany przy użyciu dodatkowych sił 

i środków, na podstawie posiadanych przez niego danych, w związku z żądaniem wnioskodawcy i na 

podstawie kryteriów przez niego wskazanych”. Judykatura podnosi także, że do wytworzenia 

informacji przetworzonej konieczne jest intelektualne zaangażowanie podmiotu zobowiązanego, 

celem którego jest wytworzenie informacji objętej wnioskiem (wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2013 r., 

sygn. akt I OSK 89/13, Legalis nr 762558). 

Należy wyraźnie odróżnić przetworzenie informacji publicznej od jej przekształcenia lub 

wyszukania. Pojęcie „przekształcenia” pojawia się w art. 15 ust. 1 UDIP, który stanowi o tym, iż jeżeli 

w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot zobowiązany ponieść ma 

dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością 

przekształcenia w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę 

w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

Przekształceniem będzie zatem dokonanie czynności czysto technicznych związanych 

z udostępnieniem informacji publicznej. Tytułem przykładu można wskazać przekształcenie danego 

dokumentu z formy elektronicznej na formę tradycyjną (np. wydrukowanie dokumentu) i vice versa – 

przekształcenie dokumentu z formy tradycyjnej, konwencjonalnej na formę elektroniczną 

(np. zeskanowanie dokumentu). Wskazuje się, że „przekształcenie informacji wiąże się na ogół 

ze zmianą nośnika, na którym została ona utrwalona, i jest to zmiana formy, a nie treści informacji” 

(Kamińska, Rozbicka-Ostrowska 2012, s. 201). 



W świetle przyjętych we wcześniejszej części niniejszego tekstu założeń nie można uznać, 

że wyszukanie informacji publicznej świadczy o jej przekształceniu. Wyszukanie wnioskowanej 

informacji wiązać się może ze znaczną pracochłonnością, zwłaszcza gdy podmiot zobowiązany nie 

zadba o odpowiednią organizację pracy i archiwizację posiadanych dokumentów. Z tych powodów 

w praktyce może budzić wątpliwość, czy wyszukanie informacji publicznej stanowi podstawę uznania 

wnioskowanej informacji za przetworzoną. 

Natomiast wyszukanie informacji publicznej, choć mogące wiązać się z nakładem pracy 

i kosztownością, nie stanowi o jej przetworzeniu. W wyniku wyszukania nie powstaje żadna 

jakościowo nowa informacja. Wyszukanie nie wiąże się z dokonywaniem czynności intelektualnych 

(merytorycznych), zaś czynności technicznych. Zatem pomimo, iż tak przetworzenie, jak wyszukanie, 

mogą wiązać się z pracochłonnością, czy kosztownością, to nie należy ich z tego powodu utożsamiać. 

W końcu, w orzecznictwie sądów administracyjnych wysławiany jest pogląd, że anonimizacja 

stanowi przekształcenie informacji publicznej, nie zaś jej przetworzenie. NSA wskazał w wyroku 

z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt I OSK 1857/13, Legalis nr 807720), że „Informacja prosta nie 

zmienia się w informację przetworzoną poprzez proces anonimizacji bo czynność ta polega jedynie na 

jej przekształceniu, a nie przetworzeniu. Podobnie nie stanowi o przetworzeniu informacji sięganie do 

materiałów archiwalnych”. 

W odpowiedzi na skargę spółka wskazała, że spółka zakwalifikowała przedmiot wniosku jako 

informację przetworzoną z powodu konieczności podjęcia „szeregu działań i czynności, 

umożliwiających ich wytworzenie” (str. 4 odpowiedzi na skargę). Organ wskazał dalej, że te czynności 

i działania polegać miałby na „zanonimizowaniu, wyszukaniu, wybraniu i przetworzeniu wielu 

informacji oraz dokonania zestawienia szeregu wiadomości wynikających z informacji prostych” (str. 

4 odpowiedzi na skargę). 

Przede wszystkim, należy zauważyć, że dokonanie tzw. anonimizacji, wyszukanie informacji i jej 

wybranie nie stanowi przetworzeniu informacji publicznej. Spółka dokonała nieprawidłowej, naszym 

zdaniem, wykładni art. 3 ust. 1 pkt 1 UDIP, bowiem pozostającej w sprzeczności z ratio legis 

instytucji informacji przetworzonej oraz wbrew jej istocie. 

W dalszej kolejności należy zauważyć, że spółka wskazała na konieczność „przetworzenia” 

informacji, nie wskazując na czym miałoby to przetworzenie polegać, jakich informacji miałoby 

dotyczyć, jakie dokładnie informacje proste wymagałyby analizy i czynności analitycznych celem 

wytworzenia z nich nowych informacji prostych. Brak przedstawienia argumentacji 

za zakwalifikowaniem przedmiotu wniosku jako informacji przetworzonej wskazuje na to, że organ 

naruszył art. 3 ust. 1 pkt 1 UDIP, bowiem dokonał błędnego ustalenia stanu faktycznego sprawy, 

uznając, że przedmiotem wniosku była informacja przetworzona. 

Z naciskiem pragniemy podkreślić, że informacja publiczna, o udostępnienie której zwrócił się 

wnioskodawca, istnieje i jest w posiadaniu spółki, w związku z czym nie ma konieczności 

wytworzenia nowej informacji (z innych informacji posiadanych przez spółkę), co świadczyłoby 

o przetworzeniu informacji. 

IV. Podsumowanie 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, zgłaszając swój udział do postępowania ze 

skargi Mateusza Wojcieszaka, pragnie podzielić stanowisko przedstawione przez skarżącego. 

Pragniemy wyrazić opinię, że przedmiotem wszystkich trzech złożonych przez skarżącego wniosków 



było udostępnienie informacji publicznej, w związku z czym po stronie spółki zaktualizował się 

obowiązek udostępnienia tych informacji. 

Ponadto, w odniesieniu do wniosku z 2 września 2014 r. spółka niezasadnie, naszym zdaniem, 

uznała, iż przedmiotem wniosku było udostępnienie informacji przetworzonej, bowiem wskazane 

przez spółkę czynności i działania, konieczne do zrealizowania wniosku, nie stanowią podstawy do 

stwierdzenia konieczności przetworzenia informacji. 

 

W załączeniu: 

 Statut stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska wraz z odpisem z KRS, 

 uchwała zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska o zgłoszeniu udziału 

w postępowaniu ze skargi Mateusza Wojcieszaka w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 

38/15, 

 dwie kopie niniejszego przystąpienia. 


