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Sygn. akt Prokuratury Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim: lDs 711t13

Zaż:alenie na postanowienie Komendanta Powiatowego Policji z dnia 21 lutego 2014 r.

zatwierdzonęo w dniu 28 lutego 2014 r. przez Prokuratora Rejonowego w Lidzbarku

Warmińskim o umorzenie wszvącia dochodzenia w sprawie nieudostępniania

informacji pub|icznej przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskięo tj. prz$tępstwo z ań.

23 ustawy z dnia ó września 2fi)1 r. o dostępie do informacji pub|icznej.

Na podstawie art. 30ó $ l KPK w zw. z art. 465 $ 2 KPK:

1. ZaskarŻam powyższe postanowienie w całości.

2. Postanowieniu temu zarzucam:
- rraruszenie przepisów postępowania, mogących mieć wpływ na jego treść, a mianowicie

ań' 2 $ 1 pkt 2 Kodeksu postępowania kamego poprzez wydanie postanowienia, k1óre nie

sprzyja poszanowaniu prawa,

- naruszenie aTt' f97 5 l pkt 1 Kodeksu postępowania kamego poprzez brak wyjaśnienia
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sprawy,

- obrazę przepisów postępowania, mogącą mieć !!pb't,ł/ na jego treśó, a mianowicie błędne

zastosowanie art. 17 $ 1 pkt 2 Kodeksu postępowania kamego, poptzez unlanie, iż' nie

zachodzĄ znamiona czynu zabronionego'

- obrazę przepisu prawa mateńa|nego, tj art 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie

do informacji publicznej, poprzez rie dokonanie kwalifikacji czynu zgodnie z tym przepisem.

Podnosząc povryisze' wnoszę o uchylenie zaskażonego postanowienia i przekazanie sprawy

do ponownego rozpznania.

UZASADNIENIE

W dniu 25.11.2013 r' złoizyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa od

dnia 2 września 2014r do dnia 25.1|.2013r przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego,

określonego w art. 23 ustawy z dnia 6 wrząśnia 2fi)1 r. o dostępie do informacji

pub|icznej tj. ńeudostępnienia wbrew obowią7kowi informacji publicznej. Zawiadomieniem

wniosłem również o wszczęcie w tej sprawie postępowania przygotowawczego.

W dniu 5 marca br. otrrymałem postanowienie z dnia 21 lutego 2014 r' o umorzeniu

postępowania uwagi na rzekomy brak znamion czynu zabronionego.

Przestępstwo okęślone w art' 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r' o dostępie do informacji

publicznej po|ega na nieudostępnieniu informacji publicznej mimo ciążącemu na

zobowiązanej do tego osobie obowiązkowi je1 udostępnienia.

Postępowanie prz}gotowawcze ms zatem na ce|u przede wszystkim zbadani€ czy istniat

obowiązek udostępnienia tej informacji i czy udostępniona zostala zgodnie z art. 13 ust.

I oraz art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji pub|icznej. Jak wynika z zeznar|

śwadka Wiesława Skrętkowskiego Ędana informacja nie była udosępniona w

przewidzianym prawie terminie. okolicmości, które w ocenie świadka usprawied|iwiaĘby

popełnienie czynu zabronionego nie są przekonujące. Pogląd jakoby żądanie dotyczyło

informacji do ponownego wykorzystywania był Ęlko i wyłącmie osobliwą interpretacją

prawa, która miała i ma jedynie na celu sprawienie }vrażenie, żze za brakiem udostępnienia



informacji stoją podstawy merytoryczne' Tymczasem, co podkreśliłem w treści

zawiadomienia, Burmistrz jako organ władzy publicznej działa w granicach i na podstawie

przepisów prawa. Jeże|i posiadal wątp|iwości, co do właściwej procedury to móg| on

sprawdzió w orzecznictwie sądów administracyjnych, że jego dzialanie jest bezprawne.

warto przytoczyc stanowisko sądów administracyjnych w Ęm Naczelnego Sądu

Administracyjnego w identycznych sprawach 0 OSK 454113, I OSK 605/13, I OSK 520/13, I

osK 5f2/|3' I osK 604/12, I osK 430/13). Wezwanie do uzupełnienia braku formalnych

oraz uza|eżnienie udostępnienia informacji od ich uzupełn ie nia' prry świadomości, że takich

braków nie ma, sprowadziło się w istocie do spełnienia przesłanek okeślonych w art' 23

ustawy o dostępie do informacj i publicznej ' \Yskazywane przez świadka okoliczności, iż w

jęo ocenie istniały wątp|iwości prawne muszą zostać zbadane w sposób obiektywny. W

przeciwnym wypadku każdorazowe ,,wątp|iwości'' funkcjonariusza pub|icznego,

jakko|wiek nie byĘby nieuzasadnione będą powodowały' żrc ni € będzie on ponosi|

odpowiedzia|ności za przestępstwa pope|nione w związku z wykonyrvaniem swoich

dzia|ań'

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że występek ten może być popełniony z działania

(gdy podjęte są aktywne czynności mająpe na celu ukrycie informacji) albo z zaniechanla

(gdy osoba zobowiązala nie podejmie zadnych działah, aby udostępnió informację) i ma

chara|r1er celowy (tzn' sprawca działał lub zaniechał działana w celu nieudosępntenn

informacji) ( Zob' P' Szustakiewlcz, Zasady ustawy o dostępie do informacj i pub|icznej,

Jurysta, 2002 r., Nr |, s. 8.). Przestępstwo to ma również charakter formalny, tzn. do jego

popełnienia wystarczy sam fakt nieudostępnienia, bez konieczności wykazania' Źe

którykolwiek z podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji o tę informację zabie,Eał'

(Obywatelskie prawo do informacji, red. T. Gardocka, Warszawa 2008, s. 34). Dla bytu

przestępstwa określonego w art' f3 wystarczy fakt, że informacja pub|iczna nie zosta|a

udostępniona (T' Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji

publicznej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004)' Ewentualne późniejsze

udostępnienie informacji nie sprawia, że czyn zabroniony przesta| nim być.

Konstytucja RP z 1997 roku w art. 6l ust. 1 stanowi, ie obywatel ma prawo do uzyskiwania

informacji o działalności organów publicznych' W związku z tym, a szczegó|nie z faktem

umieszczenia prawa do informacji publicznej w rozdzia|e Wo|ności i prawa po|iryczne, jest

oczywiste, że dostęp do informacji stanowr warunek rea|izacji wielu praw obywatelskich (red.

T' Gardocka' obywatelskie prawo do informacji, oficyna, warszawa 2008). Dostęp do



informacji publicznej określony jest również .1ako prawo człowieka _ w dokumentach

międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską. Konwencji o ochronre

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. z l993 r. nr61, poz.264 z późn' zm') oraz

Międzynarodowym Pakcie Praw obywatelskich i Politycznych (Dz'U' z 1997 r. nr 38' poz'

t67).

ochrona prawa dostępu do informacji publicznej poprzez wprowadzenie sankcji jest istotna

z punktu widzenia wagi tego prawa. Jak podnoszone jest w doktrynie: ,,Dostęp do informacji

publicznej jest uznawany za konsekwencję prryjęcia zasady zwierzchności narodu wyrażonej

w art. 4 ust. I Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,Dz. U. Nr 78,

poz' 483 (KonsĘtucja RP) [P. Winczorek, Prawo obywatela do informacji, '.Rzeczpospolita',

z dnia 24 lutego 2000 r', nr 46]. Z koncepcji podporządkowania organów państwa jego

obywatelom wynika w szczególności postulat Zapewnienia Ęm ostatnim pełnej informacj i na

tęmat działań admirustracji publicznej, dzięki czemu realna staje się odpowiedzialnośÓ osób

sprawujących funkcje publiczne przed społeczeństwem' W innym przypadku ',obywate|e nie

dysponujący informacjami o biegu spraw pub|icznych, także w skali lokalnej' nie mogą

realizowaó swoich praw jako członkowie zbiorowości, do której na|eiy władza zvlierzchnia,,

[P. Winczorek, Prawo obywatela do informacji, "Rzeczpospolita" z dnia24lutego 2000 r., nr

461"

Ponownie naleĄ podkeślić, ze zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w

Nowym Targtl z dnia 22 |utego 2010 r. (sygn. ak1 lI Kp 10110) nie sposób warunkować

prowadzenia postępowanią w *prawrc o prcestępritwl z art. 23 ustawy z dnia (l września 200]

r. o dostę1:lie do informac1i publicznej, od prawomocnego zakońc:enia postępowann

admmistracy1nego na hezczynność organów administracji, albowiem są to zupe!rue różne i

łylko pozornie zależne od siebie postępowąnia. Linia ta została potwierdzona m'in. przez Sąd

Rejonowy d|a Warszary-Zo|1borza w sprawie III Kp 38l/l3, w której toku stwierdzono, że

,'żaden z trybów [administracyjny i sądowo-administracyjny] nie wylącza

oĘowiedzialności karnej z tytułu arl 23 ustawy o dostępie do informncji publicznef, czy w

postanowieniu Sądu Rejonowego w Wołominie w sprawie Y Kp |0?l|2, gdzie stwierdzono,

i'e ',organy postępowanią karnego mają prąwo i obowiązek samodzielnie dokonac oceny

słuszności odmowy udzielerua informacj i publicznej,,. Przy braku uzasadnienia umorzenia

dochodzenia wydaje się' żs w ztłiązkll z treścią zeznań świadka, umorzenie opańo w

zasadzie wylącznie na zaprzezłniu powyżrcj przedstawion€j linii orzeczniczej, bez

przedstawienia żadnego uzasadnienia umoż|iwiającego zrozumienie intencji



Prokuratury zmierzającej de facto do uznania, przy braku usprawied|iwionych

podstaw, że przepis art.23 ustawy o dostępie do informacji pub|icznej jest w zasadzie

zbędny. Już wobec tego, postanowienie powinno zostać uchylone. Zarzucić mu należy
jeszcze, wynikające zap€wne z błędnej oceny prawa materia|nego, brak dogłębnego

wyjaśnienia okoliczności i danie przymiotu wiarygodności zeznaniom osób, których interes

polega na nieudostępnieniu iądanych informacji bez jakiejkolwiek weryfikacji prawdziwości

ich stwierdzeń.

Zgodnie z obowięującązasadą prawdy materialnej decyzje procesowe winny opierac

się na prawdziwych ustaleniach faktycznych, a obowiązkiem organów procesowych. przy

zastosowaniu zasady obiektyrvizmu - jest wyczerpanie wszystkich środków słuzących

ustaleniu prawdy (art. 2 $ 2 KPK oIaZ alt. 4 KPK). Z treści dostępnych materiałów

znajdujących się w aktach sprawy wynika, Źe prokurator oparł swoje stanowisko jedynie na

treści zeznań kierownika referatu w Urzędzie Miasta Lidzbark Warmiński, p. Wiesława

Skrętowskiego (K 3ó' 37 oraz K |57, l58). Nieznane są powody, dla których akurat

zdecydowano się na przeprowadzenie dowodu z przesłuchania tego świadka i d|aczego,

wiedząc o podległości słuŻbowej z Burmistrzem, ich wiarygodnośó nie została podwuŻona.

W związku z powższym, zażalenie zasługuje na uwzględnienle'
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