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Sygn. akt I OSK 404/14

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2013 r., sygn. akt || sAB/o| 107l13, Wojewódzki Sąd
Administracyjny w o|sztynie po rozpoznaniu skargi Andrzeja PieŚ|aka na bezczynność
Starosty Lidzbarskiego w udzie|eniu informacji pub|icznej zobowiązał organ do
rozpoznania wniosku skazącego z dnia 10 wześnia 2013 r. w terminie ,|4 dni od dnia
doręczenia organowi odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy oraz
stwierdził, Że bezczynność nie miała miejsca z Gżącym naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w olsztynie pzytoczył następujące
oko|iczności faktyczne i prawne sprawy.

Wnioskiem z dnia ,l0 wzeŚnia 2013 r' Andrzej Pieś|ak, wskazując na art. 61
Konstytucji RP, zwrócił się do Starosty Lidzbarskiego za pośrednictwem poczty

e|ektronicznej o udostępnienie informacji pub|icznej w zakresie:
l] kopii wszystkich uchwał podjętych Wzez Powiatową Radę Zatrudnienia w roku

2011,2o,|2 i2013' w tym rocznych p|anów potzeb szko|eniowych jej członków, o
i|e takie uchwały były podjęte;

Ll odpowiedzi na pytanie, czy w roku 2011,2012 i2013 odbyły się płatne szko|enia
członkÓw Powiatowej Rady Zatrudnienia. Andzej Pieś|akzaznaczy|, że w pzypadku,
gdy odpowiedz na to pytanie bzmi ,,tak'', to wnosi o podanie kwot jakie zostały
ptzeznaczone na szkolenia z rozbiciem na 2011,2012 i 2013 rok oraz o kopie
wszystkich faktur i zestawień za rok 2011, 2012 i 2013 zawierających
w szczegó|ności: i|ość uczestnikóW oraz datę przeprowadzonego szko|enia; opłatę
jednostkową za szko|enie członka Rady Zatrudnienia przewidzianą w umowie
o organizację szkolenia; wykaz pracowników, ktÓzy odby|i szko|enia i w jakim

czasie; wykaz firm pzeprowadzających szko|enia d|a członków Rady z podaniem

daty pŻ eprowadzenia szko|enia;

! kopii wszystkich protokołów z posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia za rok
2011,2012 i 2013.

W odpowiedzi pismem z dnia 11 września 2013 r. Sekretarz Powiatu, powołując

się na art. 23g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz' U' z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwanej da|ej: ,,u.d.i.p.'', zwrócił
się do wnioskodawcy o złozenie wniosku o ponowne wykozystywanie informacji



pub|icznej' Zaznaczono, że niezłożenie prawidłowego wniosku w ciągu 7 dni od

otrzymania tego pisma spowoduje pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku strony.

Pismem z dnia 24 września 2013 r' Sekretarz Powiatu poinformował

wnioskodawcę, że w zuiązku z nieuzupełnieniem wniosku o ponowne wykorzystywanie

informacji pub|icznej, jego wniosek z 10 września 2013 r. pozostĄe bez rozpatzenia'

Następnie Andrzej PieŚ|ak pismem z dnia 25 wześnia 2013 r. wniósł skargę do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w o|sztynie na bezczynność Starosty Powiatu

Lidzbarskiego w sprawie rozpoznania jego wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Skażący zarzucił naruszenie ań. 61 ust. .1 i 2 Konstytucji RP oraz ań. ,l ust. 1 w związku

z art' 10 ust. .1 oraz ań. 13 ust. 1 u.d'i.p. wskutek nieudostępnienia informacji pub|icznej

zgodnie z wnioskiem w okreŚ|onym terminie. Skazący zwrócił się o zobowiązanie

organu do dokonania czynności w zakresie udostępnienia informacji pub|icznych

zgodnie z jego wnioskiem' Wskazał, ze do dnia złożenia skargi nie dostał żadnej

odoowiedzi na wniosek.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie. Wyjaśnił' że nie odmówił

udzie|enia informacji pub|icznej, a|e ze wzg|ędu na braki forma|ne - niezłożenie Wniosku

we właściwej formie - nie mógł rozpoznaĆ wniosku skarzącego. Wskazał przy tym, Że

zapowiedŹ pub|ikacji artykułu dotyczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia, jak równiez

status skażącego powodują, ze organ uprawniony do udzie|enia informacji ma prawo

żądać zltoŻenia wniosku w trybie rozdziału 2a u'd.i.p.' uznając' ie Żądana informacja

będzie ponownie wykorzystan a p|zez skazącego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w o|sztynie uznał skargę za zasadną i wyrokiem

z dnia 3 grudnia 20'|3 r., sygn' akt Il sAB/o| 107l13,zobowiązał Starostę Lidzbarskiego

do rozpoznania Wniosku skażącego z dnia 10 września 2013 r. w terminie 14 dni od

dnia doręczenia organowi odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy oraz

stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z raŻącym naruszeniem prawa.

W uzasadnieniu wyroku wyjaśnił, że stosownie do treści art. 1 ust. 1 u'd'i.p.

informacją pub|iczną jest kaŹda informacja o sprawach pub|icznych. Podmiotami

zobowiązanymi do udostępnienia informacji są władze pub|iczne oraz inne podmioty

wykonujące zadania pub|iczne, w tym podmioty reprezentujące inne osoby |ub jednostki

organizacyjne, które Wykonują zadania pub|iczne |ub dysponują majątkiem pub|icznym,

oraz osoby prawne, w których skarb Państwa, jednostki samorządu terytoria|nego |ub

samorządu gospodarczego a|bo zawodowego mają pozyąę dominującą w rozumieniu

pzepisów o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d'i.p). Z ko|ei
przepis ań. 6 ust. 1 u.d.i.p. okreś|a przykładowy kata|og informacji pub|icznych
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.pod|egających udostępnieniu. obejmuje on m. in. informacje o podmiotach, o których

mowa w ań. 4 ust. 1 u.d'i'p' izasadach funkcjonowania tych podmiotów.

Sąd I instancji wskazał, że niniejszej sprawie skazący wystąpił z wnioskiem

o udostępnienie informacji pub|icznych dotyczących Powiatowej Rady Zatrudnienia do

Starosty Lidzbarskiego, który niewątp|iwie jest podmiotem zobowiązanym do
udostępnienia informacji pubIicznej.

W tej sytuacji zltoŻenie wniosku o udostępnienie informacji pub|icznej nak|ada na
podmiot zobowiązany okreś|one obowiązki. Winien on a|bo udzie|ic takiej informacji
w terminie okreś|onym w ań. 13 u'd.i.p., a|bo odmówić jej udostępnienia w trybie decyzji

administracyjnej (o czym stanowi ań. ,16 ust. .1 u'd.i.p.) |ub tez umorzyc postępowanie

(w przypadku' o ktÓrym mowa W ań. 14 ust. 1 u.d.i.p.). Ty|ko w sytuacji, gdy Źądanie
strony nie dotyczy informacji pub|icznej, brak jest podstaw do wydawania decyzji i na|eży
jedynie wnioskodawcę poinformować pismem, że sprawa nie dotyczy informacji
publicznej.

W da|szej częŚci uzasadnienia wyroku Sąd I instancji podał, ze Starosta
Lidzbarski zakwa|ifikował żądanie skarzącego jako wniosek o ponowne Wykozystanie

informacji pub|icznej i zastosował regu|ację zawaftą w rozdzia|e 2a u.d.i.p., wzywając

do złożenia wniosku według wzoru okreŚ|onego w rozpoządzeniu Ministra Administracji
i Cytryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne

wykorzystywanie informacji pub|icznej (Dz. U. z 2012 r' poz. 94). Wobec zaś

niezłożenia wniosku w ządanej formie podmiot zobowiązany pozostawił wniosek

skarzącego bez rozpoznania, powo,lując się na art. 23g ust. 4 u.d'i.p. Przy czym, jak

Wynika z wyjaśnień organu, taki tryb postępowania został zastosowany z uwagi na fakt'

że z wnioskiem o udzie|enie informacji pub|icznej wystąpił redaktor gazety internetowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w o|sztynie uznał, iŻ takie postępowanie

podmiotu zobowiązanego do udzie|enia informacji pub|icznej nie znajduje oparcia

w przepisach prawa. Wskaza]t, że zarówno z przepisów dyrektywy 2003/98ME

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego

wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Uz. UE L 345 z 31.12.2003,

str.90)' jak i rozdziału 2a u.d.i'p., który został wprowadzony w ce|u jej imp|ementacji

wynika, ie ponowne wykozystywanie informacji publicznej polega na jej

wykozystywaniu w ce|ach komercyjnych |ub niekomercyjnych, innych niż pien.votny

pub|iczny ce| wykozystywania, d|a którego informacja została wytworzona. Nie chodzi

zatem o samą treść informacji, |ecz o różnego rodzaju dokumenty, które - uzyskane od
podmiotu zobowiązanego - W sposób przetworzony |ub nieprzetwoŻony, są
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udostępniane przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne

nieposiadające osobowości prawnej. W ocenie Sądu, trudno zatem uznać, że wniosek

skarżącego dotyczy ponownego wykorzystywania informacji pub|icznej w rozumieniu

u.d.i.p. Sąd I instancji Wskazał ponadto, że ustawąz dnia 16 września 2011 r' o zmianie

ustawy o dostępie do informacji pub|icznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 204

poz' 1195 ze zm.), którą wprowadzono rozdział 2a do u.d.i.p, dodano także pzepis ań.

2a ust- 2 stanowiący, ż:e zasady ponownego wykozystywania informacji publicznej nie

naruszają prawa dostępu do informacji pub|icznej ani wo|ności jej rozpowszechniania.

Podmiot zobowiązany nie może więc pozbawić wnioskodawcy prawa dostępu .do

informacji pub|icznej, samowo|nie usta|ając żle wniosek dotyczy ponownego

wykozystywania informacji pub|icznej i pozostawiając go bez rozpoznania, jako

niezłozony na urzędowym formu|azu. Wnioskodawca decyduje' czy występuje

z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, do czego ma prawo zgodnie z art. 2

u.d.i.p, czy też o ponowne jej wykozystywanie w myś| pzepisów rozdziału 2a u.d'i.p.

Na wnioskodawcy ciąŻy bowiem ewentua|na odpowiedzia|ność związana

z wykozystywaniem informacji publicznej niezgodnie z przepisami u.d.i.p.

Z tego wzg|ędu, zdaniem Sądu l instancji, Starosta Powiatu Lidzbarskiqgo

zob|igowany jest rozpoznać wniosek skażącego, usta|ając w jakim zakresie żądane

informacje stanowią informację pub|iczną i w jakim zakresie mogą być udostępnione,

a następnie załatwić wniosek w sposób przewidziany w u'd.i.p. Sąd zaznaczył przy tym'

ze nie w kazdym wypadku informacja pub|iczna może byc udostępniona w pełnym

zakresie, bowiem ań.5 ust. .1 i2 u.d.i.p. pzewiduje ograniczenie prawa do informqcji

pub|icznej w zakresie ina zasadach okreś|onych w przepisach o ochronie informacji

niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (państwovya'

służbowa' skarbowa, statystyczna, |ekarska), atakŻe ze wzg|ędu na prywatność osoby

fizycznej |ub tajemnicę przedsiębiorcy. Podmiot zobowiązany winien także mieć na

uwadze przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W tej sytuacji, zdaniem Sądu l instancji, starosta Lidzbarski pozostaje

w bezczynności' Jednocześnie Sąd stwierdził, Że bezczynność organu nie miała

razącego charakteru, gdyż organ podjął czynności w terminie do załatwienia wniosku'

a jedynie nie pzybrały one właściwej formy okreś|onej przepisami prawa.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł Starosta Lidzbarski

reprezentowany przez radcę prawnego. skaŻący kasacyjnie wskazał, że zaskarŻa

wyrok Sądu I instancji w całości.



Zaskarżonemu wyrokowi za|zucił naruszenie prawa materiaInego, tj.:
- at., 23a u'd'i'p. poprzez jego błędną wykładnię i uznanie przez Sąd I instancji, że

wniosek skazącego nie dotyczy ponownego wykorzystania informacji pub|icznej,

albowiem ponowne wykozystanie polega na wykozystaniu informacji w celach
komercyjnych |ub niekomercyjnych' innych niż pierwotny ce| wykozystywania, d|a
ktÓrego informacja została Wytwo |zona oraz uznanie przez Sąd I instancji' że ty|ko
iwyłącznie wnioskodawca decyduje o tym z jakim wnioskiem występuje (w jakim

trybie)' a takŻe, ie przepis ten' odnoszący się do udostępniania informacji w ce|u
innym niż jej pierwotny pub|iczny ce|, nie dotyczy samej treści informacji, a jedynie

dokumentów;
- art' 2a ust. 2 u.d.i.p. poprzez uznanie, ze przepis ten wprowadza nieograniczoną

niczym zasadę prawa do ponownego wykozystania informacji pub|icznej.

Skazący kasacyjnie wniósł o uchy|enie wyroku i rozpoznanie skargi ewentua|nie
uchy|enie wyroku i pzekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji,
ewentualnie o pzedstawienie, na podstawie aft. 187 $ 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
- Prawo o postępowaniu pzed sądami administracyjnymi (Dz' U. z 2012 r', poz. 270
ze zm.), powoływanej da|ej jako ,,P.p's.a.'', zagadnienia prawnego składowi siedmiu
sędziÓw Nacze|nego Sądu Administracyjnego, dotyczącego kwa|ifikowania wniosków
o udostępnienie informacji pub|icznej do ponownego wykorzystania w sytuacji, gdy
profesjona|ny podmiot dzialtający w oparciu o pzepisy Ustawy z dnia 26 stycznia Prawo
prasowe (Dz. U Nr 5, poz. 24 ze zm.) zwraca się z wnioskiem o udostępnienie
informacji pub|icznej nie wskazując podstawy prawnej jej udostępnienia, wynikającej
z ustawy o dostępie do informacji pub|icznej'

Ponadto wniósł o zasądzenie na |zecz organu zwrotu kosztów postępowania

kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, Wg norm pzepisanych'

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarżący kasacyjnie podniósł, ze Sąd
I instancji pominął W toku postępowania fakt, że o informację pub|iczną zwrócił się
redaktor nacze|ny prasy, którego zadaniem _ z racji Wykonywanego pzez niego

zawodu - jest uzyskiwanie informacji okreś|onych w ań' 11 ustawy Prawo prasowe,

wykorzystywanych ponownie w całości |ub w części w materiałach prasowych. W tej

sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w o|sztynie nies|usznie Uznał, Że organ nie
miał prawa zaŻądania złoŻenia wniosku o udostępnienie informacji pub|icznej zgodnego

ze wzo|em okreŚ|onym w rczporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia

17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji
pub|icznej. W tej sytuacji Sąd I instancji niesłusznie uznał, iz organ samowo|nie usta|ił,
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że wniosek dotyczy ponownego wykozystania informacji pub|icznej i pozbawił tym

samym skazącego prawa do informacji pub|icznej.

Skarżący kasacyjnie zwrócił uwagę, że ustawa o dostępie do informacji

publicznej w komp|eksowy sposób regu|uje procedurę dostępu do informacji pub|icz1ej.

odmiennie został uregu|owany tryb udostępnienia informacji pub|icznej na zasadach

ogó|nych oraz tryb udostępnienia informacji pub|icznej w ceIu jej ponownego

wykorzystania. Postępowanie w przedmiocie dostępu do informacji pub|icznej ce|em

ponownego jej wykozystywania ma sforma|izowany charakter. W ocenie skażącego

kasacyjnie treść ozeczenia Sądu I instancji nasuwa pytanie' w jakim ce|u ustawodawca

uchwa|ił przepisy ustawy o dostępie do informacji pub|icznej' a w szczegó|ności

przepisy rozdziału 2a, skoro organ w żaden sposób nie moze z nich skorzystac,

a skarzący będący profesjona|istą wykozystującym informację d|a innych ce|ów niz

została Wytworzona, nie musi się do nich podporządkować.

Powołanie się przez skarzącego we wniosku o udostępnienie informacji

pub|icznej jedynie na pzepis Konstytucji RP powodowało, że organ zobowiązany był

rozpa|zyć ten wniosek mając na względzie' iŻ Żądanie to może mieŚciĆ się w zakresie

przedmiotowym jak i podmiotowym zarówno rozdziału 2 jak i rozdziału 2a u.d.i.p. organ

biorąc pod uwagę działa|ność profesjona|ną którą powinien wykazać się skarżący

(prasa)' a także inny cel wykorzystania żądanej informacji, niż ten, d|a którego została

ona Wytvvorzona, zakwa|ifikował wniosek do rozpoznania w trybie rozdzialu 2a usta1vy.

Podniósł, iż nie można zgodzić się z pog|ądem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w o|sztynie, że organ pozbawił w ten sposób skażącego prawa do informacji pub|icznej'

a|bowiem gdyby skarzący udzie|ił odpowiedzi na pismo zobowiązujące go do złożenia

wniosku na formu|arzu i wskazał, ie nie zamieęa wykorzystywać uzyskanej informacji

pub|icznej d|a innych ce|ów niŹ została ona wytworzona, organ mógłby zmienić

kwa|ifikację wniosku na wniosek o udostępnienie informacji pub|icznej na zasadach

ogó|nych i go rozpaIrzyć. :
W ocenie skarzącego kasacyjnie o tym, który z trybów udostępnienia informacji

pub|icznej na|eży stosować w danym pzypadku' decyduje również charakter informacji

pub|icznej, która jest pzedmiotem tego wniosku i ocena, d|a jakiego pierwotnego ce|u

pub|icznego dana informacja pub|iczna została wytwozona. Do dokonania tej oceny

zobowiązany jest podmiot udostępniający informację, skoro strona wnioskująca będąca

profesjonaIistą nie wskazuje, w jakim trybie ząda udzie|enia informacji pub|icznej.

Podniósł również, ze praktyka wynikająca ze wspołpracy ze skaźącym oraz

charakter wykonywanych pzez niego czynności wskazuje, ze informacje pzez niego



uzyskiwane mogły by być ponownie w całości |ub w części wykorzystane w publikacjach
prasowych. Zdaniem skarzącego kasacyjnie błędne jest pzekonanie Sądu I instancji, iz
pzepisy rozdzia]tu 2a u'd.i.p. dotyczą ty|ko dokumentów' Przepis ten dotyczy też treści
informacji, która ma być udostępniona, bowiem udostępniana informacja wynika z treŚci
dokumentów podIegających udostępnieniu'

Skazący kasacyjnie wyjaśnił równiez, ze nie kwestionuje zasady wyrazonej

w art' 2a u.d.i'p., jednakże w jego ocenie' w odniesieniu do ponownego wykorzystania
informacji pub|icznej ustawodawca ce|owo wprowadził odmienne zasady udostępniania
tej informacji' aby organ mógł okreŚ|ać warunki ponownego wykorzystania uzyskanej
informacji, m.in' w za|ezności od zakresu ponownego wykozystania, ce|u wykozystania
informacji oraz podmiotu' który o to wnioskuje.

Nacze|ny Sąd Administracyjny zwaŻył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzg|ędnienie.

Zgodnie z art. 183 $ 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r' _ Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz' 270 ze zm., zwanej da|ej
P'p.s.a.)' Nacze|ny Sąd Administracyjny rozpoznając skargę kasacyjną związany jest
jej granicami. Z uzędu bieze pod rozwagę wyłącznie niewaznoŚć postępowania.

oznacza to, ze nie może podjąć własnej inicjatywy w ce|u usta|enia innych naruszeń
prawa niż wskazane w skardze kasacyjnej. Nie jest teŻ zobowiązany ani uprawniony do
jakiegoko|wiek uzupełniania, modyfikowania Iub konkretyzowania podstaw kasacyjnych.
Ro|a Nacze|nego Sądu Administracyjnego w postępowaniu kasacyjnym ogranicza się
wyłącznie do skontro|owania i zweryfikowania zarzutów wnoszącego skargę kasacyjną.

W rozpoznawanej sprawie żadna z enumeratywnie wymienionych w ań. .183 
$ 2

P'p.s.a. pzesłanek niewazności postępowania nie zachodzi, stąd Nacze|ny Sąd

Ad m i n istracyj n y r ozpozna| ska rg ę kasacyj ną w jej g ra n icach.

|stota sporu w pzedmiotowej sprawie sprowadza się do rozróznienia przesłanek

zastosowania trybów przewidzianych w Rozdzia|e 2 i Rozdzia|e 2a ustawy dostępie do

informacji publicznej.

|nstytucja ponownego wykozystania informacji pub|icznej została wprowadzona

do ustawy o dostępie do informacji pub|icznej ustawą z dnia .16 września 2011 r.

o zmianie ustawy o dostępie do informacji pub|icznej oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U' z 2011 r. Nr 204' poz' 1195 ze zm.), która w zasadniczym zakresie weszła

w zycie 29 grudnia 2011 r' Podstawowym ce|em zmian w ustawie o dostępie do
8



informacji publicznej, dokonanych powołaną wyżej ustawą, była imp|ementacja

postanowień dyrektywy 2003/98ME Par|amentu Europejskiego i Rady z dnia

17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora

pub|icznego, która wprowadziła minima|ne standardy ponownego wykorzystywania

istniejących dokumentów będących w posiadaniu organów sektora pub|icznego państw

członkowskich. Zmianą tą został wprowadzony do krajowego porządku prawnego nowy

tryb dostępu do informacji pub|icznej oraz zasad jej ponownego wykozystania (szeŻej

na temat ww. nowelizacji zob. artykuł M. Jaśkowskiej pt. Dostęp do informacji publicznej

w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego, uwagi na tle nowelizacji ustavtty

o dostępie do informacji publicznej lw:l Główne problemy prawa do informacji w świetle

standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej,

pod. red. T. Górzyńska' G. Sibiga' Warszawa 2013).

D|a interpretacji spornych pojęć nie bez znaczenia pozostaje akcentowane'tu

krytyczne spostzeżenie, że W ustawie o dostępie do informacji pub|icznej W sposób

mechaniczny dodano do istniejącego tekstu rozdział 2a ,,Ponowne wykozystanie

informacji pub|icznej''' bez uwzg|ędnienia wzajemnych re|acji między trybami' pojęciami

juz istniejącymi' a trybem i pojęciami nowowprowadzonymi. I tak np. w rozdzia|e 2a

unormowano zagadnienia, które w duŹym stopniu były juŹ przedmiotem regu|acji

ustawy o dostępie do informacji pub|icznej (np. pojęcie ,,dostępu do informacji

pub|icznej'' mieści się w definicji ,,ponownego wykozystania informacji''). Zapewne,

występujące w niniejszej sprawie spory są także refleksem niejasności w zakrepie

wzajemnych re|acji między rozdzia]tem 2, a rozdzialtem 2a u.d.i'p'

Powstałe wątp|iwości winny być zatem wyjaśnione w taki sposób' by

wyinterpretowany tekst pozwa|ał na rea|izację ce|ów zakładanych przez ustawodawcę

w wyniku nowe|izacji ustawy, wykorzystując w maksymaInym stopniu dorobek

orzecznictwa sądowoadministracyjnego W zakresie zasad dostępu do informacji

publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji pub|icznej W sposób komp|eksowy regu|uje

procedurę dostępu do informacji pub|icznej. Ana|iza jej przepisów prowadzi do wniosku,

że tryb udostępnienia informacji pub|icznej na zasadach ogó|nych oraz tryb udostępnienia

informacji pub|icznej w ce|u jej ponownego wyko|zystywania zostaĘ uregu|owane

odmiennie. Udostępnienie informacji pub|icznej i udostępnienie informacji w ce|u

ponownego wykozystania stanowią dwa róŹne postępowania, które cechują się

własną odrębną procedurą dostępu. Pzy czym ponowne wykozystanie informacji

pub|icznej nie narusza prawa dostępu do informacji ani wo|ności jej rozpowszechniania
o



(por. |. Kamińska' M. Rozbicka-ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej'

Komentarz. , LexisNexis 2012 r -\.

Zgodnie z ań. 1 ust. 1 u.d.i'p.' kazda informacja o sprawach pub|icznych stanowi
informację pub|iczną w rozumieniu ustawy i pod|ega udostępnieniu i ponownemu

Wykorz ystywaniu na zasadach i w trybie okreś|onym w niniejszej ustawie. TreŚć
cytowanego pzepisu jednoznacznie wskazuje, że ustawodawca rozróŻnia udostępnienie

informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Potwierdzenie

tej tezy zna|eżć mozna W treści ko|ejnych przepisów ogó|nych ustawy. stosownie do
art' 2 ust. 1 u.d.i.p.' kazdemu przysługuje, z zastrzeieniem ań. 5, prawo dostępu do
informacji publicznej, zwane dalej prawem do informacji publicznej. Zgodnie z arI. 2a
ust. 1-2 u'd.i.p.' kaŹdemu pzysługuje, z zastzeŻeniem ań' 5, prawo do ponownego

wykozystywania informacji publicznej (ust. 'l ); zasady ponownego wykorzystywania
informacji pub|icznej nie naruszają prawa dostępu do informacji pub|icznej ani wo|ności
jej rozpowszechn ian ia (ust. 2).

Uwzg|ędniając powyzsze, jako odrębne instytucje, zasady itryb rea|izacji prawa

do informacji pub|icznej zostały szerzej uregu|owane w Rozdziale 2 ustawy (art. 6 -

art.23), natomiast zasady i tryb realizacji prawa do ponownego wykozystywania
informacji publicznej w Rozdziale 2a ustawy (aft.23a - art. 23i).

Ana|iza treści przepisów Rozdziału 2a ustawy jednoznacznie wskazuje, ie
postępowanie w przedmiocie dostępu do informacji pub|icznej ce|em ponownego jej

wykozystywania odmiennie niŻ w pzypadku udostępnienia informacji pub|icznej

(ań. 10 ust. 2 u.d.i.p.) ma sforma|izowany charakter. W ramach tego trybu wniosek
powinien być spoządzony na podstawie wzoru okreś|onego w rozpoządzeniu

wykonawczym Ministra Administracji i CyIryzaĄi z dnia 17 stycznia 2o12 r. w sprawie

Wzoru wniosku o ponowne Wykozystywanie informacji pub|icznej, posiadać ściś|e

okreś|oną formę i precyzyjnie okreś|one informacje, formy pzekazania informacji, a treść

wniosku determinowac jego kwaIifikację.

Stosownie do art' 23a ust. 1 u.d'i'p', wprowadzonego nowe|izacją ustawy z dnia

16 września 2011 r., wykorzystywanie przez osoby fizyczne' osoby prawne i jednostki

organizacyjne nieposiadające osobowoŚci prawnej informacji pub|icznej |ub kazdej jej

częŚci' będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa W ust. 2 i 3, nieza|eżnie od

sposobu jej utrwa|enia (w postaci papierowej, e|ektronicznej, dŹwiękowej, wizua|nej |ub

audiowizua|nej), w ce|ach komercyjnych |ub niekomercyjnych, innych niż jej pieruvotny

pub|iczny ce| wykozystywania, d|a ktÓrego informacja została wytwozona, stanowi
ponowne wykozystywanie informacji pub|icznej i odbywa się na zasadach okreś|onych
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W niniejszym rczdzia|e. PowyŹszy przepis definiuje odrębną od dostępu do informacji

pub|icznej instytucję ponownego jej wykorzystywania. Prawo do ponownego

wykorzystywania informacji to nie to samo co prawo do dostępu do informacji' bowiem

ce|em dostępu do informacji pub|icznej jest kontro|a zycia pub|icznego, natomiast

w przypadku ponownego jej wykorzystywania jest to przede wszystkim cel rynkowy

i gospodarczy.

Wskazówką do interpretacji ana|izowanych przepisów moze być też porównanie

kata|ogu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji pub|icznej (ań. 4 u.d.i.p.)

z kata|ogiem podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji pub|icznej w ce|u

jej ponownego wykozystywania (art.23a ust. 2 u.d.i.p.). o i|e w przypadku udostępnienia

informacji pub|icznej podmioty zobowiązane to podmioty za|iczane do władz pub|icznych i

podmioty wykonujące zadania pub|iczne, o ty|e W drugim przypadku kata|og podmiotów

pokrywa się z podmiotami zobowiązanymi do stosowania pzepisów ustawy z dnia

29stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U, z2010 r. Nr .1 ,|3' poz.759

ze zm') - ań. 3 ustawy. Powyższe rozróżnienie podmiotów wskazuje na zróżnicowanie

ce|ów instytucji udostępnienia informacji pub|icznej i jej ponownego wykozystywania.

W pierwszym przypadku jest to kontro|a władz pub|icznych (transparentność władzy)'

natomiast w przypadku ponownego wykorzystywania informacji pub|icznej ce|ęm

wprowadzenia tej instytucji jest rozwój ekonomiczny, naukowy, informatyczny państw

Unii Europejskiej' do czego nawiązuje tenor 5 preambuły do dyrektywy.

W ocenie Nacze|nego Sądu Administracyjnego' uwzg|ędniając powyŹsze,

zgodzić się na|eży ze stanowiskiem organu zawar|ym w skardze kasacyjnej' że o tym'

który z trybów udostępnienia informacji pub|icznej na|eży stosować w danym

przypadku, decyduje charakter informacji pub|icznej, która jest przedmiotem tego

wniosku i ocena, dla jakiego pienruotnego celu publicznego dana informacja publiczpa

została wytwozona. Do dokonania tej oceny zobowiązany jest organ udostępniający

informację. (por. wyrok NSA z 26 Wześnia 2013 r., sygn. akt I osK 404/14' cBosA).

ocena wniosku Andzeja Pieś|aka, dokonana w pzedmiotowej sprawie przez

starostę Lidzbarskiego, była jednak nieprawidłowa.

Jak juz wcześniej wskazano, wprowadzenie nowego trybu dostępu do informacji

publicznej oraz zasad ponownego wykorzystania informacji pub|icznej nie wpłynęło

w żaden sposób na rea|izację prawa dostępu do informacji pub|icznej. odmienna

interpretacja nowych uregu|owań zawartych w ustawie o dostępie do informacji

publicznej prowadziłaby bowiem do ograniczenia dostępu do informacji pub|icznej, a to

byłoby sprzeczne z rea|izai1ące|ów zakładanych przez ustawodawcę.
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Starosta Lidzbarski nieprawidłowo zatem uznał, ze udostępnienie żądanych we
wniosku z dnia 10 Września 2013 r. informacji może nastącić jedynie w trybie
udostępnienia informacji w ce|u ponownego jej wyko|zystania, bowiem rea|izuje inny

ce|' niż jej pien,votny pub|iczny ce|, d|a którego została utvvo|zona. ZauwaŻyć na|eŻy, Że
kazdy dostęp do jakiegoko|wiek dokumentu u|zędowego czy udzie|enie informacji na
wniosek jest wykorzystaniem w innym ce|u niz ten, do którego dokument czy
informacja zostały pierwotnie przeznaczone (por. M. Jaśkowska, Jakość i spójność
rozwiqzań prawnych w świetle nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.

lwt Kryzys prawa administracyjnego, pod red. D. R. Kijewski, P. J. Suwaj, Tom l,
Warszawa 2013). Gdyby zatem podzie|ic stanowisko organu, to pojęcie prawa do
informacji pub|icznej stałoby się w istocie puste. Praktycznie bowiem każde
udostępnienie informacji pub|icznej stanowiłoby zarazem jej udostępnienie W ce|u
ponownego wykorzystania.

Dlatego też W |iteraturze pŻedmiotu zwraca się uwagę na konieczność
odrzucenia definiowania pojęcia ponownego wykorzystywania informacji pub|icznej za
pomocą wykładni językowej aft. 23a u.d.i.p. (por. Bogusław Banaszak, Michał
Bernaczyk, Konsultacje społeczne i prawo do informacji o procesie prawotwórczym na
tle Konstytucji RP oraz postulatu ,,orwaftego rządu", ZNSA 2o12 r., nr 4 (43), s. 29)'
Prawo dostępu do informacji pub|icznej ce|em ponownego wykozystywania jest

pub|icznym prawem podmiotowym, który gwarantuje uzyskanie informacji pub|icznej w

okreś|onym ce|u. ce|em tym jest osiągnięcie pzez wnioskodawcę szeroko pojętej

''kozyści''' CeI ten sięga zatem da|ej niŹ zapewnienie pzejrzystości procesu

decyzyjnego i dzia]tań państwa oraz stworz enia obywate|om rea|nych moz|iwości

wykorzystywania i obrony swych konstytucyjnych praw }obec władzy pub|icznej.

Pzyjęcie takiej wykładni pojęcia ponownego wykorzystywania informacji
pub|icznej prowadzi do wniosku, Że rozpowszechnianie informacji na potzeby

dziennikarskie, wbrew twierdzeniom starosty Lidzbarskiego, nie może zostać uznane

co do zasady za ich ponowne Wykorzystywanie w rozumieniu ań.23a ust. 1 u'd.i.p.

D|atego tez, jak słusznie pzyjął Sąd I instancji, organ b.łędnie zakwa|ifikował Wniosek

strony - będącej redaktorem nacze|nym prasy - jako wniosek o ponowne

wykorzystywanie informacji publicznej.

Słusznie tez Sąd I instancji zwrócił uwagę na to, że Starosta Lidzbarski

zob|igowany jest rozpoznać wniosek skażącego, usta|ając w jakim zakresie Żądane

informacje stanowią informację pub|iczną i w jakim zakresie mogą byc udostępnione,

a następnie załatwić wniosek w sposób pzewidziany w u'd.i.p. Jak zasadnie stwierdził
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I
Sąd I instancji' nie w każdym wypadku informacja pub|iczna może być udzie|ona

w pełnym zakresie, bowiem art' 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p. o dostępie do informacji pub|icznej

przewiduje ograniczenie prawa do informacji publicznej w zakresie i na zasadach

okreś|onych w pzepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych

tajemnic ustawowo chronionych (państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna,

|ekarska)' a także ze wzg|ędu na prywatność osoby flzycznej |ub tajemnicę

pzedsiębiorcy. Podmiot zobowiązany winien także mieć na uwadze pzepisy ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz regu|acje dotyczące

informacji publicznej pzetwozonej.

Zazut skargi kasacyjnej błędnej wykładni ar|' 23a ust. 1 u.d.i'p. jest zatem

nieuzasadniony.

Jako nieusprawied|iwiony na|ezy ocenić również zarzut błędnej wykładni art. 2a

ust. 2 u.d.i.p. Wojewódzki Sąd Administracyjny w o|sztynie, wbrew twierdzeniom skargi

kasacyjnej, nie uznał, że przepis ten wprowadza nieograniczoną niczym zasadę prawa

do ponownego wykorzystania informacji pub|icznej. Sąd I instancji zwrócił bowiem

uwagę na to, iż w myś| tego pzepisu zasady ponownego wykozystania informacji

pub|icznej nie naruszają dostępu do informacji pub|icznej ani wo|ności jej

rozpowszechniania. Stanowisko Sądu I instancji w tym zakresie jest prawidłowe.

Mając wszystkie powyższe wzg|ędy na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny'

na podstawie art. 184 P.p.s.a., oddalił skargę kasacyjną.

Na oryginaIe vlłaścilve podpisy
Za z:cćłc, 

. j ,z- .-.l].llir:ałeryt
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