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VVYROK
W IMIENIURZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 5 listopada 2013r.

WojewodzkiSąd Administracyjny
w olsztynie
w składzienastępującym:
Przewodniczący

SędziaWsA BeataJezielska(spr')

Sędziowie

SędziaWsA Ewa osipuk
SędziaWsA TadeuszLipiński

Protokolant

St. sekretarzsądowyGraŻynaWojtyszek

po rozpoznaniu
na rozprawiew dniu5 listopada2013r.
sprawyze skargiAndrzejaPieś|aka
nabezczynność
DyrektoraZespołuopieki Zdrowotnejw LidzbarkuWarmińskim
publicznej
w udzieleniuinformacjl
1) zobowiązuje Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
do rozpoznaniawniosku skaźącegoz dnia 13 sierpnia 2013r. w terminie14 dni;
2| zasądza od Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnei w Lidzbarku Warmińskim
na rzecz skaźącego kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem anvrotu kosztów
postępowaniasądowego;
3) stwierdza,że bezczynnośćnie miałamiejsca z rażącymnaruszeniem prawa.
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UZASADNIENIE
Wnioskiemz dnia 13 sierpnia2O13r.AndrzejPieś|ak
zwróciłsię do Dyrektora
Zespołuopieki Zdrowotnejw LidzbarkuWarmińskimz wnioskiemo udostępnienie
informacjina temat: 1' grafiku pracy lekarzy dyzurującychw ramach nocnej i
świątecznej
opiekimedycznejw szpita|uza okres1 maja 2O13r'do dnia odpowiedzi|ub
do końca sierpnia 2013r.,jeze|i taki grafik istnieje;2' zapisu z kamer monitoringu

przemysłowego
ze szpita|az dnia 4 sierpnia 2O13r.z godzin9'00-20.00;3. ilości
przyjętychpacjentowdnia 4 sierpnia 2O13r'w ramach nocnej i świątecznej
opieki
medycznej' Wskazalt, Że prosi o przesłanieodpowiedzi na pkt 1 (w formie
zeskanowanej)
i pkt 3 wnioskuna adreselektroniczny.
W odniesieniu
do odpowiedzi
na
pkt2 prosio nagraniena nośniku
dvd i powiadomienie
go o moz|iwoscijego
odbioru.

Pismem z dnia 20 sierpnia 2O13r.DyrektorZespołuopieki ZdrowotnejW
LidzbarkuWarmińskim wezwata wnioskodawcędo złoŻeniawniosku o ponowne
wykorzystanie
informacjipublicznejzgodnegozwzorem okreś|onym
rozporządzeniem
MinistraAdministracji
i Cyfryzacjiz dnia 17 stycznia2012r.w sprawiewzoruwnioskuo
ponowne wykorzystanie informacji pub|icznej.Poinformowała,ze niezłozenie

prawidłowego
wniosku W terminie 7 dni od doręczeniawezwania spowoduje
pozostawienie wniosku strony bez rozpoznania. Następnie pismem z dnia
27 sierpnia2013r.DyrektorZoZ poinformowała
wnioskodawcę,
żejego wniosekzostał
pozostawionybez rozpoznaniaw związkuz nieuzupełnieniem
braku.
Pismem z dnia 10 września2O13r,Andrzej Pieś|akwniosłskargę na
bezczynnośćDyrektora Zespołu opieki ZdrowotnejW Lidzbarku WarmińskimW
rozpoznaniuwnioskuo udzie|enieinformacji
pub|icznĄ.Zarzuciłnaruszenieprzepisow
ustawyo dostępiedo informacjipublicznejpoprzez przyjęcieprzez organ - wbrew
zakazowi ządania wskazywania ce|u oraz wbrew wo|i wnioskodawcy- Że Żądana
informacjama słuzyćdo ponownegowykorzystania,a takŻe poprzez zastosowanie
przepisowdotyczącychponownegowykorzystania
informacjipub|icznej,
podczasgdy
we wnioskuskarzący Żądatudostępnienia
informacjipub|icznejogo|nychzasadach.
ZarzuciłtakŻenieuzasadnione
ograniczeniekonstytucyjnego
prawaobywatelskiego
do
uzyskiwaniainformacjio działa|ności
organow wttadzypublicznej oraz wo|noŚci
rozpowszechniania informacji. Skarzący podniósł, Że inny jest przedmiot
konstytucyjnego
prawa obywatelido uzyskiwaniainformacjio dziatraniach
organow
wtadzypublicznej,a inny jest cel implementacji
dyrektywyunijnej, zrealizowany
w
rozdzia|e
2a ustawyo dostępiedo informacji
publicznej,
co w ocenieskarzącegowynika
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z uzasadnieniado projektunowe|izacji
ustawy.Wskazał,ze ce|emdyrektywyunijnej
jest harmonizaĄazasad i praktykpaństw
członkowskich
odnoszącychsię do wtórnego
wykorzystaniaW gospodarce informacjiwytworzonychpienłvotnie
przez sektorpubIiczny.Jednak nie moze to ograniczać
konstytucyjnych
zasad państwa
członkowskiego.
Zatemto wnioskodawca
decydujez jakiegotrybuchce skorzystać,
czy
z ogolnegownioskowego,czy ze szczegolnegotrybu ponownego
wykorzystania
informacjipublicznej.Podmiot będący W posiadaniu
informacjinie moze Żądac
wyjaŚnienia przez wnioskodawcęW jakim ce|u Żąda
udostępnieniainformacji.
Powołującsię na orzecznictwoTrybunałuSprawiedliwości
skarzący wskazał'Że
odmiennesą cele prawadostępudo informacjipublicznej
orazprawado ponownego
wykorzystania
informacjipublicznejwytworzon
ej przez sektor publiczny.Na poparcie
swoichtez skarzącyprzytoczył
orzeczeniaNacze|negoSąduAdministracyjnego.
W odpowiedzina skargę DyrektorZespołuopieki
ZdrowotnejW Lidzbarku
Warmińskimwniosłao jej odda|enie'Podała,Że skarŻący
jest redaktoremnacze|nym
prasy,,NaSzLidzbark'',zarejestrowanej
w sądzie,wydawanejw formieinternetowej.
W
związkuz tymw jej ocenie ma do niegozastosowanie
rozdział
2a ustawyo dostępiedo
informacji
pub|icznej.
Wskazano,Że w ańykułach
zamieszczonych
na pońalupojawiła
się zapowiedż.
skarŻącego,
ze podejmiesię na forumwyjaśnienia
kwestiidyzuróww
szpitalu|ekarza,który pełniz wyborufunkcjęburmistrza.
Podniesiono,Że wniosek
zostałwysłanyz redakcyjnejskrzynkimejlowej.W tych
oko|icznościach
Dyrektor
ZoZ
miałaprawo ządania wniosku zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie wniosku o
ponownewykorzystanieinformacjipub|icznej,
a wnioskodawcabyłpouczonyze jego
niezłoŻenle
terminie7 dni będzieskutkowaćpozostawieniem
wniosku bez rozpoznania'
W tej sytuacjibrak byłobezczynności,
gdyz nie odmówiono,ani nie uchylanosię od
udzie|eniainformacji
, lecz z uwagina brakiforma|nenie byłomoz|iwoŚc
i rozpoznania'
wnioskuskarzącego.
Wojewódzki Sąd Ad mi nistracyjny zw ażlył,
co następuje:
Podnieśćna|eŻy,iz w myślarL'1$ 2 ustawyz dnta25 lipca
2OO2r.
Prawo o
ustrojusądowadministracyjnych
(Dz.U.Nr 153, poz' 1269ze zm.)sądyadministracyjne
sprawująkontrolęwykonywaniaadministracji
publicznejpod wzg|ędemzgodnoŚciz
prawem.Kontrolata obejmujerowniezorzekanie
W sprawachskarg na bezczynność
organów.Zgodnie z art.3 s 2 pkt 8 ustawyz dnia 30 sierpnta
2OO2r,_ Prawo o
postępowaniu
przed sądami administracyjnymi
(Dz.U.z 2O12r.,poz. 27O)skarga na
bezczynność
organu administracjiprzysługujeW sprawach,W których mogą
byc
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w y d a w a n e d e c y z j e i p o s t a n o w i e n i a ( a r t . 3 s 2 p k t 1 , 2 i 3 p o wuosłt aa w
n eyoj)r a z w t y c h

sprawach,w ktorychmogąbyćwydawaneaktylub podejmowane
czynności
z zakresu
administracjipubIicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikającychz
przepisówprawa(art'3 $ 2 pkt4 tej ustawy).

W piśmiennictwie
oraz judykatuze przyjmujesię, ze z bezczynnością
organu
administracjipublicznejmamy do czynieniawówczas, gdy W prawnieokreś|onym

terminieorgan nie podejmujezadnych czynnościw sprawie lub, gdy wprawdzie
prowadził
postępowanie
w sprawie,jednakzemimo istnieniaustawowegoobowiązku,
nie kończygo wydaniemstosownegoaktulub nie podejmuje
czynności
(zob.T. Woś,H.
Krysiak-Molczyk
i M. Romańska,Komentaz do ustawy- Prawoo postępowaniu
przed
sądamiadministracyjnymi,
Warszawa2oo5,s. 86;wyrokWsA we Wrocławiu
z dnia14

stycznia2010 r., sygn.akt lV SABMr 66/09).Wniesienieskargina ''milczenie
władzy''
jest przy tym uzasadnionenie tylkow przypadkuniedotrzymania
terminuzatatwienia
sprawy,ale takze w przypadkuodmowywydaniaaktu mimoistnieniaw tym względzie
ustawowegoobowiązku,choćby organ my|niesądził,Że załatwieniesprawy
nie
Wymagawydania aktu (zob. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniuprzed sądami

administracyjnymi'
Komentarz,Warszawa 2006, s. 37)' Dla uznania bezczynności
konieczne jest zatem usta|enie,Że organ administracyjnyzobowiązanybył
na
podstawieprzepisów prawa do wydania decyĄi lub innego aktu a|bo
do podjęcia

określonych
czynności.

W zwlązkuz tym rozpatrującniniejsząsprawę Sąd uznał,iz wniesionaskarga
jestzasadna.
Stosowniedo art. 1 ust. 1 ustawyz dnia 6 września2OO1r.o dostępiedo
informacji
publicznej(Dz.U.z 2OO1r. Nr 1 12, poz' 1198ze zm'), zwanąda|ej:
u.d.i.p.

.
informacjąpublicznąjest kaŻda informacjao sprawach pub|icznych'Podmiotami
zobowiązanymi
do udostępnienia
informacjisą władzepubticzneoraz inne podmioty

wykonujące
zadaniapub|iczne,
w tym podmiotyreprezentujące
inneosoby|ubjednostki
organizacyjne,
które wykonujązadanlapub|iczne|ubdysponująmajątkiem
pub|icznym,
oraz osoby prawne,w ktorychSkarb Państwa,jednostkisamorząduterytorialnego
|ub

samoządu gospodarczegoalbo zawodowegomająpozycjędominującą
w rozumieniu
przepisowo ochroniekonkurencji
i konsumentów
(art.4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p).
Z kotei
przepis art. 6 ust. 1 u.d.i'p. okreś|apzykładowykatalog informacjipub|icznych
podlegających
udostępnieniu.
obejmujeon m. in. informacjeo podmiotach,
o których
mowaw art.4 ust. 1 u.d.i.p.izasadachfunkcjonowania
tychpodmiotów.
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W ozecznictwie przyjęto,ze informację
publicznąstanowi kaŻdainformacja
wytworzonaprzez szeroko rozumiane
władzepub|iczneoraz osoby pełniącefunkcje
pub|iczne,
a takze inne podmioty,któretę władzę
rea|izu1ąbądŹgospodarują
mieniem.
komunalnym
lub mieniemSkarbuPaństwaw zakresie
tych kompetencji.
Taki charakter
ma równiezwiadomość
niewytworzona
przezpodmiotypub|iczne,lecz odnosząca
się
do tych podmiotow(wyrokNSA z dnia
30 pażdziernlka2OO2r., sygn' || sA 1g56to2,.
LEX nr 78062).Przy czymprawodo
informacji
publicznejjestzasadą,a wyjątkiod
niej
powinnybyó interpretowane
ściŚle(NaczetnySąd Administracyjny
W Wyrokuz dnia
7 marca2003 r.,sygn.akt ll SA 3STZIO2,LEX
nr 144641).
W niniejszejsprawieskarzącywystąpił
do DyrektoraZespołuopieki Zdrowotnej
w LidzbarkuWarmińskimz wnioskiem
o udostępnienieinformacjiodnośniegrafiku
dyŻurow|ekarzywe wskazanym
okresie, zapisu z kamer monitoringu
ze szpi ta|az
okreś|onej
daty, a takze i|ościprzyjętychpacjentów
w okreś|onym
dniu' Na|ezy
stwierdzić,że niewątpliwiezespoł
opiekizdrowotnejjest podmiotem zobowiązanym
do
udzie|eniainformacjipublicznej
W rozumieniuu.d'i.p. jako wykonujący
zadania
pub|icznei dysponującymajątkiem
publicznymco wynika zarównoz
ustawyz dnia
15 kwietnia2O11r'o działatności
|eczniczej(Dz'U.z 2O13r.poz' 217),jak poprzednio
i
obowiązującejustawy z dnia 30
sierpnia 1991r' o zakładachopieki zdrowotnej
(Dz'U'z20O7r.Nr .|4 poz. 89).
W związkuz tym złoŻenie
wnioskuo udostępnienie
informacji
pub|icznejnakładana podmio
t zobowiązany
okreś|one
obowiązki.Winien
on
bowiema|bo udzielićtakiej informacji
w terminieokreś|onym
w art. 13 u.d.i.p.,albo
odmówić jej udostępnienia trybie
decyzji administracyjnej(o czym stanowi
art' 16 ust.1 u.d.i.p.)|ub tez umorzyćpostępowanie
(w przypadkuo którymmowa W
art.14 ust. 1 u.d.i.p').Ty|ko w sytuacji,
gdy ządanie strony nie dotyczy informacji
publicznej,brak jest podstaw
do wydawania decyzjii na|eŻy
jedynie wnioskodawcę
poinformować
pismem,Że sprawanie dotyczy
informacji
pub|icznej(wyrokNSA z dnia
17 grudnia2OO3r.,sygn.ll SA/Gd 11S3tO3,Lex
nr 2ggzgil).
W niniejszejsprawiepodmiot zobowiązany
zakwa|ifikował
ządanieskarzącegojako
wnioseko ponowne wykorzystanie
informacjipub|iczneji zastosowałregu|acj
ę zawartą
w rozdziale2a u'd.i.p.,wzywając
do złoŻenia
wniosku wedługWzoruokreś|onego
W
rozporządzeniuMinistraAdministra
i
Cyfryzacji
z dnia 17 stycznia 2O12r'wsprawie
Ąi
wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie
informacjipubticznej(Dz.U. z 2012r.
poz' 94). Wobec zaś niezłoŻenia
wniosku w ządanej formie podmiot zobowiązany
pozostawiłwniosek skarząceg
o bez rozpoznania,powołującsię na art.
23g ust. 4
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u.d.i.p'Przy czymjak wynikaz wyjaśnień
DyrektoraZoZ takitrybpostępowania
został
zastosowanyz uwagina fakt,ze z wnioskiemo udzie|enie
pub|icznej
informacji
wystąpił
redaktorgazetyinternetowej.
Takiepostępowanie
podmiotuzobowiązanego
do udzie|enia
informacji
nieznajduje
oparcia w przepisach prawa. Wskazać bowiem na|eŻy,Że zarówno z przepisów
dyrektywy2003/984/VE
ParlamentuEuropejskiego
i Rady z dnia17 listopada2003r.w
sprawieponownegowykorzystywania
informacji
sektorapubliczneg
o (Dz.Urz.UE L 34S
z 31'12.2003,str. 90),jak i rozdziału2a u.d.i.p.,który zostałwprowadzonyw ce|ujej
implementacji
wynika,Że ponownewykorzystywanie
publicznejpotegana jej
informacji
wykorzystylrłvaniu
w celach komercyjnych|ub niekomercyjnych,
innych niz pien,votny
publicznyce| wykorzystywania,
d|a któregoinformacja
zostaławyhruorzona.
Nie chodzi
zatemo samą treśćinformacji,|eczo róznego rodzĄudokumenty,które - uzyskaneod
podmiotu zobowiązanego - W sposób przetworzony lub nieprzetworzony są
udostępnianeprzez osoby flzyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadająceosobowościprawnej.Trudno zatem uznać,ze wniosek skarzącego
dotyczy ponownegowykorzystywaniainformacjipublicznejw rozumieniuu.d.i.p.
Nieza|eznieod powyzszegowskazać na|eŻy,
ze ustawąz dnia 16 wrzeŚnia 2O11r.o
zmianie ustawy o dostępie do informacjipublicznejoraz niektórychinnych ustaw
(Dz.U.Nr 204 poz. 1195 ze zm.),ktÓrą wprowadzonorozdział2a do u.d.i.p,dodano
takze przepis art. 2a ust. 2 stanowiący,Że zasady ponownegowykorzystywania
publicznejnie naruszająprawadostępudo informacji
informacji
publicznejani wolności
jej rozpowszechniania.
Zatem podmiotzobowiązanynie moŻepozbawićwnioskodawcy
prawa dostępudo informacjipub|icznej,samowotnieusta|ającze wniosek dotyczy
ponownegowykorzysĘwaniainformacjipubliczneji pozostawiającgo bez rozpoznania
jako nie złoŻony
na urzędowymformu|arzu.
Tylko bowiemwnioskodawcadecyduje,czy
występujez wnioskiemo udzie|enie
pub|icznej,
informacji
do czegoma prawozgodniez
art' 2 u.d.i.p,czy teŻ o ponownejej wykorzystpruanie
w myślprzepisów rozdziału2a
u.d'i.p'To bowiemna wnioskodawcyciąŻyewentualnaodpowiedzia|ność
związanaz
wykorzystywaniem
informacji
publicznejniezgodnie
z przepisamiu.d.i.p.
Wobec powyzszego DyrektorZoZ w LidzbarkuWarmińskimwinna rozpoznać
wniosekskazącego, ustalającw jakimzakresie Żądaneinformacjestanowiąinformację
publicznąi w jakim zakresiemogą być udostępnione,
a następniezałatwić
wniosekw
sposób przewidzianyW u.d.i.p. Nalezy przy tym zaznaczyć.iz nie w kazdymwypadku
informacjapublicznamoze być udzie|onaw pełnymzakresie,bowiemań. 5 ust. 1 i 2
6
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u'd.i'p'o dostępiedo informacji
publicznejprzewiduje
ograniczenieprawado informacji
pub|icznej
w zakresie i na zasadach określonych
w przepisacho ochronieinformacji
niejawnychoraz o ochronie innych tajemnicustawowochronionych
(państwowa,
słuzbowa,
skarbowa,statystyczna,
|ekarska),
a takzeze względuna pryWatnoŚÓ
osoby
fizyczne1|ub tajemnicęprzedsiębiorcy.Podmiot zobowiązanywinien
takŹe mieó na
uwadzepzepisy ustawyz dnia 29 sierpnia 1997r.o ochroniedanych
osobowych.W
takim wypadkujednak - jak wskazanowyżej- niezbędnejest
załatwienie
wniosku
zgodniez Wymogami
okreś|onymiw
u.d.i.p'
W tym stanie rzeczy Sąd uznał,że DyrektorZoZ w Lidzbarku
Warmińskim'
pozostajew bezczynnościi z tego wzg|ędu,na podstawie
ań. 149 ustawy Prawo o
postępowaniuprzed sądami administracyjnymi,
orzekłjak w sentencjiwyroku.o
kosztach postępowania sądowego orzeczono na podstawie
art. 2oo Prawa o
postępowan
iu przedsądami administracyjnym
i.
Jednocześnie
stosowniedo obowiązkuwynikającegoz treściań. 149 1 ustawy
$
Prawoo postępowaniu
przedsądamiadministracyjnymi
Sąd stwierdził,
Że bezczynność

organu nie miałarazącegocharakteru
, gdyŻorgan podjąłczynnościw terminiedo
załatwienia
wniosku,a jedynienie przybratyone właściwej
formyokreś|onej
przepisami
prawa.

