
Warszawa, 23 marca 2016 r. 

74/BW/SOWP/2016/SOKBT 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Gdańsku 

 

Za pośrednictwem: 

Prezydent Miasta Sopotu 

 

Skarżące: 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska 

Watchdog Polska 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 

 

Podmiot zobowiązany:  

Prezydent Miasta Sopotu 

ul. Tadeusza Kościuszki 25/27 

81-704 Sopot 

 

SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ 

Prezydent Miasta Sopotu 

 

W trybie art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi na podstawie (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze 

zm.; dalej jako: PPSA) stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: 

„Stowarzyszenie”) zaskarża bezczynność Prezydenta Miasta Sopotu wskutek 

nieudostępnienia informacji publicznej, będącej przedmiotem wniosku z dnia 22 lutego 2016 

r. 

 

Wskutek bezczynności Prezydenta Miasta Sopotu zarzucamy naruszenie: 

 

– art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 

1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.), w zakresie w jakim przepis ten stanowi o tym, 

że każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii, które obejmuje wolność posiadania 

poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz 

publicznych i bez względu na granice państwowe oraz w zakresie, w jakim z przepisu tego 

wynika prawo do informacji publicznej, poprzez błędne przyjęcie przez organ, że prawo do 

informacji publicznej nie przysługuje Stowarzyszeniu, 

 – art. 54 ust. 1 w zw. z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim przepisy te stanowią 

normatywną gwarancję prawa do informacji o działaniach władz publicznych, poprzez 



nieuprawnione przyjęcie, że art. 61 ust. 1 Konstytucji RP ogranicza prawo do informacji 

publicznej wyłącznie do obywateli, 

– naruszenie art. 10 ust. 1 UDIP, w zakresie w jakim stanowi o tym, że informacja publiczna, 

która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym 

repozytorium, jest udostępniana na wniosek, poprzez nieudostępnienie informacji publicznej 

będącej przedmiotem złożonego wniosku wskutek udostępnienia informacji wymijającej, 

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

(Dz.U. z 2015 r., poz. 2058, dalej jako: „UDIP”),, w zakresie w jakim przepis ten stanowi, że 

każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, poprzez nieuprawnione 

uznanie, że prawo to nie przysługuje Stowarzyszeniu, 

Wobec powyższego Stowarzyszenie wnosi o: 

 

– zobowiązanie Prezydenta Miasta Sopotu do zrealizowania wniosku z dnia 22 lutego 2016 r. 

 

Stowarzyszenie wskazuje, że jest organizacją pozarządową mającą status organizacji 

pożytku publicznego, działającą na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Sprawa zawisła przed tutejszym sądem jest sprawą własną 

Stowarzyszenia, związaną z realizacją misji i celów Stowarzyszenia1. W związku z tym, na 

podstawie art. 239 § 2 PPSA Stowarzyszenie nie ma obowiązku uiszczania opłat sądowych. 

 

UZASADNIENIE 

Opis stanu faktycznego 

W dniu 22 lutego 2016 r. Stowarzyszenie skierowało za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do Urzędu Miasta Soporu wniosek o udostępnienie informacji publicznej o 

następującej treści: 

Od: "Sieć Obywatelska Watchdog Polska" <biurosowp@siecobywatelska.pl> 
Do: ums@sopot.pl 
Data: 22 lutego 2016 14:23  
 
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o 
udostępnienie: 
 
listy imion i nazwisk pracowników samorządowych, którzy w 2015 r. otrzymali nagrodę/nagrody oraz 
wysokość tej nagrody/tych nagród w odniesieniu do każdego z nagrodzonych pracowników 

                                                           
1 Misją stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia (§ 7 statutu 

stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska). Z kolei celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i ochrona wolności 

i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań 

monitorujących i edukacyjnych, w szczególności podejmowanych przez członków Stowarzyszenia i osoby z nimi 

współpracujące, na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego, w tym m.in. działanie na rzecz 

swobodnego dostępu do informacji publicznej (§ 8 pkt 1 statutu). Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in. 

monitorowanie podmiotów publicznych i innych podmiotów otrzymujących  środki publiczne (§9 pkt 1 statutu 

Stowarzyszenia). 



samorządowych oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę 
przyznania tej nagrody/tych nagród – w odniesieniu do każdego pracownika samorządowego 

 
Wnioskowane informacje prosimy przesłać na ten adres maila. 
W imieniu Stowarzyszenia, 
Katarzyna Batko-Tołuć 
Szymon Osowski 
- członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji 
 

W odpowiedzi na wniosek, skierowano do Stowarzyszenia pismo datowane na 4 marca 

2016 r. (znak: Or.1431.2.2016). W treści pisma wskazano akt prawny, na którego podstawie 

przyznawane są nagrody. Poza tym poinformowano, że „W roku 2015 239 pracowników 

otrzymało nagrodę uznaniową określoną w wysokości od 2000 zł do 2250 zł brutto. Łączna 

kwota wypłaconych nagród wyniosła 478770 zł brutto. Warunkiem przyznania tej nagrody 

było nienaganne wypełnianie obowiązków służbowych w roku 2015. Ponadto 87 osób 

otrzymało nagrody uznaniowe na kwotę łączną 145996 zł za szczególne osiągnięcia w pracy 

lub wykonywanie dodatkowych zadań, wykraczających poza zakres obowiązków”. 

Ponadto, co istotne, w treści pisma można znaleźć następujący fragment: 

„Niezależnie od powyższego pragniemy jednak podkreślić, iż wniosek o udostępnienie 

informacji publicznej dotyczący udostępnienia na podstawie art. 61 Konstytucji RP danych 

osobowych pracowników samorządowych, którzy w 2015 r. otrzymali nagrody, ich wysokości 

wraz z podstawą ich przyznania złożony przez organizacje pozarządowe, co do zasady budzi 

wątpliwości w odniesieniu do art. 61 Konstytucji RP i do orzecznictwa Trybunału 

Konstytucyjnego (Postanowienie z dnia 2 grudnia 2015 r. sygn. akt SK 36/14).” 

W związku z powyższym do dnia złożenia niniejszej skargi wniosek z dnia 22 lutego 2016 

r. nie został zrealizowany. Wprawdzie organ odpowiedział na wniosek, ale nie udzielił 

informacji publicznej, o udostępnienie której zwróciło się Stowarzyszenie, tj. 1) nie udzielono 

informacji publicznej o imionach i nazwiskach nagrodzonych pracowników samorządowych, 

2) nie udostępniono informacji o kwotach poszczególnych nagród, 3) nie udostępniono 

informacji publicznej o szczególnych odniesieniach, które uzasadniały przyznanie 

poszczególnych nagród. Wobec tego odpowiedź urzędu ma charakter odpowiedzi 

wymijającej. Treść uzasadnienia pisma skłania do konstatacji, że ma to związek z błędnym 

przyjęciem przez organ, że żądanie udostępnienia informacji publicznej przez organizację 

pozarządową budzi wątpliwości w kontekście art. 61 Konstytucji RP. 

Uzasadnienie zarzutów 

[1] 

W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, że przedmiotem złożonego w dniu 22 lutego 

2016 r. wniosku jest udostępnienie informacji publicznej. Informacja ta bowiem stanowi 



informację o działalności organów władzy publicznej (vide art. 61 ust. 1 Konstytucji RP) oraz 

informację o sprawach publicznych (zgodnie z art. 1 ust.1 UDIP). 

Wskazać należy, że „zarówno w orzecznictwie, jak i literaturze przedmiotu, 

prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym organ udzielając informacji publicznej 

powinien czynić to dokładnie i precyzyjnie, tak aby podmiot wnioskujący nie miał 

jakichkolwiek wątpliwości, że uzyskana odpowiedź stanowi realizację jego żądania. 

Przedstawienie informacji innej niż ta, na którą oczekuje wnioskodawca, informacji niepełnej 

lub wymijającej, czy wręcz nieadekwatnej do treści wniosku, i tym samym niewyczerpującej 

żądania wniosku, świadczy o bezczynności podmiotu zobowiązanego do udostępnienia 

informacji publicznej, do którego skierowano wniosek o jej udostępnienie, co niewątpliwie 

narusza regulację zawartą w art. 13 ust. 1 u.d.i.p.” (zob. per exemplum wyrok Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2015 r., I OSK 1329/14, Centralna Baza Orzeczeń 

Sądów Administracyjnych). 

Analiza odpowiedzi organu jednoznacznie wskazuje, że odpowiedź ma charakter 

wymijającej, bowiem nie stanowi udostępnienia informacji publicznej, tj. w konsekwencji 

wniosku nie udostępniono informacji publicznej o: 1) imionach i nazwiskach nagrodzonych 

pracowników samorządowych, 2) nie udostępniono informacji o kwotach poszczególnych 

nagród, 3) nie udostępniono informacji publicznej o szczególnych odniesieniach, które 

uzasadniały przyznanie poszczególnych nagród. 

[2] 

Poza tym, organ poczynił wątpliwości w związku z art. 61 Konstytucji RP co do wniosku o 

udostępnienie informacji publicznej, złożonego przez Stowarzyszenie jako organizację 

pozarządową (pismo z 4 marca 2016 r. in fine). 

Stowarzyszenie z naciskiem należy podkreślić, że są to stanowisko nieuzasadnione. 

Należy zwrócić uwagę, że art. 2 ust. 1 UDIP stanowi o tym, że każdemu przysługuje 

prawo dostępu do informacji publicznej. Wynika to z tego, że ustawodawca zwykły przyznał 

każdemu (nie tylko obywatelowi) prawo do informacji publicznej, które może być 

realizowane poprzez uzyskiwanie informacji publicznej na wniosek (na podstawie art. 10 ust. 

1 UDIP). 

Konstytucja RP określa minimalny standard ochrony wolności i praw człowieka i 

obywatela, które zagwarantowano w ustawie zasadniczej. Oznacza to, że na gruncie ustaw 

można zagwarantować szerszy zakres ochrony wolności i praw, w tym można 

zagwarantować pełniejszą ich realizację. Tak stało się w przypadku prawa do informacji 

publicznej. Konstytucyjna regulacja ma bowiem charakter gwarancyjny, a nie limitujący 

potencjalny krąg podmiotów korzystających z możliwości pozyskiwania informacji publicznej. 

Fakt, że na gruncie ustawy zakres beneficjentów prawa dostępu do informacji publicznej jest 

szerszy niż w Konstytucji, sprawia, iż tylko część podmiotów wykonujących prawo 



zagwarantowane w ustawie będzie jednocześnie korzystała z prawa konstytucyjnego (zob. 

stanowisko Marszałka Sejmu, postanowienie z dnia 2 grudnia 2015 r., sygn. SK 36/16). 

Ewentualne znaczenie wskazanego postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 

grudnia 2015 r. jest związane z problematyką legitymacji do wniesienia skargi konstytucyjnej 

do Trybunału Konstytucyjnego przez nie-obywatela. Wyrok ten nie ma znaczenia na 

działalność podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej. 

Należy z naciskiem podkreślić, że prawo do informacji publicznej jest prawem człowieka 

(zatem przysługującym każdemu), co podkreśla orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka. W sprawach: TASZ przeciwko Węgrom2, Młodzieżowa Inicjatywa na Rzecz Praw 

Człowieka przeciwko Serbii3, Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und 

Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirt-schaftlichen Grundbesitzes 

przeciwko Austrii4. ETPC wskazuje, że prawo do informacji publicznej jest fundamentem 

demokratycznego państwa prawa. Dodatkowo ETPC wskazuje, że organizacje pozarządowe 

pełnią wielokrotnie rolę prasy – a z tego też wynika konieczność ochrony prawa do 

informacji (publicznej) organizacjom pozarządowym. W wyroku ETPC w sprawie TASZ 

przeciwko Węgrom wskazano jasno, że „Funkcją prasy jest, między innymi, tworzenie forów 

pod debatę publiczną. Jednakże, realizacja tej funkcji nie jest ograniczona tylko do mediów 

czy też profesjonalnych dziennikarzy. W obecnej sprawie, przygotowanie forum debaty 

publicznej było prowadzone przez organizację pozarządową”. 

W postanowieniu z 2 grudnia 2015 r. (sygn. SK 36/14) Trybunał nie dostrzegł innego 

rozstrzygnięcia, wydanego przez ten sam Trybunał. W postanowieniu z 13 września 2000 r. 

(SK 4/00) Trybunał zauważył: Jak dalej słusznie zauważa Prokurator Generalny, norma art. 61 

ust. 1 (…)- przyznaje obywatelowi prawo do uzyskiwania informacji, a więc także do bycia 

informowanym. Charakter tego prawa dowodzi, że najpełniejsza jego realizacja następuje za 

pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym oczywiście prasy. Art. 1 ustawy z 26 

stycznia 1984 r. – Prawo prasowe stanowi wyraźnie, że "prasa zgodnie z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do 

ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej". 

Przytoczony przepis stanowi niewątpliwie rozwinięcie treści normatywnej art. 61 ust. 1 

konstytucji w takim znaczeniu, że zakodowane w nim prawo podmiotowe może obywatel 

realizować osobiście, jak też to prawo może się urzeczywistniać za pośrednictwem prasy. 

Wynika z tego, że skarga konstytucyjna zmierzająca do ochrony prawa do informacji 

przysługuje zarówno każdemu obywatelowi, jak też i "prasie", a konkretnie odpowiedniemu 

organowi prasowemu. 

                                                           
2 Polskie tłumaczenie wyroku: 
http://informacjapubliczna.org.pl/7,107,przelomowy_wyrok_europejskiego_trybunalu_praw_czlowieka.html 
3 Wyrok, wraz z polską wersją językową, jest dostępny w bazie HUDOC pod adresem: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152998 
4 Zob. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150795.  

http://informacjapubliczna.org.pl/7,107,przelomowy_wyrok_europejskiego_trybunalu_praw_czlowieka.html
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152998
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150795


Konkludując, wskutek udzielenia odpowiedzi wymijającej, organ pozostaje w 

bezczynności, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 UDIP. Błędne są także wątpliwości organu 

co do możliwości czynienia użytku z prawa do informacji publicznej przez organizację 

pozarządową, bowiem pozostaje one w sprzeczności z art. 2 ust. 1 UDIP. 

W związku z powyższym Stowarzyszenie wnosi jak w petitum skargi. 

 

 

 

 

Załącznik: 

 wydruk statutu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, 

 wydruk z KRS Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, 

 odpis skargi. 

 

 


