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Warszawa, 12 lipca 2017 r. 

347/BW/SOWP/2017/SOBW  

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie 

 

za pośrednictwem: 

Partii politycznej Razem 

skarżące: 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska 

Watchdog Polska 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 

 

podmiot zobowiązany:  

Partia polityczna Razem 

ul. Jezierskiego 7/LU 1 

00-457 Warszawa 

 

SKARGA NA AKT WYZNACZAJĄCY WYSOKOŚĆ OPŁATY  

ZA DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

W trybie art. 3 § 2 pkt 4 w zw. z art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi na podstawie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze 

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

skargę na akt wyznaczający wysokość opłaty za dostęp do informacji publicznej (tj. inny akt z 

zakresu administracji publicznej dotyczący uprawnień lub obowiązków wynikających z 

przepisów prawa), wydany przez Partię polityczną Razem, na mocy którego wyznaczono 

opłatę w wysokości 1600 zł. 

 

Wydanemu aktowi zarzucamy naruszenie: 

 art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, w zakresie w jakim przepis ten stanowi normatywną 

podstawę prawa do informacji publicznej, poprzez nieprawidłowe nałożenie opłaty za 

dostęp do informacji publicznej, stanowiące faktyczne ograniczenie tego prawa, 

 art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. 

Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm., dalej jako: UDIP), w zakresie w jakim przepis ten 

stanowi o tym, że zasadą jest bezpłatność dostępu do informacji publicznej bezpłatny, 

poprzez nieuzasadnione nałożenie opłaty za dostęp do informacji publicznej, gdyż 

niemającej charakteru wyjątku od zasady, 

 art. 15 ust. 1 UDIP, w zakresie w jakim przepis ten stanowi podstawę do nałożenia 

opłaty za dostęp do informacji publicznej, poprzez nieuzasadnione nałożenie opłaty 

spowodowane niewystąpieniem „dodatkowych kosztów”, o których stanowi ten 

przepis. 
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Stowarzyszenie wnosi o: 

1. uchylenie, na podstawie art. 146 § 1 PPSA, opłaty z 12 lipca 2017 r., 

2. zasądzenie na rzecz Stowarzyszenia od Partii politycznej Razem zwrotu 

postępowania według norm przepisanych. 

 

UZASADNIENIE 

I. 

20 czerwca 2017 r. stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska złożyło do Partii 

politycznej Razem, w drodze elektronicznej, wniosek o udostępnienie informacji publicznej o 

następującej treści: 

Szanowni Państwo, 

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie 

informacji publicznej dotyczącej wydatków poniesionych przez partię: 

1. Wyciągów i historii rachunków bankowych partii za okres od listopada 2016 r 

do dnia wykonania wniosku. 

Wnioskowaną informację prosimy o przesłanie w formie skanów na adres e-mail: 

biurosowp@siecobywatelska.pl 

Z poważaniem, 

Szymon Osowski, Bartosz Wilk, członkowie zarządu zgodnie z zasadami 

reprezentacji. 

12 lipca 2017 r. podmiot zobowiązany przesłał odpowiedź o następującej treści: 

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na konieczność zanimizowania danych 

wszystkich wpłacających będących członkami partii oraz innych osób co do 

których nie istnieje obowiązek ujawniania danych osobowych, żądane przez 

Państwa informacje przekazane zostaną w terminie do dwóch miesięcy od dnia 

wpłynięcia wniosku. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie żądanych przez 

Państwa informacji będzie wymagało poniesienia dodatkowych kosztów 

związanych z koniecznością przekształcenia informacji. 

Po przeliczeniu roboczogodzin szacujemy, że koszty te będą wynosić 1600 złotych 

- musimy zlecić to komuś na zewnątrz. 

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na takie rozwiązanie, wystawimy Państwu notę 

obciążeniową na tę kwotę. 

Pozdrawiamy, 

Zarząd Krajowy Partii Razem 

Z serdecznymi pozdrowieniami 

Zarząd Krajowy 

Partia Razem 

Wobec powyższego na mocy powyższego aktu wyznaczono, na podstawie art. 15 ust. 1 

UDIP, opłatę za udostępnienie informacji publicznej w wysokości 1600 zł. 

mailto:biurosowp@siecobywatelska.pl
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II. 

Pismo, którego treścią jest wyznaczenie wysokości opłat za udostępnienie informacji 

publicznej (na postawie art. 15 ust. 2 UDIP) jest innym niż decyzje i postanowienia aktem z 

zakresu administracji publicznej, dotyczącym uprawnień lub obowiązków wynikających z 

przepisów prawa, zatem w oparciu o art. 3 § 2 pkt 4 PPSA znajduje się w obszarze kognicji 

sądów administracyjnych. 

Regulacja art. 3 § 2 pkt 4 PPSA umożliwia poddawanie sądowej kontroli indywidualnych 

aktów administracyjnych (zob. red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, s. 53), których legalność, przy braku 

art. 3 § 2 pkt 4 PPSA, nie mogłaby być kontrolowana. Artykuł 3 § 2 pkt 4 PPSA pozwala 

zatem na pełniejsze realizowanie praw podmiotowych jednostki, które są uzależniane od 

rozstrzygnięć szeroko rozumianej administracji publicznej. 

Z językowego brzmienia art. 3 § 2 pkt 4 PPSA wynikają warunki, które spełniać musi akt 

administracji publicznej, aby mógł być przedmiotem postępowania przed sądami 

administracyjnymi.  

Wobec tego, omawiany akt: 

1) musi być aktem innymi niż decyzja administracyjna oraz postanowienia wydane 

w postępowaniu administracyjnym (na które służy zażalenie albo kończące 

postępowanie, czy też rozstrzygające sprawę co do istoty) tudzież w postępowaniu 

egzekucyjnym i zabezpieczającym (na które służy zażalenie). 

2) musi się on mieścić w zakresie działalności administracji publicznej, 

3) musi dotyczyć uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Artykuł 15 ust. 2 UDIP stanowi o tym, że podmiot zobowiązany do udostępnienia 

informacji publicznej „powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty”. Ma to miejsce 

wówczas, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot ten miałby 

ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanymi we wniosku sposobem udostępnienia lub 

koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. „Powiadomienie”, 

o którym mowa w art. 15 ust. 2 UDIP, bez wątpienia nie następuje w formie decyzji tudzież 

postanowienia. Do wydania decyzji administracyjnej lub postanowienia ustawodawca 

musiałby wyposażyć podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej 

w odpowiednią normę kompetencyjną, której w art. 15 UDIP brak. Tymczasem art. 15 ust. 2 

udip upoważnia podmiot zobowiązany do wydania owego powiadomienia o wysokości opłat. 

Nie sposób uznać, że owe powiadomienie (jakkolwiek nazwane, czy jako „zarządzenie”, 

„zawiadomienie”, „wezwanie”, „informacja”, czy niezatytułowane w ogóle – zob. 

postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2012 r., sygn. akt 

I OSK 2359/12) nie stanowi ani decyzji administracyjnej, ani postanowienia. 

Ustawodawca nakłada na wymienione w art. 4 UDIP podmioty obowiązek udostępniania 

informacji publicznej. Z kolei kompetencja do wydawania „powiadomienia” o wysokości 

opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 UDIP jest genetycznie związana ze sferą administracji 
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publicznej. Zawiadomienie o wysokości opłaty związanej z udostępnieniem informacji 

publicznej, kreujące obowiązek uiszczenia opłaty we wskazanej wysokości, stanowi władcze 

działanie administracji publicznej. Mieści się zatem ono w zakresie działania administracji 

publicznej, ma on bowiem publicznoprawny charakter. 

 Wskazuje się w literaturze, że akt ten musi dotyczyć sprawy indywidualnej, gdyż 

spraw ogólnych dotyczy art. 3 § 2 pkt 5 i 6 (red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, s. 54). 

Zawiadomienie o opłatach jest adresowane do jednostkowego, ściśle określonego adresata, 

dotyczy sprawy indywidualnej (jest związany ze stosunkiem pomiędzy wnioskodawcą 

a podmiotem zobowiązanym). 

Wyznaczenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej, której wysokość jest 

przekazywana przedmiotowym powiadomieniem, nakłada na wnioskodawcę obowiązek 

uiszczenia owej opłaty. W razie nie dokonania jej uiszczenia, może zostać wszczęta 

egzekucja. Wyznaczenie wysokość opłaty za udostępnienie informacji publicznej 

bezpośrednio wpływa na obowiązek wnioskodawcy, bowiem od wysokości wyznaczonej 

opłaty zależy zakres owego obowiązku. 

Kreowany w drodze poruszanego powiadomienia obowiązek wynika z przepisów prawa, 

bowiem podstawę do jego wydawania stanowi art. 15 ust. 2 UDIP. 

Wobec powyższego wiadomość Partii politycznej Razem z 12 lipca 2017 r. wyznacza 

wysokość opłaty za dostęp do informacji publicznej, więc spełnia powyższe warunki, wobec 

czego mieści się w katalogu spraw kontrolowanych przez sądy administracyjne. Nadto, pismo 

w sprawie wyznaczenia wysokości opłaty nie mieści się w katalogu wysłowionym w art. 5 

PPSA, wskazującym w jakich sprawach nie są właściwe sądy administracyjne. 

Na marginesie należy zwrócić uwagę na postanowienie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 25 października 2012 r. (I OSK 2359/12) – w przedmiotowej 

sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę na powiadomienie o 

wysokości opłat, bowiem uznał, że akt taki nie mieści się w kognicji sądów 

administracyjnych. Strona złożyła na niniejsze postanowienie zażalenie. Naczelny Sąd 

Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną i uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 października 2012 r. Stwierdzono, iż zawiadomienie 

o opłacie jest aktem z zakresu administracji publicznej, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4 

PPSA. 

W publikacji pod redakcją P. Szustakiewicza [P. Szustakiewicz (red.), Dostęp do 

informacji publicznej, Warszawa 2014] odwołano się do przywołanego orzeczenia NSA z 25 

października 2012 r. (sygn. akt I OSK 2359/12), dodając, iż Takie uregulowanie zagadnienia 

sposobu powiadamiania o wysokości opłaty rozwiązuje również kwestię ewentualnego 

postępowania odwoławczego. Od aktów wskazanych w art. 3 § 2 pkt 4 ppsa nie służy bowiem 

zażalenie, ale wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, po dokonaniu którego 

i bezskutecznym upływie terminu do usunięcia naruszenia lub też po odmowie zmiany 
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stanowiska ze strony organu przysługuje zainteresowanemu skarga do sądu 

administracyjnego (s. 203 wskazanej publikacji). 

Piotr Sitniewski wskazał, iż Powiadomienie o wysokości kosztów może zostać 

zaskarżone do WSA, ponieważ orzecznictwo sądowe uznaje tę czynność za podlegającą 

kognicji sądu administracyjnego [P. Sitniewski, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. 

Komentarz, Wrocław 2011, s. 218]. Autor przywołał w tym zakresie na poparcie swoich tez 

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 lutego 2008 r. (sygn. akt I OSK 581/07) oraz 

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 grudnia 2007 r. (sygn. akt 

II SA/Wa 850/07). 

Z kolei Irena Kamińska oraz Mirosława Rozbicka-Ostrowska konstatują, iż 

zaakceptować trzeba tę linię orzecznictwa, według której ustalenie wysokości opłat za dostęp 

do informacji publicznej (art. 15 ust. 1 u.d.i.p.) następuje w drodze aktu stwierdzającego 

obowiązek poniesienia opłaty oraz ustalającego jej wysokość. Jest to akt z zakresu 

administracji publicznej, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ppsa [I. Kamińska, M. Rozbicka-

Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 204]. 

Autorki z kolei przywołują wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

z dnia 18 czerwca 2008 r., (sygn. akt II SA/Wa 459/07). 

Kamil Klonowski wśród przykładów innych aktów z zakresu administracji publicznej 

wymienia expressis verbis, że  akty te dotyczą w sytuacjach określonych ustawami – ustalenie 

opłat administracyjnych, np. ustalenie opłaty za dostęp do informacji publicznej na podstawie 

ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (K. Klonowski, Kontrola 

sądowoadministracyjna „innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej 

dotyczących uprawnień lub obowiązków, wynikających z przepisów prawa” z art. 3 § 2 pkt 4 

p.s.a., „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 5/2012). 

Wobec powyższego wiadomość e-mail Partii politycznej Razem z 12 lipca 2017 r. 

podlega kognicji sądu administracyjnego i jego legalność może być przedmiotem 

postępowania przez tutejszym Sądem. 

III. 

Odnosząc się do prawidłowości nałożenia opłaty w niniejszej sprawie należy wskazać, że 

podmioty publiczne (lub realizujące zadania publiczne albo wykorzystujące mienie publiczne) 

są na mocy art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów UDIP zobowiązane do udostępnienia 

informacji publicznej. Jest nim bez wątpienia Partia polityczna Razem (vide art. 4 ust. 2 

UDIP). Podmioty zobowiązane – z uwagi na wskazaną podstawę konstytucyjną oraz 

ustawową – muszą mieć świadomość nałożonych na nie obowiązków i wobec tego 

antycypować konieczność podjęcia czynności związanych z udostępnianiem informacji 

publicznych, w tym konieczność udostępniania informacji publicznej na wniosek na 

podstawie art. 10 ust. 1 UDIP. 

Z naciskiem należy wskazać, że jedną z zasad dostępu do informacji publicznej na 

podstawie UDIP jest zasada bezpłatności. Wynika ona z przepisu art. 7 ust. 2 UDIP, który 
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stanowi o tym, że dostęp do informacji jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15. Wobec tego 

zasadą jest bezpłatność, zaś wyjątkiem odpłatność. Zgodnie z regułami wykładni prawa, 

wyjątki nie mogą być interpretowane rozszerzająco (exceptiones non sunt extendendae). 

Podmioty zobowiązane powinny zatem zadbać o właściwą organizację pracy i przedsiębranie 

czynności, które pozwolą urzeczywistnić bezpłatność dostępu i dzięki którym nie będzie 

konieczne wyznaczanie opłat za dostęp do informacji publicznej. 

Podmioty zobowiązane mają prawną i instytucjonalną możliwość uniknięcia ponoszenia 

kosztów związanych z dostępem do informacji publiczny. Stanowi ją udostępnianie 

informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na podstawie art. 8 ust. 2 i 3 

UDIP. Co istotne, informacje udostępnione w BIP nie muszą być udostępniane na wniosek 

(co wynika a contrario z art. 10 ust. 1 UDIP, zgodnie z którym informacja publiczna, która 

nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek). Udostępnianie informacji 

publicznych w BIP pozwala uniknąć dodatkowych kosztów, bowiem informacje publiczne 

mogą być sukcesywnie udostępniane w BIP. 

Wobec powyższego, nałożenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej powinno 

mieć charakter wyjątkowy i wynikać np. ze specyfiki sposobu i formy wskazanych 

we wniosku, jako odbiegających od standardowych (np. udostępnienie informacji publicznej 

na rzadko spotykanym nośniku, np. płycie Blu-Ray). Za wyjątkowe nie można uznać 

udostępnienie informacji publicznej w formie dokonania kserokopii informacji objętych 

żądaniem. 

IV. 

Wyznaczenie opłaty w niniejszej sprawie nie było konieczne. Zgodnie z art.15 ust. 1 

UDIP opłata ma związek z „dodatkowymi kosztami związanymi ze wskazanymi we wniosku 

sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we 

wniosku”. Należy zauważyć, że opłata dotyczyć ma „dodatkowych kosztów”. Partia 

polityczna Razem nie wykazał, że udostępnienie informacji publicznej w formie 

elektronicznej dokumentów rodzi dodatkowe koszty. Należy wskazać, że udostępnienie 

dokumenty elektronicznego nie wiąże się z użyciem materiałów technicznych, więc nie 

sposób uznać, że udostępnienie dokumentów w formie elektronicznej rodzi dodatkowe 

koszty. 

Kwestię odpłatności przy udostępnianiu informacji publicznej reguluje w sposób 

wyczerpujący przepis art. 15 ust. 1 UDIP. Zgodnie z jego treścią podmiot zobowiązany może 

pobrać od wnioskodawcy opłatę, jeżeli ma ponieść dodatkowe koszty związane ze 

wskazanymi we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia 

informacji w inną formę. Opłata ma być wynikiem „dodatkowych” kosztów. Oczywiste jest, 

że realizacja konstytucyjnego prawa do informacji publicznej jest kosztochłonna. Jednakże 

opłata może zostać nałożona nie z powodu wystąpienia jakichkolwiek kosztów, ale kosztów 

„dodatkowych”. Aby ustalić, czy koszty mają ten charakter, należy indywidualnie ocenić 

każdą sprawę. Wykluczony jest więc automatyzm w ustalaniu tej opłaty oraz jej wysokości. 
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Zgodnie z art. 15 ust. 1 UDIP jeżeli podmiot zobowiązany miałby ponieść dodatkowe 

koszty, to podmiot ten może (ale, co istotne, nie musi) pobrać od wnioskodawcy opłatę w 

wysokości odpowiadającej tym kosztem. Wynika z tego, że rozstrzygnięcie wydane na 

podstawie art. 15 ust. 1 UDIP w przedmiocie kosztów ma charakter uznaniowy i jest 

podejmowane w ramach tzw. uznania administracyjnego. Dał temu jasno wyraz 

ustawodawca, posługując się sformułowaniem „podmiot ten [podmiot zobowiązany do 

udostępnienia informacji publicznej – przyp. własny.] może pobrać od wnioskodawcy opłatę”, 

nie zaś sformułowaniem dyrektywnym „podmiot ten pobiera (…) opłatę”. 

Wskazano powyżej, że opłata musi wynikać z „dodatkowych” kosztów ponoszonych 

przez organ. Przy ocenie owej „dodatkowości” w każdym przypadku podmiot zobowiązany 

musi wziąć pod uwagę, że prawo do informacji publicznej jest konstytucyjnym prawem, 

zagwarantowanym w art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Musi wziąć także pod uwagę, że dostęp 

do informacji jest, na podstawie art. 7 ust .2 UDIP, co do zasady bezpłatny. Przy ocenie owej 

dodatkowości nie można pominąć treści art. 12 ust. 2 UDIP, zgodnie z którym podmiot 

udostępniający informację publiczną jest zobowiązany zapewnić możliwość kopiowania 

informacji publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik. W tym względzie organ musi pamiętać, że 

udostępnianie informacji publicznej nie jest świadczeniem usług przez podmioty zobowiązane 

do jawnego działania, ale podstawą funkcjonowania podmiotów zobowiązanych. 

V. 

Należy w końcu wskazać, że opłata nałożona na podstawie art. 15 ust. 1 UDIP musi 

odpowiadać faktycznie poniesionym kosztom przez podmiot zobowiązany. W żadnym 

wypadku nie może prowadzić do osiągania dodatkowych wpływów wskutek udostępniania 

informacji publicznej. 

Aby ustalić rzeczywiście ponoszone koszty, w każdym, indywidualnym przypadku 

podmiot zobowiązany musi ustalić faktyczną wysokość kosztów. Analiza pisma 

wyznaczającego opłatę nie daje podstaw do uznania, że wyznaczona w niniejszej sprawie 

opłata odpowiada rzeczywistym kosztom. Nie przedstawiono sposobu wyliczenia tej opłaty, 

nie wskazano też jakie okoliczności składają się na jej wysokość. Choćby z tego powodu jawi 

się ona arbitralna, a jako taka powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego. 

Wobec powyższego Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie. 

 

Załączniki: 

1) odpis skargi 

2) wydruk KRS Stowarzyszenia, 

3) wydruk statutu Stowarzyszenia. 

 


