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Na podstawie art. 33 § 2 PPSA Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zgłasza swój 

udział w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej 

Marii Szczeblewskiej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 31 

października 2013 r. (II SA/Sz 628/13, sprawa ze skargi Marii Szczeblewskiej na uchwałę Rady 

Gminy Stepnica z 29 lipca 2011 r. nr VII/72/11). 

 

I. Uzasadnienie przystąpienia Stowarzyszenia 

Misją naszego Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska jest działalność na rzecz upowszechniania 

i realizacji idei dobrego rządzenia poprzez doprowadzenie do przejrzystości i rozliczalności instytucji 

publicznych oraz wzmocnienie obywatelskiej świadomości własnych praw i umiejętności korzystania 

z nich. Jednym z podstawowych elementów zapewniających rozliczalność działania władz 

i wzmocnienie obywateli w procesie rządzenia, jest jawność życia publicznego.  

Sieć Obywatelska Watchdog Polska prowadzi poradnictwo w zakresie spraw związanych nie 

tylko z obywatelskim prawem do informacji publicznej, ale również w zakresie wolności i praw 

obywatelskich oraz prawa samorządowego. Jesteśmy wielokrotnie stroną postępowań 

administracyjnych i sądowoadmnistracyjnych, jak również uczestnikiem tych postępowań jako 

organizacja społeczna. 

Wskazane okoliczności, składające się na doświadczenie naszej organizacji w zakresie prawa do 

informacji publicznej, przemawiają, naszym zdaniem, za dopuszczeniem Sieci Obywatelskiej 

Watchdog Polska do sprawy ze skargi kasacyjnej Marii Szczeblewskiej w charakterze organizacji 

społecznej. 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., 

poz. 270 ze zm.), dalej jako „PPSA”. 



II. Stan faktyczny sprawy 

Sprawa zawisła przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie dotyczyła skargi na 

uchwałę Rady Gminy Stepnica z 29 lipca 2011 r. (nr VII/72/11) w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Stepnica. Co istotne, konsultacje społeczne, zgodnie ze 

wskazanym aktem prawnym – miały być przeprowadzone poprzez wypełnienie i podpisanie przez 

mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze, karty konsultacyjnej, która stanowiła 

załącznik nr 1 do uchwały. Wypełnienie i podpisanie karty konsultacyjnej wymagało podania takich 

informacji jak imię, nazwisko oraz stanowisko, które dany mieszkaniec zajmuje w sprawie będącej 

przedmiotem konsultacji społecznych. 

III. Stanowisko Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska 

Pragniemy z naciskiem podkreślić, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której w wyniku 

konsultacji społecznych władza publiczna uzyskuje informacje o poglądach politycznych 

poszczególnych mieszkańców i mieszkanek. 

Zdaniem Stowarzyszenia przyjęty sposób konsultacji rażąco narusza Konstytucję RP. Godzi m.in. 

w wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP zasadę demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego 

zasady sprawiedliwości społecznej w ten sposób, że narusza zasadę zaufania obywateli do państwa. 

Uzyskiwanie przez władze wskazanych informacji o osobach biorących udział w konsultacjach 

społeczny spowodować może obniżenie społecznej aktywności oraz to, że w przyszłości nie będą oni 

brali udział w kolejnych konsultacjach społecznych przeprowadzanych przez organ. Ma to z kolei 

istotne i trudne do odwrócenia reperkusje społeczne. Władza publiczna nie może działać w ten sposób, 

że nadużywa swojej pozycji wobec obywatela. Naszym zdaniem gromadzenie przez władze publicznej 

informacji o imieniu, nazwisku i zajętym stanowisku w toku konsultacji społecznych świadczy 

o nadużyciu przez władzę swojej pozycji. 

Zgodnie z art. 51 ust. 1 Konstytucji RP nikt nie może być obowiązany do inaczej niż na 

podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczącej jego osoby. Poza tym, zgodnie z art. 51 ust. 2 

Konstytucji RP władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji 

o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Z naciskiem pragniemy 

podkreślić, że żaden przepis ustawowy nie upoważniał organu wykonawczego gminy Stepnica do 

gromadzenia informacji o preferencjach obywateli o zajętym stanowisku w ramach przeprowadzanych 

konsultacji społecznych. 

Poza tym należy zaznaczyć, że podawanie przez osoby biorące udział w konsultacjach 

społecznych informacji o swoim imieniu, nazwisku i odnotowanie zajętego przez nich stanowiska, nie 

było niezbędne w demokratycznym państwie prawnym, bowiem nie było konieczne do ustalenia 

opinii społecznej w drodze przeprowadzanych konsultacji. Właściwie przeprowadzone konsultacje 

mogą bez wątpienia być reprezentatywne przy wykorzystaniu innych instrumentów zapobiegających 

ich prawidłowość, niż stosowanie imiennej listy głosujących. Jest to środek znacznie wykraczający 

poza konieczność i z tego powodu jawiący się jako zbyt ekstensywny, co uzasadnia zarzut naruszenia 

art. 51 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Należy w końcu zauważyć, że konsekwencją przyjęcia takiego 

sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych jest stworzenie dokumentów, ujawniających 

poglądu wszystkich mieszkańców biorących udział w konsultacjach społecznych. 

Wolność wypowiedzi polega na możliwości wyrażania swoich poglądów bez ingerencji państwa, 

czy to polegającej na zakazie ujawniania poglądów, czy też nakazie ich ujawnienia. W związku z tym, 

że przyjęty przez władze Stepnicy sposób prowadzenia konsultacji społecznych doprowadzał 



w praktyce do uzyskania przez władzę informacji o poglądach osób biorących udział w konsultacjach 

społecznych – co obrazowo przedstawiono w skardze kasacyjnej – uzasadnia to zarzut naruszenia 

art. 54 Konstytucji RP. 

W istocie meritum sporu przez Naczelnym Sądem Administracyjnym nie jest to, 

czy przedmiotowa uchwała Rady Gminy Stepnicy została wydana z naruszeniem prawa, bowiem to 

nie budziło wątpliwości sądu pierwszej instancji, ale to, czy konsultacje społeczne mogą być 

przeprowadzane w ten sposób, że w wyniku ich przeprowadzenia władza uzyskuje informacje 

o imieniu, nazwisku i stanowisku zajętym podczas konsultacji (ewentualnie o odmowy wzięcia 

udziału w konsultacjach społecznych). Ma to niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony 

wolności i praw człowieka i obywatela oraz wartości państwa demokratycznego. 

W związku z tych pragniemy przychylić się do stanowiska, zaprezentowanego przez skarżącą, że 

te kwestie powinny być rozstrzygnięte przez sąd pierwszej instancji. Należy zwrócić uwagę, 

że poprzestanie wyłącznie na stwierdzeniu naruszenia przepisów prawa proceduralnego ma sens 

wówczas, gdy dana sprawa (dany akt) będzie raz przedmiotem jakiegoś postępowania 

(np. postępowania administracyjnego w wyniku uchylenia decyzji ostatecznej przez sąd 

administracyjny tudzież postępowania sądowoadministracyjnego w przypadku uchylenia przez 

sąd drugiej instancji wyroku pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania), 

o tyle jest to naganne na kanwie niniejszej sprawy, bowiem stwierdzenie w orzeczeniu, iż uchwała 

została wydana z naruszeniem prawa, jest rozstrzygnięciem w istocie kończącym spór. 

Z kolei zbadanie przez sąd pierwszej instancji merytorycznego aspektu sprawy ma niezwykle 

istotne znaczenie pro futuro – choćby w odniesieniu do możliwości przeprowadzenia w Stepnicy 

kolejnych konsultacji społecznych według zasad, które przyjęto w zaskarżonej w niniejszej sprawie 

uchwale Rady Gminy Stepnica. 

IV. Podsumowanie 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, zgłaszając swój udział do postępowania ze 

skargi kasacyjnej Marii Szczeblewskiej, pragnie przychylić się do argumentów podniesionych przez 

skarżącą. 

Pragniemy jednoznacznie wskazać, iż jest niedopuszczalne w państwie demokratycznym 

przeprowadzanie konsultacji w ten sposób, że władza gromadzi indywidualne informacje i imieniu 

i nazwisku powiązanych z zajętym przez dana osobę stanowiskiem w toku konsultacji społecznych. 

Taki stan rzeczy stoi, w naszym przekonaniu, istotnie narusza art. 7, 51 ust. 1 i 2 oraz at. 54 

Konstytucji RP. 

W związku z tym niezwykle istotne znaczenie ma rozpoznanie zawisłej przed Naczelnym Sądem 

Administracyjnym sprawy także pod kątem merytorycznym (ewentualnie przekazanie sprawy do 

rozpoznania sądowi pierwszej instancji), bowiem ma to doniosłe znaczenie z punktu widzenia 

demokratycznych zasad i wartości. 

Wnosimy jak we wstępie o dopuszczenie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska do udziału 

w postępowaniu oraz wzięcie pod uwagę podniesionych w niniejszym piśmie argumentów. 

 

 



 

W załączeniu: 

 Statut stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska wraz z odpisem z KRS, 

 uchwała zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska o zgłoszeniu udziału w postępowaniu ze 

skargi kasacyjnej Marii Szczeblewskiej w sprawie o sygn. akt II OSK 518/ 14, 

 dwie kopie niniejszego przystąpienia. 


