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Stowarzyszenie Sieć Obywatelska  

Watchdog Polska 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa  

 

321/BW/SOWP/2017/SOBW 

Minister Obrony Narodowej  

 

WNIOSEK 

O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY 

(dotyczy decyzji nr 13/17/CO MON z 5 czerwca 2017 r.) 

 

 

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 17 ust. 2 ustawy 

o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej 

jako: „Stowarzyszenie”) wnosi o ponowne rozpatrzenie sprawy, zakończonej wydaniem decyzji 

nr 13/17/CO MON z 5 czerwca 2017 r. o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Decyzja 

została doręczona Stowarzyszeniu 9 czerwca 2017 r. 

 

Wydanej decyzji Stowarzyszenie zarzuca naruszenie: 

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

konstytucyjnego prawa do informacji publicznej, poprzez nieuprawnione – bowiem zbyt 

daleko idące – ograniczenie prawa do informacji publicznej, 

 art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w zakresie 

w jakim przepis ten stanowi podstawę do odmowy udostępnienia informacji publicznej ze 

względu na ochronę informacji niejawnych, poprzez błędną wykładnie, prowadzącą do 

uznania, że przesłanka ta zachodzi w niniejszej sprawie oraz poprzez błędne zastosowanie w 

odniesieniu do przedmiotowego stanu faktycznego, 

 art. 5 ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych, w zakresie w jakim wskazany przepis 

stanowi o tym, jakie cechy posiadają informacje o klauzuli „zastrzeżone”, poprzez 

nieprawidłową wykładnie, prowadzącą do uznania, że odpowiedzi na pytania Stowarzyszenia 

stanowią informacje o klauzuli „zastrzeżone”, 

 art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie w jakim przepis ten nakazuje 

organowi prowadzenie postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy 

publicznej, poprzez podjęcie rozstrzygnięcia bez dokładnego wyjaśnienia jego motywów i 

przesłanek, poprzez niedostatecznie uzasadnione zakwalifikowanie żądanych informacji jako 

informacji o klauzuli „zastrzeżone”; 

 art. 11 KPA, w zakresie w jakim przepis ten nakłada na organ obowiązek wyjaśnienia stronom 

zasadności przesłanek, którymi się kieruje przy załatwianiu sprawy, poprzez brak 

przedstawienia toku rozumowania organu oraz przyjętych przez niego kryteriów oceny stanu 

prawnego, które skłoniły do konstatacji, że informacje będące przedmiotem wniosku o 

udostępnienie informacji publicznej są informacjami, którym nadano klauzulę „zastrzeżone”. 

Stowarzyszenie wnosi o uchylenie wskazanej wyżej decyzji i udostępnienie informacji 

publicznej zgodnie z wnioskiem. 



UZASADNIENIE 

I. Stan faktyczny 

 Stowarzyszenie zwróciło się do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o udostępnienie 

skanów wszystkich dokumentów, które zostały udostępnione dziś (tj. 5 maja 2017 r.) 

parlamentarzystom w siedzibie MON, o których była mowa we wskazanym artykule. W ocenie MON 

wśród udostępnionych dokumentów są dwa, które są chronione na podstawie przepisów o ochronie 

informacji niejawnych (dokumentom nadano klauzulę „zastrzeżone”). W związku z tym MON wydał 

decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej.  

 

II. Uzasadnienie  

1. Zetknięcie ustawy do ochronie informacji niejawnych wraz z ustawą o dostępie do informacji 

publicznej nastręcza w praktyce kilka problemów. Nad kwestią współistnienia obu ustaw oraz 

możliwością kontroli nadawania klauzul tajności przez sądy administracyjne zastanawiała się także 

Maria Jaśkowska: „jak można bronić się przed niesłusznym nadaniem jakiejś informacji klauzuli 

tajności i ograniczeniem w tej sposób prawa do informacji, a w szczególności jakimi możliwościami 

kontroli dysponuje w tym zakresie sąd administracyjny”1. Jak zauważa M. Jaśkowska, samo nadanie 

klauzuli tajności określonej informacji nie podlega kognicji sądu administracyjnego, co też przysparza 

kłopotów2, jednakże „istniejące przepisy prawa dają sądom administracyjnym możliwość kontroli 

materialnych przesłanek utajnienia informacji”3 i stąd też można wyróżnić dwie sytuacje.  

Pierwsza ma miejsce, gdy odmowy udostępnienia informacji publicznej może dokonać podmiot, 

do którego zwrócono się z wnioskiem i który to nadał tejże informacji klauzulę niejawności. 

Dopuszczalności zakwestionowania tak nadanej klauzuli można wywnioskować chociażby na 

podstawie analizy wyroku NSA z dnia 14 września 2010 r. 4 5.  

Drugą sytuacja powstaje, jeśli podmiot może odmówić udostępnienia informacji, której to 

klauzulę niejawności nadał inny podmiot; wówczas adresat wniosku o udostępnienie informacji 

publicznej nie jest władny do zniesienia lub też zmiany rzeczonej klauzuli. W takim przypadku, jeśli 

sąd uzna, że element materialny nie został spełniony, może uchylić decyzję odmawiającą 

udostępnienia informacji publicznej z uwagi na brak skorzystania przez podmiot zobowiązany (tj. 

adresat wniosku) z trybu określonego w art. 9 u.o.i.n. (stanowi on o tym, iż podmiot ten może, jeśli 

stwierdzi, że miało miejsce zawyżenia lub zaniżenia klauzuli tajności, zwrócić się do osoby, która ją 

nadała, albo przełożonego tej osoby z wnioskiem o dokonanie stosownej zmiany). 

Sąd administracyjny ma możliwość przeprowadzenia kontroli, która to zweryfikowałaby czy 

zostały spełnione materialne przesłanki, które pozwalają na utajnienie informacji na podstawie ustawy 

o ochronie informacji niejawnych, na podstawie których została wydana decyzja o odmowie 

                                                 
1 M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych (wybrane problemy), 

„Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, nr 1/2014, s. 13. 
2 M. Jaśkowska, Nadawanie klauzul tajności a kontrola Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przegląd 

Sejmowy, nr 10/2001, s. 22-24. 
3 M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych (wybrane 

problemy)…, s. 15. 
4 Wyrok NSA z dnia 14 września 2010 r., I OSK 1047/10. 
5 Tak też M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych (wybrane 

problemy)…, s. 16. Zob. także M. Bernaczyk, Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 

2015, s. 397. 



udostępnienia informacji publicznej. Dla potwierdzenia można przywołać chociażby wyrok NSA 

z dnia 14 września 2010 r. 6 czy też wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 lutego 2012 r. 7. 

W 2009 r. kwestią możliwość oceny przez sąd administracyjny decyzji, na podstawie której 

odmówiono udostępnienia informacji niejawnej, zajął się także Trybunał Konstytucyjny (wyrok z 15 

października 2009 r. sygn. K 26/08). W uzasadnieniu wskazał on, że „w zakresie kontroli decyzji 

odmawiających dostępu do informacji publicznych istnieją normatywne podstawy do objęcia nią także 

materialnoprawnych podstaw decydujących o przyznaniu klauzuli, co umożliwiłoby kontrolę 

materialnych przesłanek utajniania informacji”8. 

2. W niniejszej sprawie objęcie informacji publicznych, będących przedmiotem wniosku, 

klauzulą „zastrzeżone” jest w ocenie Stowarzyszenia niezasadne, bowiem nie spełnia wymogów z art. 

5 ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych, informacjom niejawnym nadaje 

się klauzulę „zastrzeżone”, jeżeli nie nadano im wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione 

ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne 

jednostki organizacyjne zadań w zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa 

publicznego, przestrzegania praw i wolności obywateli, wymiaru sprawiedliwości albo interesów 

ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Co więcej, udostępnienie żądanych przez Stowarzyszenie informacji jest niezbędne do 

sprawowania społecznej kontroli działań MON, jako naczelnego organu administracji publicznej. 

 

3. W końcu, zasadnicze wątpliwości budzi de facto brak uzasadnienia odmowy udzielenia 

informacji publicznej. Uzasadnienie wydanej decyzji sprowadza się do wskazania, że informacje 

objęte przedmiotem wniosku stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone”. 

Organ w jakikolwiek sposób nie odniósł się w decyzji do przesłanek ograniczania 

konstytucyjnego prawa do informacji, wysłowionych w art. 61 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji 

RP. Nie przeanalizował także stanu faktycznego sprawy pod kątem wypełnienia formalnych i 

merytorycznych przesłanek, wynikających z art. 5  ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

Uzasadnia to zarzuty naruszenia art. 8 i 11 Kodeksu postępowania administracyjnego, bowiem 

uzasadnienie kwestionowanej decyzji nie pozwala na merytoryczne odniesienie się do jej treści i 

podjęcie sporu prawnego co do prawidłowości i celowości ograniczenia konstytucyjnego prawa do 

informacji. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie. 

                                                 
6 Wyrok NSA z dnia 14 września 2010 r., I OSK 1047/10. W tej sprawie Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

złożyła wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci podania dokładnej liczby osób objętych 

programem ochrony, z podziałem na świadków koronnych oraz osoby dla nich najbliższe oraz podania kosztów 

funkcjonowania Zarządu Ochrony Świadka Koronnego Centralnego Biura Śledczego oraz przeciętnego kosztu 

funkcjonowania jednego programu ochrony. Więcej o sprawie: A. Pietryka, Instrukcje operacyjne a dostęp do 

informacji publicznej, Kwartalnik o Prawach Człowieka, nr 1(9), styczeń-marzec 2014, s. 21-22. 
7 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 lutego 2012 r., II SA/Wa 2451/11. 
8 Pkt 6.3 wyroku TK z dnia 15 października 2009 r., K 26/08. 


