
Warszawa, 27 listopada 2014 roku

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

za pośrednictwem 
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Skarżący:
{…}
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Strona przeciwna:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Sygn. akt. II SAB/Wa 989/14

Pismo procesowe

Działając  w  imieniu  własnym,  w  ramach  ustosunkowania  się  do  twierdzeń  zawartych  w
doręczonej  mi  odpowiedzi  na  skargę  uprzejmie  informuję,  że  w  mojej  ocenie  zawarte  w  tym
dokumencie wyjaśnienia budzą uzasadnione wątpliwości. Mimo stanowiska strony przeciwnej moja
skarga na bezczynność zasługuje na uwzględnienie, dlatego też pragnę zwrócić uwagę na – w mojej
ocenie – istotne okoliczności, które czynią argumentację z tejże odpowiedzi na skargę nietrafną.

W niniejszej sprawie zasadnicze dla rozstrzygnięcia sprawy są dwie kwestie:
1. naruszenie  art.  1  ust.  1  u.d.i.p.  –  charakter  prawny  wnioskowanych  faktur  VAT  oraz

protokołów  zdawczo-odbiorczych,  bowiem  Prezes  Urzędu  Zamówień  Publicznych  w
odpowiedzi na wniosek stanął na stanowisku, że „faktury VAT oraz protokoły nie mogą
zostać udostępnione gdyż nie stanowią informacji publicznej” (pismo z 25 lipca 2014 roku),
czego nie akceptuje strona skarżąca,

2. naruszenie  art.  14  ust.  1  u.di.p.  –  forma  udzielenia  informacji  publicznej  oraz  tryb
odstąpienia od formy wskazanej przez wnioskodawce, bowiem nie przesłano odpowiedzi w
formie pisma ePUAP.

Wobec  podnoszonej  przez  stronę  przeciwną  okoliczności  braku  reakcji  skarżącego  na
nieprawidłowości  w  postępowaniu  pragnę  zwrócić  uwagę,  że  działam  bez  profesjonalnego
pełnomocnika,  nie  mam  wykształcenia  prawnego,  bo  studiuje  informatykę  na  Uniwersytecie
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach,  a od złożenia wniosku moja świadomość prawna na
temat prawa do informacji publicznej została uzupełniona, niezależnie od przygotowań do matury.
Umożliwia  mi  to  –  mam nadzieją  skuteczną  –  rewizje  stanowiska  Prezesa  Urzędu  Zamówień
Publicznych i uzyskanie żądanych informacji w pełnym zakresie. W lipcu 2013 nie miałem wiedzy
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o  naruszeniach  w  postępowaniu  Organu  oraz  o  trybie  zweryfikowania  stanowiska  Organu.
Nieuwzględnienie całości skargi przez Organ w trybie autokontroli świadczy o tym, że wszelkie
dodatkowe pisma nie doprowadziłyby do stanu zgodnego z prawem.

Charakter prawny wnioskowanych faktur VAT oraz protokołów zdawczo-odbiorczych

Nieuprawnione jest stanowisko strony przeciwnej, która wskazuje „Czytając literalnie skargę
należy zauważyć,  iż Skarżący nie kwestionuje merytorycznej zawartości odpowiedzi lecz jedynie
formalne zagadnienie - nie otrzymanie tej odpowiedzi w sposób wskazany we wniosku.”.

Skarżący w petitium skargi stawia zarzut naruszenia art. 1 ust. 1 u.d.i.p., a następnie w sposób
szczegółowy dokonuje oceny charakteru żądanych informacji w skardze pisząc:

W szczególności  informacją  publiczną  jest  treść  umów cywilnoprawnych  dotyczących
majątku publicznego1. (…) Dotyczy to też wszelkich faktur czy rachunków związanych
z takimi umowami2, co potwierdza szczególnie wyrok NSA z dnia 03 stycznia 2012 roku
w sprawie sygn. akt. I OSK 2157/11 wskazujący:

W  rozpoznawanej  sprawie  natomiast  żądane  przez  skarżącego  kasacyjnie  od
Prezydenta  Miasta  Katowice  takie  dokumenty,  jak  faktury  oraz  rachunki,
stanowiły podstawę do wydania dyspozycji wypłaty ze środków Urzędu Miasta
określonych  kwot  na  rzecz  podmiotów  świadczących  na  jego  rzecz  usługi
(szkolenia). A zatem domaganie się dostępu do tego rodzaju dokumentu, jest w
pełni  uprawnione  na  podstawie  ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznej.
Faktury i rachunki te, chociaż nie zostały wytworzone przez organ zobowiązany
do  udostępnienia  informacji  publicznej,  to  jednak  się  do  niego  bezpośrednio
odnoszą, stanowiąc podstawę do zmniejszania jego aktywów, a zatem podlegają
udostępnianiu w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1) wyżej
wskazanej ustawy.

W sytuacji, w której organ do którego skierowano wniosek uznaje, że żądana informacja
nie  jest  informacją  publiczną  sposobem  na  zweryfikowanie  poglądu  co  do  charakteru
informacji jest skarga na bezczynność organu (…)

Podobne stanowisko wyraziłem w piśmie do Organu z dnia 22 września 2014 roku w pierwszym
zdaniu pisząc: „W nawiązaniu do pisma z dnia 22 września 2014 roku informuje, że podtrzymuje
skargę,  ponieważ  Prezes  Urzędu  Zamówień Publicznych  kwestionując  publiczny charakter
żądanych informacji ich nie udostępnił.”.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych stanął na stanowisku, że „faktury VAT oraz protokoły nie
mogą zostać udostępnione gdyż nie stanowią informacji publicznej”. W mojej opinii ta ocena jest
nieprawidłowa, co więcej – stanowi rażące naruszenie prawa. Wobec dekady stosowania przepisów
u.d.i.p.  nie  można  akceptować,  aby  udzielenie  każdej  informacji  musiało  być  poprzedzone
złożonym  postępowaniem  sądowym,  nawet  tak  elementarnej  informacji  jaką  są  faktury

1 zob. wyrok WSA w Opolu z dnia 30 września 2010 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Op 12/10; Wyrok WSA w
Warszawie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 192/09, Wyrok WSA w Warszawie z dnia
27 lutego 2012 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 442/11

2 zob. wyrok NSA z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 2157/11 i inne odwołujące się do niego
m.in. wyrok WSA w Opolu z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Op 13/14, wyrok WSA w
Warszawie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 496/12, wyrok WSA w Warszawie z dnia 31
maja 2012 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 50/12, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 29 maja 2012 roku w
sprawie sygn. akt. IV SAB/Gl 63/12, a poza tym wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie
sygn. akt. II SAB/Wa 62/14
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sfinansowane ze środków publicznych, których publiczny charakter wypływa wprost z art. 6 ust. 1
pkt 2 lit. f) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1) wyżej wskazanej ustawy. Przywołany wyrok stanowi zupełnie
odosobniony pogląd, a w ogólnodostępnej bazie orzeczeń CBOSA dla hasła „faktury informacja
publiczna”  bez  żadnego  trudu  dostępnych  jest  dziesiątki  aktualnych  orzeczeń  potwierdzających
publiczny  charakter  żądanych  informacji.  Podobnie  wykorzystanie  wyszukiwarki  internetowej
Google  pozwala  na  ustalenie  sygnatur  współczesnych  wyroków  i  opinii  ekspertów,  a  wielkim
wysiłkiem jest już wyszukanie głosów przeciwnych.

Forma udzielenia informacji publicznej 

Niezależnie od oceny charakteru żądanych informacji publicznej uważam, że Organ w sposób
nieuprawniony dokonał modyfikacji formy udzielenia informacji publicznej.

Nie jest wystarczające poinformowanie o treści umowy. Z całą stanowczością należy stwierdzić,
że  nie  zawiera  ona  tożsamych informacji  co  np.  protokół  przedstawiający  przebieg  wykonania
umowy i dbałość przedstawicielu organu o interesy państwa, a także np. osób niepełnosprawnych.
Nie  zawiera  choćby  tak  podstawowej  w  okolicznościach  sprawy  (skarga  z  art.  241  k.p.a.  na
dyskryminacje  osób  niepełnosprawnych  przyjętymi  rozwiązaniami  informatycznymi)  informacji
czy weryfikowano w sposób szczególny spełnienie wymogów dostępności strony internetowej.

Należy zwrócić uwagę, że wnioskowałem o udostępnienie kopii treści (skan) dokumentów, a
bezczynnością jest poinformowanie wnioskodawcy o treści dokumentu zamiast udostępnienia jego
kopii3,  zatem  nieuprawnione  jest  stanowisko  organu  wskazujące  cyt.  Zakres  świadczenia
wykonawcy  wynikający  z  umowy  o  zamówienie  publiczne  jest  tożsamy  z  jego  zobowiązaniem
zawartym w ofercie, a wysokość wynagrodzenia określana jest w umowie, zatem już na podstawie
udostępnionej umowy wnioskujący uzyskuje żądane informacje publiczne.  (pismo z dnia 25 lipca
2013  roku).  Zainteresowany  musi  mieć  również  zagwarantowane  prawo  do  zweryfikowania
informacji w kilku źródłach4.

Jednocześnie  ponownie  zwracam  uwagę,  że  wnioskowałem  o  udostępnienie  odpowiedzi  w
formie  ePUAP,  a  uzyskałem  odpowiedź  w  formie  listu  tradycyjnego,  zatem  niezgodnie  z
dyspozycją art. 14 ust. 1 u.d.i.p. 

Odnosząc  się  do  tezy  strony  przeciwnej:  Nadto  warto  tutaj  podkreślić,  iż  gdyby  Skarżący
(Wnioskodawca) ponownie zwrócił się do Prezesa UZP, informując, iż nie jest usatysfakcjonowany
udzieloną odpowiedzi (lub z jego punktu widzenia – iż nie otrzymał odpowiedzi) - otrzymałby tą
samą merytorycznie odpowiedź - już drogą poczty elektronicznej ePUAP  należy wskazać, że nie
taka jest procedura postępowania wypływająca z art. 14 ust. 1 i 2 u.d.i.p. 

Wskazać należy, iż strona przeciwna w żadnym z pism kierowanych do mnie nie pouczyła mnie
o możliwości zaskarżenia oceny charakteru żądanych informacji lub o trybie uzyskania informacji
w żądanej formie. Biorąc pod uwagę zasadę budowania zaufania do państwa niedopuszczalna jest
moim zdaniem  sytuacja, w której pisma nie zawierają pouczeń. Należy także zwrócić uwagę, że w
przypadku zastosowania się do procedury i choćby umorzenia postępowania na podstawie art. 14
ust. 2 u.d.i.p. zostałaby co najmniej wydana  decyzja administracyjna zawierająca pouczenie.

Wobec oświadczenia Organu jego działanie można zatem  ocenić w świetle art.  14 ust.  1 i 2

3 wyrok NSA z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1622/10, wyrok WSA w Warszawie z dnia 10
maja 2011 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 17/11

4 wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Kr 8/14
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u.d.i.p. Przepis art. 14 ust. 2 zdanie drugie ustawy wymaga, by w sytuacji, gdy wnioskodawca w
terminie 14 dni od powiadomienia go o sposobie i formie udostępnienia informacji (…), nie złożył
wniosku  o  udostępnienie  informacji  w  sposób  lub  formie  wskazanych  w  powiadomieniu,
postępowanie o udostępnienie informacji umorzyć. W niniejszej sprawie podmiot zobowiązany, do
dnia zakończenia postępowania przed WSA w Warszawie, nie wydał takiego rozstrzygnięcia. Z tego
powodu uznać należy, że pozostaje on w bezczynności, gdyż nie dopełnił wskazanej procedury. (zob.
wyrok WSA w Warszawie z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 634/13).

Bezzasadność wniosku o oddalenie skargi

Wobec wniosku o oddalenie skargi ze względu na niewyczerpanie środków zaskarżenia pragnę
zwrócić uwagę, że w świetle ugruntowanego orzecznictwa skarga na bezczynność w przedmiocie
informacji publicznej nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia, w tym wezwaniem
do usunięcia naruszenia prawa5. 

Charakter bezczynności

Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę Organowi, który zdaje się nie rozumieć zarzutu nieudzielenia
informacji  publicznej,  że  udostępnienie  informacji  niepełnej  lub  w  nieprawidłowej  formie
kwalifikowane jest jako nieudzielenie żądanej informacji, tj. brak realizacji obowiązku nałożonego
w art. 10 u.d.i.p. Tym samym wnioskodawca może złożyć do sądu administracyjnego skargę na
bezczynność  podmiotu  zobowiązanego  do  udostępnienia  informacji.  W  u.d.i.p.  nie  zostały
przewidziane specyficzne środki służące skutecznej ochronie podmiotów zainteresowanych przed
uzyskiwaniem niepełnych lub niewłaściwych informacji publicznych6. Innymi słowy w sytuacji, w
której  organ  do którego  skierowano  wniosek uznaje,  że  żądana  informacja  nie  jest  informacją
publiczną  sposobem  na  zweryfikowanie  poglądu  co  do  charakteru  informacji  jest  skarga  na
bezczynność organu7, ponieważ przedstawienie informacji zupełnie innej, niż ta, na którą oczekuje
wnioskodawca, informacji niepełnej lub też informacji wymijającej czy wręcz nieadekwatnej do
treści wniosku lub gdy podmiot odmawia jej udzielenia w nieprzewidzianej do tej czynności formie
świadczy o bezczynności podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej8. 

Wyrażam  także  zdziwienie  bezpośrednim  doręczeniem  pisma  procesowego  w  postaci
odpowiedzi  na  skargę  przez  Organ  i  to  za  pośrednictwem  ePUAP w  sytuacji  gdy  nie  jestem
adwokatem, ani radcą prawnym, o których mowa w art. 66 par. 1 p.p.s.a.

Mając na względzie powyższe, oświadczam, że popieram skargę i wnoszę o jej uwzględnienie.

Załączniki:
• Odpis pisma.

5 zob. postanowienie NSA z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 646/10; Wyrok NSA z dnia 30
sierpnia 2011 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1048/11; Wyrok NSA z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie sygn.
akt. I OSK 601/05

6 zob. M. Kłaczyński, S. Szuster, Dostęp do informacji publicznej — komentarz, LE X/el. 2003, art. 10 teza 5
7 zob. postanowienie NSA z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 928/05; wyrok NSA z dnia 11

września 2012 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 903/12, z dnia 11 września 2012 roku w sprawie sygn. akt. I OSK
916/12

8 zob. wyrok NSA z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1512/11; wyrok NSA z dnia 20 lutego
2013 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 2569/12; wyrok NSA z dnia 07 grudnia 2010 roku w sprawie sygn. akt. I
OSK 1718/10
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