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Szanowni Państwo,

W związku z Państwa pismem z dnia 3 czerwca br. z przykrością przychodzi mi stwierdzić, że w dalszym
ciągu nie został przez Państwa wykonany w pełnym zakresie mój wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 8 maja br. Jednocześnie nie dostarczono mi stosownej decyzji administracyjnej. Sytuacja
w której ani nie udostępniają Państwo żądanej informacji publicznej, ani nie wydają decyzji
administracyjnej w zakresie konkretnych informacji uznać należy za niedopuszczalną.

Wskazać należy, że przedmiotem mojego wniosku była kopia treści określonego we wniosku raportu z
audytu. Natomiast Państwo przesłali wyłącznie dowolnie wybrane fragmenty tego dokumentu bez wydania
decyzji administracyjnej, ani nawet powołania podstawy prawnej ochrony informacji w odniesieniu do
usuniętych fragmentów, co jest niedopuszczalne. Spostrzeżenie te znajdują potwierdzenie w orzecznictwie
sądów administracyjnych. Przykładowo w wyroku WSA w Gliwicach z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie
sygn. akt. IV SAB/Gl 79/14: Tymczasem podkreślenia wymaga, że adresat wniosku nie jest uprawniony do
dowolnego doboru informacji przekazanych, ale powinien rozpoznać wniosek w zakresie żądań w nim
zawartych i to w sposób określony w ustawie. Oznacza to, że powinien udzielić informacji zgodnej z
wnioskiem bądź w sytuacji, gdy uzna, że informacje, których wnioskodawca żąda nie podlegają ujawnieniu,
ze względu na ograniczenia ustawowe wynikające z art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p. odmówić jej udostępnienia
wydając decyzję (art. 16 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 1 u.d.i.p.). Należy jednocześnie wskazać, że przez
pojęcie "odmowy udostępnienia informacji publicznej" należy rozumieć sytuację, w której organ posiada
informację o charakterze publicznym, ale jej nie udostępnia, ponieważ prawo do informacji podlega
ograniczeniu ze względu na tajemnice ustawowo chronione lub ze względu na prywatność osoby fizycznej
lub tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p.), bądź jeżeli objęte wnioskiem żądanie dotyczy
informacji publicznej o charakterze przetworzonym zaś wnioskodawca, pomimo wezwania, nie wykaże
istnienia szczególnego interesu publicznego do jej uzyskania (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.).

W odniesieniu do wystosowanego zawiadomienia Ministra z dnia 20 maja 2016 roku, a także stanu
faktycznego zaistniałego po nadesłaniu przez Ministra pisma z dnia 3 czerwca 2016 roku pragnę wskazać,
że nie jest możliwe przedłużenie terminu załatwienia sprawy na potrzeby wydania decyzji odmownej. Art.
13 ust. 2 UDIP odnosi się wyłącznie do terminu na udzielenie informacji publicznej, a nie do odmowy
udostępnienia informacji, co wynika wprost z jego brzmienia: Jeżeli informacja publiczna nie może być
udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym
terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż
2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Z tego wynika, że decyzja administracyjna winna być wydana w
każdym przypadku w terminie wypływającym z art. 13 ust. 1 UDIP, albowiem brak jest przepisów
regulujących przedłużenie tego terminu, a Minister winna zapewnić taką organizacje Ministerstwa, aby móc
spełnić wymogi stawiane przez ustawodawcę, także wobec sytuacji konieczności wydania decyzji o
odmowie udostępnienia informacji publicznej.

W zaistniałej sytuacji wobec wyznaczonego pismem Ministra z dnia 20 maja 2016 roku na podstawie art.
13 ust. 2 UDIP terminu na udostępnienie informacji publicznej oczekuje na udzielenie w pełnym zakresie
informacji publicznej do dnia 17 czerwca 2016 roku.

Z wyrazami szacunku,
[Ukryto cytowany tekst]
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