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Petycja

Szanowna Pani Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego,

Kieruję do Pani niniejszą petycję stosowanie do treści artykułu 63 Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej  z  dnia  2  kwietnia  1997  r.,  który  przesądza,  że  możliwość  zgłaszania  petycji,  skarg  i 
wniosków do organów administracji publicznej stanowi konstytucyjne prawo obywatela.

Wnoszę o rozbudowanie prowadzonego przez Sąd Najwyższy Biuletynu Informacji Publicznej 
poprzez zamieszczenie w nim rejestrów umów, to jest powszechnie dostępnych zestawień w formie 
tabeli podlegającej bieżącej aktualizacji w okresie miesiąca i zawierającej podstawowe informacji o 
wszystkich umowach zawieranych przez wszystkie komórki organizacyjne Sądu Najwyższego. W 
tych  rejestrach  umów  powinny  się  znaleźć  co  najmniej  następujące  rubryki:  (i)  data  zawarcia 
umowy, (ii) przedmiot umowy, (iii) podmiot, z którym zawarto umowę, (iv) wartość umowy, (v) 
okres obowiązywania umowy, (vi) komórkę Sądu, z jakiej działalnością wiąże się zawarcie umowy, 
(vii) numer NIP/REGON/KRS w przypadku przedsiębiorców.

Jest  to  ogromne istotne wobec notorycznie pojawiających się  publikacji,  także w mediach o 
ogólnopolskim  zasięgu  oddziaływania,  które  próbują  wywołać  społeczne  przeświadczenie  o 
ogromnej skali nadużyć w wymiarze sprawiedliwości. Takiemu wrażeniu sprzyja niestety np. brak 
przejrzystość  w  zawieranych  umowach  przez  sądy,  w  tym  Sąd  Najwyższy,  zwłaszcza  gdy 
powszechnie znanym są np. działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Sądzie Apelacyjnym 
w Krakowie. 

W  aktualnej sytuacji ustrojowo-politycznej, gdzie brak rzetelnej informacji o funkcjonowaniu 
wymiaru  sprawiedliwości,  naraża  na  poklask  dla  populistycznych  haseł,  dostęp  do  informacji 
wydaje się szczególnie istotny i wartościowy dla rzetelności debaty publicznej o sytuacji wymiaru 
sprawiedliwości.  Publikacja  danych  o  zawieranych  umowach  będzie  mogła  stanowić  wzór  dla 
innych sądów, co pozwoli realnie dowieść, że istniejące nadużycia np. przy zawieraniu umów mają 
rzeczywiście  charakter  incydentalny,  a  nie  powszechny.  Brak  takich  informacji  nie  pozwala 



społeczeństwu uzyskać przeświadczenia, że takie umowy jak te w Krakowie, nie dotyczą innych 
organów wymiaru sprawiedliwości.

Udostępnienie  takich  rejestrów wpisywałoby  się  w ogólny  nurt  zwiększenia  przejrzystości  i 
jawności działania organów administracji, pozytywnie wpływało na relacje z obywatelami, a także 
budowało zaufanie obywateli do Sądu jako organu szanującego zasady przejrzystości. Ostatecznie 
zapewniałoby pełniejsze realizacje prawa do informacji o działalności organów władzy publicznej i 
osób pełniących funkcje publiczne, o którym stanowi art. 61 Konstytucji RP.

Przyłączając  się  do  tego  nurtu,  chciałbym przekonać,  aby podjąć  działania,  aby każdy  miał 
dostęp do informacji o wydatkach ze środków publicznych Sądu Najwyższego. Najlepiej, aby była 
ona uzupełniana na bieżąco i widoczna dla wszystkich w Internecie. Już Max Weber wspominał o 
zachowaniach ułatwiających budowanie zaufania. Wśród nich wymieniał: uczciwość, rzetelność i 
dotrzymywanie zobowiązań. Jawność jest ich nieodzowną częścią. A samo zaufanie społeczne jest 
w  Polsce  zdecydowanie  zbyt  niskie,  choć  bardzo  potrzebne  w  funkcjonowaniu  wymiaru 
sprawiedliwości i dalszego rozwoju.

Umożliwienie realizacji prawa do informacji publicznej w tak istotnej sferze, jak informacja na 
temat finansów publicznych, stanowi wykonanie fundamentalnego postanowienia Konstytucji RP, 
tj. art. 4 Konstytucji, wedle którego władza zwierzchnia w RP należy do Narodu. Uniemożliwienie 
względnie utrudnianie dostępu do tego typu informacji obywatelom należy oceniać w kategoriach 
działać godzących w podstawy ustroju.

Systematyczne publikowanie stale aktualnego rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej 
wpłynie na jakość debaty publicznej, ponieważ zainteresowany obywatel będzie mógł w każdym 
przypadku sprawdzać oraz odnosić się do konkretnych wydatków instytucji publicznej. Pozwoli to 
również na uniknięcie w wielu przypadkach wątpliwości co do racjonalności wydatków oraz ich 
wysokości.  Z  tego  też  względu  docelowo  rejestr  winien  zawierać  informacje  o  wszystkich 
wydatkach dokonywanych przez Urząd.

Nadto  wskazuje,  że  opublikowanie  takiego  rejestru  winno  wiązać  się  z  możliwością  jego 
przeszukiwania.  Niezbędnym  elementem  tego  rozwiązania  jest  wyszukiwarka.  Inaczej 
upublicznienie tych informacji nie będzie przynosiło oczekiwanych rezultatów, ponieważ trudno 
będzie  dotrzeć  do  informacji  umieszczonych  w  takim  rejestrze.  Biorąc  pod  uwagę  rozwój 
technologii  i  dostępności  różnych  rozwiązań  wprowadzenie  takich  możliwości  nie  wiąże  się  z 
wysokimi kosztami. 

Zrealizowanie postulatów niniejszej petycji nie powinno rodzić  trudności, zważywszy na moje 
doświadczenie z powszechną praktyką administracji. Potwierdza ona, że nie ma żadnych przeszkód 
do  upublicznienia  takich  danych.  Zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami  oraz  procedurami 
wewnętrznymi, wszystkie urzędy rejestrują umowy, często w formie elektronicznej, więc obecnie 
chodzi o ujawnienie tego rejestru i jego bieżąco aktualizacje w BIP.

Włączenie publikowania rejestru umów do działań systematycznych zmniejsza koszty działania 
administracji,  usprawnia  prace  urzędników,  którzy  w  takim  razie  nie  muszą  odpowiadać  na 
składane coraz częściej przez obywateli wnioski, buduje zaufanie obywatela do państwa, co jest 
elementem  konstytucyjnego  postulatu  demokratycznego  państwa  prawnego  i  może  być 
rozpatrywane również w kategoriach tworzenia dobrych praktyk w administracji.



Wiele  Urzędów  już  opublikowało  takie  rejestry  umów,  w  tym  naczelne  organy  władzy 
publicznej.  Można  w  tym  miejscu  wymienić  m.in.  Rzecznika  Praw  Obywatelskich,  Minister 
Cyfryzacji, Ministra Energii, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Łącznie ponad 150 instytucji 
z całej Polski.

Wyroki  sądowe  potwierdzają  brak  przeszkód  do  publikowania  takich  danych,  a  wręcz 
jednoznacznie  wskazują  na  obowiązek  ich  udostępniania.  Pragnę  zwrócić  na  tylko  niektóre  z 
wyroków, które moim zdaniem uzasadniają niniejszą petycję.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 797/15:

W orzecznictwie  sądowoadministracyjnym ustalono  ponadto,  że  zakresem ustawy o 
dostępie do informacji publicznej objęte są również umowy cywilnoprawne, zawierane 
przez  organy  władzy  publicznej  oraz  osoby  pełniące  funkcje  publiczne,  w  zakresie 
wykonywanych przez nie zadań publicznych i gospodarowania majątkiem publicznym. 
Z tego względu informacją publiczną jest treść umów cywilnoprawnych dotyczących 
majątku  publicznego.  W wyroku  z  dnia  11  września  2012  r.,  sygn.  I  OSK 916/12 
(publik. https://orzeczenia.nsa.gov.pl) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż: "co 
do zasady wszystko co wiąże się bezpośrednio z funkcjonowaniem i trybem działania 
podmiotów,  o  których  mowa w art.  4  ust.  1  ustawy  stanowi  informację  publiczną. 
Pojęcie "informacji publicznej" definiuje art. 1 ust. 1 ustawy, natomiast konkretyzuje 
przedmiot informacji  publicznej  art.  6 ustawy,  który jednak nie tworzy zamkniętego 
katalogu  źródeł  i  rodzajów  informacji.  Z  art.  6  ust.  2  lit.  f)  ustawy  wynika,  że 
udostępnieniu podlega informacja publiczna o podmiotach wymienionych w art. 4 ust. 1 
w tym o majątku, którym dysponują. Majątek, którym dysponuje Sąd Najwyższy, jest 
majątkiem  publicznym  i  sposób  dysponowania  tym  majątkiem  jest  informacją 
publiczną, co wynika zarówno z art. 6 ust. 2 lit. f) ustawy, jak i art. 1 ust. 1 ustawy. 
Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych informacja może dotyczyć sprawy 
publicznej, nie tylko wtedy, gdy została wytworzona przez podmioty wskazane w art. 4 
ust. 1 ustawy, ale również wtedy, gdy odnosi się do nich w zakresie wykonywanych 
przez  nie  zadań  publicznych  i  gospodarowania  majątkiem  publicznym.  Dlatego 
informacją  publiczną  jest  też  treść  umów  cywilnoprawnych  dotyczących  majątku 
publicznego".  Umowy  cywilno-prawne,  w  których  jedną  stroną  jest  Skarb  Państwa 
(jednostka  samorządu  terytorialnego),  a  drugą  osoba  fizyczna  stanowią  informację 
publiczną.  Osoba fizyczna zawierająca  taką  umowę musi  liczyć  się  z  tym,  że  treść 
zawartej umowy może budzić zainteresowanie opinii publicznej (por. wyrok WSA w 
Krakowie z dnia 28 lutego 2014 r., sygn. akt II SAB/Kr 325/14 oraz wyroki WSA w 
Warszawie: z dnia 8 czerwca 2015 r., sygn. akt II SAB/Lu 512/15 z dnia 19 sierpnia 
2015 r., sygn. akt II SAB/Wa 565/15, publ. j.w.).

Rację ma zatem skarżąca twierdząc, iż jej żądania zawarte we wniosku z dnia [...] maja 
2015 r.  w całości  stanowią informację publiczną  w rozumieniu  art.  1  ust.  1  u.d.i.p. 
Walor taki ma bowiem zarówno informacja o tym, czy Sąd Najwyższy zawierał umowy 
o obsługę prawną, jak i informacja o treści takich umów. Umowy o obsługę prawną 
zawierane  przez  Sąd  Najwyższy  obrazują  bowiem  określony  zakres  dysponowania 
majątkiem publicznym i warunki na jakich dochodzi do realizacji zadań publicznych z 
tych właśnie środków.

W ocenie Sądu, całkowicie  nieuprawnione jest  twierdzenie pełnomocnika organu,  iż 
udostępnieniu podlegają tylko te umowy cywilnoprawne, do których zastosowanie ma 
ustawa – Prawo o zamówieniach publicznych.  Zgodnie z art.  139 ust.  3 tej  ustawy, 
umowy w sprawach zamówień publicznych zawierane w trybie tej ustawy są jawne i 



podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 
publicznej.  Wprawdzie,  jak  poinformował  organ  wnioskodawczynię,  ustawa  o 
zamówieniach  publicznych  do  umów  żądanych  przez  skarżącą  nie  znajdowała 
zastosowania, jednakże nie można w tej sytuacji a contrario do cytowanego art. 139 ust. 
3  ustawy,  uznać,  że  skoro ustawa ta  ustanawia  zasadę  jawności  dla  umów, których 
wartość przekracza 14 000 euro i przewiduje ich udostępnianie na zasadach określonych 
w przepisach o dostępie do informacji publicznej,  to do umów o mniejszej wartości 
wyłącza  stosowanie  ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznej.  Ze  względu  na 
doniosłość umów zawieranych w trybie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych 
ustawodawca zapisem art. 139 ust. 3 poszerzył dostęp do umów zawieranych w trybie 
tej  ustawy.  Jawność  umów  w  sprawach  zamówień  publicznych  na  gruncie  u.d.i.p. 
wyłącza  bowiem  możliwość  odmowy  ich  udostępnienia  z  powołaniem  się  na 
którąkolwiek z tajemnic ustawowo chronionych. Nie jest zatem dopuszczalne wydanie 
decyzji odmawiającej udostępnienia umów w sprawach zamówień publicznych, gdyż są 
one jawne (tak w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 
lutego 2012 r. sygn. akt I OSK 2215/11).

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 422/16 
wobec Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego:

Pogląd,  że  zakresem  u.d.i.p.  objęte  są  umowy  zawierane  przez  organy  władzy 
publicznej oraz osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie wykonywanych przez nie 
zadań publicznych i  gospodarowania  majątkiem publicznym utrwalony jest  nadto w 
orzecznictwie sądowoadministracyjnym. Z tego względu informacją publiczną jest treść 
umów  cywilnoprawnych  dotyczących  majątku  publicznego.  W  wyroku  z  dnia  11 
września 2012 r.,  sygn. I OSK 916/12 (publ. https://orzeczenia.nsa.gov.pl ) Naczelny 
Sąd Administracyjny wskazał, iż co do zasady wszystko co wiąże się bezpośrednio z 
funkcjonowaniem i trybem działania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy 
stanowi informację publiczną. 

Jawność  umów  w  sprawach  zamówień  publicznych  na  gruncie  u.d.i.p.  wyłącza 
możliwość odmowy ich udostępnienia z powołaniem się na którąkolwiek z tajemnic 
ustawowo chronionych.  Nie  jest  zatem dopuszczalne  wydanie  decyzji  odmawiającej 
udostępnienia umów w sprawach zamówień publicznych, gdyż są one jawne (v. wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 lutego 2012 r. sygn. akt I OSK 2215/11).

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 551/16 
wobec Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, w którego uzasadnieniu wskazano: 

Błędne  jest  jednak  stanowisko  organu  apriori  wyłączające  ze  zbioru  informacji 
publicznej umowy o pracę zawarte z organem państwa, albowiem umowy te dotyczą w 
istocie wydatkowania środków publicznych i dlatego mieszą się w pojęciu informacji 
publicznej.  Natomiast  inne  będzie  rozstrzyganie  organu  w  ramach  dostępu  do 
informacji  publicznej  w  przypadku  umów  pracowniczych  zawartych  ze  zwykłymi 
pracownikami - zwłaszcza w kontekście art. 5 ust. 2 w zw. z art. 16 u.d.i.p. i art. 100 
Kodeksu  pracy  -  a  inne  wobec  umów  o  pracę  z  pracownikami  decyzyjnymi,  czy 
pełniącymi funkcje publiczne (vide: wyroki NSA z dnia 10 kwietnia 2015 r. sygn. akt I 
OSK 1108/14; z dnia 31 lipca 2013 r. sygn. akt I OSK 742/13; z dnia 19 kwietnia 2011 
r. sygn. akt I OSK 125/11). 

Natomiast  w  sprawach  umów  cywilnych  zawieranych  przez  podmiot  publiczny  w 
kontekście  informacji  publicznej,  a  zwłaszcza  art.  5  ust.  2  u.d.i.p.  wielokrotnie 



wypowiadał się zarówno Naczelny Sąd Administracyjny (vide: wyroki - z dnia 5 lutego 
2015 r. sygn. akt I OSK 531/14; z dnia 11 grudnia 2014 r. sygn. akt I OSK 213/14), jak  
też Sąd Najwyższy (vide: wyroki - z dnia 8 listopada 2012 r. sygn. akt I CSK 190/12, z 
dnia 19 listopada 2003 r. sygn. akt I PK 590/02), podkreślając pełną transparentność 
prawa do informacji w tego typu sprawach.

Podobnie  inne  wyroki  WSA  w  Warszawie  wobec  Pierwszej  Prezes  Sądu  Najwyższego. 
Przypomnę w tym miejscu uzupełniająco wyrok z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie sygn. akt. II 
SAB/Wa 512/15, wyrok z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 10/17, wyrok z 
dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 11/17 i wyrok z dnia 4 kwietnia 2017 
roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 551/16.

Wskazać trzeba dodatkowo, że przepisy ustawy o finansach publicznych przesądzają w zasadzie 
o jawności gospodarki finansowej w sferze publicznej - tak art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 5 
lit.  a)  W doktrynie  przyjmuje  się,  że  jawność  finansów publicznych  oznacza  swobodny  dostęp  
obywatela do informacji o działalności państwa w wymiarze finansowym (W. Misiąg, A. Niedzielski,  
Jawność i  przejrzystość finansów publicznych w Polsce świetle  standardów Międzynarodowego  
Funduszu Walutowego, Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową 2001, Nr 29, s. 5; zob.  
C. Kosikowski, Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 155), a także  
szerzej  jako  sytuację,  w  której  informacje  dotyczące  funkcjonowania  całego  sektora  finansów  
publicznych są publicznie dostępne i podlegają publicznej ocenie (…) Rozumienie więc jawności w  
kontekście  budżetu  rozszerzono  na  cały  sektor  finansów  publicznych  w  odniesieniu  do  
gospodarowania środkami publicznymi. Co więcej postulatywna zasada jawności uzyskała status  
normatywnej,  a  więc  prawnie  wiążącej.  Aktualna  FinPublU  z  2009  r.  recypuje  w  zasadzie  (z  
niewielkimi  zmianami)  rozwiązania  poprzednich  ustaw  o  finansach  publicznych. (Ustawa  o 
finansach  publicznych.  Komentarz  red.  prof.  dr  hab.  Paweł  Smoleń,  Rok  wydania:  2012, 
Wydawnictwo: C.H. Beck, Wydanie: 1 poprawione – komentarz do art. 33).

Jawność  finansów  publicznych  ma  szczególny  charakter,  na  co  zwraca  uwagę  Cezary 
Kosikowski w publikacji „Prawne aspekty zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych”: 
Środki publiczne w większości pochodzą od obywateli. Państwo powinno więc ujawnić, jaki jest  
udział obywateli w tworzeniu dochodów publicznych, a także i to, na finansowanie jakich wydatków  
dochody te są wystarczające. Dla obywateli, a zwłaszcza dla ich postawy w zakresie ponoszenia  
ciężarów publicznych, nie jest obojętnym to, w jaki sposób jest rozłożony ciężar danin publicznych  
oraz w jaki sposób państwo gospodaruje wpływami z tego tytułu. Obywatele chcą także wiedzieć,  
ile kosztuje ich utrzymanie państwa i  jego aparatu oraz to,  w jaki sposób są dzielone wydatki  
publiczne dotyczące także celów (konsumpcja zbiorowa i  indywidualna).  Społeczeństwo pragnie  
również  wiedzieć,  czy  aparat  władzy  publicznej  potrafi  planować,  organizować,  zarządzać  i  
kontrolować gospodarowanie środkami publicznymi. Jawność i przejrzystość finansów publicznych  
staje  się  zatem  narzędziem  oceny  systemu  sprawowania  władzy  publicznej.  Ocena  ta  jest  zaś  
potrzebna, ponieważ to społeczeństwo dokonuje bezpośredniego lub pośredniego wyboru władzy  
publicznej.  Jawność  i  przejrzystość  finansów  publicznych  ma  także  znaczenie  wychowawcze.  
Władzy  publicznej  nakazuje  postępowanie  uczciwe  i  profesjonalne  oraz  zgodne  z  interesem  
społecznym. Natomiast społeczeństwu pozwala na zwiększenie zainteresowania życiem publicznym i  
uczestniczeniem w nim. 



Aktualne orzecznictwo sądów wyraźnie wskazuje, że nie można z umów udostępnianych przez 
instytucje publiczne wyłączać imion i nazwisk. Potwierdza to przykładowo wyrok NSA z dnia 04 
lutego 2015 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 531/14:  Odnosząc się do kwestii zanonimizowania  
udostępnionych  informacji,  Naczelny  Sąd  Administracyjny  pragnie  zaznaczyć  na  wstępie,  że  –  
istotnie – w aktualnym i jednolitym orzecznictwie przyjmuje się, że dane o kontrahentach jednostki  
samorządu  terytorialnego,  takie  jak  ich  imiona  i  nazwiska,  podlegają  udostępnieniu  w  trybie  
informacji publicznej – i nie podlegają wyłączeniu z uwagi na prywatność tych osób wskazaną art.  
5 ust. 2 u.d.i.p. (zob. wyrok SN z dnia 8 listopada 2012 r. o sygn. akt I CSK 190/12, OSNC 2013, nr  
5,  poz.  67;  wyrok  NSA z  dnia  11  grudnia  2014  r.,  I  OSK  213/14,  CBOSA).  Pogląd  ten  jest  
podzielany także przez skład orzekający w niniejszej sprawie jako odpowiadający funkcji instytucji  
dostępu do informacji publicznej pozwalającej przeciwdziałać takim patologiom życia publicznego  
jak np. nepotyzm

Wypada w tym miejscu  zaznaczyć,  że  przesłanki  dotychczasowej  odmowy przedstawione w 
piśmie PPSN z dnia 18 sierpnia 2015 roku znak BSA III 0614-921/15 uległy dezaktualizacji  w 
świetle pisma PPSN z dnia 12 kwietnia 2017 roku skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego w 
sprawie sygn. akt. K 58/13, postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 2017 r. 
sygn. akt K 58/13 i aktualnej sytuacji ustrojowo-politycznej.

Z powyższych względów powyższa petycja jest racjonalna, a zatem zasługuje na niezwłoczne 
pozytywne uwzględnienie, o co niniejszym wnoszę.

Na koniec oświadczam, że na podstawie art.  4 ust.  3 ustawy o petycjach wyrażam zgodę na 
publikacje  danych  osobowych.  Przypominam też  o  –  wypływającym z  art.  8  ust.  1  ustawy  o 
petycjach – obowiązku zamieszczenia danych o petycji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do wiadomości:

• Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
• Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska


