
Wniosek o dostęp do informacji publicznej,
zagadnienia materialnoprawne i proceduralne
w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

dr hab. Agnieszka Piskorz‐Ryń, prof. UKSW



Forma złożenia wniosku

Art. 2. 2. udip
Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać
wykazania interesu prawnego lub faktycznego.



Art. 10

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie
Informacji Publicznej lub portalu danych, jest udostępniana na
wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona,
jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego
wniosku.



Forma złożenia wniosku

Nie można uznać, że prawidłowy jest wniosek o udostępnienie
informacji publicznej, jeżeli wnioskodawca nie wskazuje konkretnie
określonej informacji, lecz czyni to bardzo ogólnie (np. o stanie
spraw, zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz
wykonawczej, stanie państwa). Wnioski tak sformułowane nie są
żądaniem udostępnienia informacji publicznej i nie mogą być
prawidłowo rozpoznane, bowiem nie jest określony zakres żądania.

Wyrok NSA z 19.02.2014 r., I OSK 903/13



Wyrok NSA z 28.04.2020 r., I OSK 1939/19

Wyłącznie wnioskodawca określa, czego dotyczy jego żądanie. Adresat
wniosku nie został upoważniony do dokonywania interpretacji treści,
modyfikowania lub zmiany żądania. Wskazanie wnioskowanych
informacji musi być na tyle precyzyjne i jasne, by przedmiot i zakres
wniosku nie budził wątpliwości. Jeżeli wniosek nie spełnia tego
standardu i nie zostanie sprecyzowany przez wnioskodawcę w sposób
pozwalający odczytać jego wolę, wówczas nie może być traktowany jako
wniosek o informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1
w zw. z art. 10 ust. 1 udip.



Wyrok NSA z 25 sierpnia 2016 r., I OSK 219/15

Celem udip jest zapewnienie dostępu do informacji w sprawach
publicznych, nie zaś zobowiązanie organów do rozpatrywania w trybie
tej ustawy każdego pisma, w tym jedynie formalnie i subiektywnie
w ocenie wnioskodawcy stanowiącego wniosek o informację publiczną.
Niesprecyzowane wnioski o informacje, zawierające sformułowania
chaotyczne, nielogiczne, wadliwe językowo itp. – obiektywnie
niepozwalające ustalić treści żądania wnioskodawcy – nie stanowią
wniosków o informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1
w zw. z art. 10 ust. 1 udip, a w rezultacie nie podlegają rozpatrzeniu
w jej trybie.



Wyrok NSA z 16 marca 2009 r.,  I OSK 1277/08

Wniosek o udzielenie informacji publicznej może przybrać każdą
formę, o ile wynika z niego w sposób jasny, co jest przedmiotem
wniosku.Wniosek taki wszczyna postępowanie w sprawie, ale na tym
etapie nie mają jeszcze zastosowania przepisy kpa.



Forma złożenia wniosku slajdu

O istocie wniosku rozstrzyga jego treść, a zwłaszcza nie dyskwalifikuje
kwalifikacji wniosku jako wniosku o udostępnienie informacji
publicznej okoliczność niewskazania przez wnioskodawcę, że jego
wniosek skierowany został w trybie i na zasadach przewidzianych
w udip.

Wyrok NSA z 4.11.2016 r., I OSK 1621/16



Forma złożenia wniosku

Wniosek
• ustny
• pisemny
• w postaci elektronicznej

wiadomość przesłana pocztą elektroniczną
ePUAP

• w postaci papierowej



1. Domniemanie, że jeżeli wiadomość została prawidłowo nadana
na oficjalny adres poczty elektronicznej organu, oznacza to, że
dotarła ona do adresata.

2. Wystarczającym jest wydruk z poczty elektronicznej nadawcy
stanowi on dostateczny dowód, że wiadomość zawierająca
wniosek została wysłana (wyrok NSA z 16 września 2016 r., I OSK
1924/16; Wyrok NSA z 17.02.2017 r., I OSK 2113/15).



Wyrok NSA z 19.05.2017 r., I OSK 2589/15

Skoro adres poczty elektronicznej został opublikowany przez sam organ
na stronie internetowej, to należy przyjąć, iż organ zobowiązuje się do
obsługi elektronicznej skrzynki pocztowej w sposób sprawny,
umożliwiający skuteczny przepływ informacji. Nie sposób przy tym
zaaprobować stanowiska, że wnioskodawca jest zobligowany do
uzyskania informacji, czy wniosek został przez organ odebrany. Żaden
z przepisów udip nie nakłada na występującego o informację
publiczną obowiązku w tym zakresie. Organ powinien zapewnić takie
funkcjonowanie przepływu wiadomości w systemie wewnętrznym, aby
zagwarantować sobie możliwość odbioru wiadomości znajdujących się
na obsługującym go serwerze.



Wyrok NSA z 13.12.2019 r., I OSK 1890/18

Jeżeli wiadomość została prawidłowo nadana na oficjalny adres
poczty elektronicznej organu, oznacza to, że dotarła ona do adresata.
Odmienne zapatrywanie sprawiałoby bowiem, że w praktyce prawo do
wnioskowania o informację publiczną za pomocą poczty elektronicznej
byłoby iluzoryczne, a jego skuteczność zależna byłaby od arbitralnej
woli organu.



Wyrok NSA z 1.03.2019 r., I OSK 708/17

Skutki trudności, błędów czy nieprawidłowości w zakresie
kształtowania i obsługiwania przez organy administracji publicznej
oficjalnych systemów służących do komunikacji z tymi organami
(np. poczty elektronicznej, systemu ePUAP) nie mogą być przerzucane
na korzystających z tych systemów. Tym samym ryzyko nieodebrania
przez organ wysłanego do niego przy użyciu poczty elektronicznej
wniosku, skierowanego na oficjalnie podany adres poczty
elektronicznej organu, obciąża ten organ, a nie wnioskodawcę.
Z orzecznictwa wynika w istocie domniemanie, że jeżeli wiadomość
została prawidłowo nadana na oficjalny adres poczty elektronicznej
organu, to znaczy, że dotarła ona do adresata.



Forma złożenia wniosku

Zasady rozpatrzenia wniosku i treść wniosku
1. Treść wniosku w przypadku udzielenia informacji publicznej

1. Wniosek musi wskazywać jakiej informacji żąda wnioskodawca
2. Z wniosku musi wynikać w jakiej formie ma być udostępniona
3. Brak konieczności oznaczenia wnioskodawcy
4. Nie jest wymagany własnoręczny podpis

2. Treść wniosku w przypadku odmowy udzielenia informacji
publicznej i wniosku o informację przetworzoną oraz konieczna jest
identyfikacja wnioskodawcy w przypadku nałożenia opłaty



Wyrok NSA z 24 września 2015 r. , I OSK 1709/14

W przepisach udip brak jest wskazania jakichkolwiek wymagań
formalnych wniosku (poza utrwaleniem go w formie pisemnej).
Postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej jest
postępowaniem odformalizowanym i uproszczonym, w którym przepisy
k.p.a. znajdują zastosowanie dopiero na etapie wydania decyzji w trybie
art. 16 udip. Przepis art. 10 udip nie określa formy ani ram wniosku
o udostępnienie informacji publicznej.



Wyrok WSA z 10 listopada 2010 r., II SAB/Wa 259/10

Wniosek o udzielenie informacji publicznej może przybrać każdą
formę, a osoba jej żądająca nie musi być nawet w pełni
zidentyfikowana, skoro nie musi wykazywać ani interesu prawnego,
ani też faktycznego.



Wyrok WSA z 23 września 2009 r. 

1. Nie sposób zgodzić się z poglądem w kwestii żądania od wnoszącego
o udostępnienie informacji publicznej podania we wniosku danych
osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu z kodem pocztowym,
miejscowości i nr domu, a nadto podpisania wniosków, stosownie do art. 63
§ 2 i § 3 k.p.a. Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie
nakazują zachowania szczególnej formy wniosku. Brak jest w niej również
nakazu, aby wnioskodawca musiał podawać swoje dane osobowe,
albowiem może informację uzyskać ustnie lub też wnioskować o przesłanie
jej na poste restante czy na adres skrytki pocztowej. Może też uczynić to
drogą elektroniczną, podając adres swojej poczty e‐mailowej. Oznacza to, że
podmiotom obowiązanym do udostępnienia informacji publicznej powołana
ustawa nie nadała uprawnień do żądania tych danych. Natomiast odesłanie
do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ma miejsce tylko
w odniesieniu do decyzji (art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji
publicznej).



Wyrok NSA z 16 grudnia 2009 r., I OSK 1002/09

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
do decyzji odmownej oraz o umorzeniu postępowania stosuje się
przepisy kpa, co oznacza że k.p.a. znajduje zastosowanie do całego
procesu wydawania decyzji, a więc także do kwestii usuwania braków
formalnych wniosku o udostępnienie informacji publicznej, o ile
zobowiązany organ zmierza do wydania takiej decyzji.



Art. 63 kpa

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której
pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci
elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom
ustalonym w przepisach szczególnych.
§ 3. Podanie wniesione na piśmie albo ustnie do protokołu powinno być
podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika,
który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie
umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba
przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.



Art. 64 kpa

§ 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma
możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych,
podanie pozostawia się bez rozpoznania.



Wyrok NSA z 19 czerwca 2020 r., I OSK 1777/19

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w wyniku którego
zapadają decyzje w przedmiocie dostępu do informacji publicznej,
wniesiony za pośrednictwem poczty e‐mail, wymaga zachowania formy
przewidzianej w k.p.a., w tym podpisu podmiotu składającego wniosek.
Ponadto decyzje wydawane w sprawach dostępu do informacji
publicznej, jak co do zasady wszystkie decyzje administracyjne
wydawane w oparciu o unormowania k.p.a., wymagają doręczenia
w sposób wskazany w kpa.



Dziękuję za uwagę!

Agnieszka Piskorz‐Ryń
a.piskorz.ryn@uksw.edu.pl


