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Wybrane problemy styku procedur „wnioskowo‐
informacyjnych” 

Kilka zagadnień, z którymi warto się zmierzyć:

• wstępna kwalifikacja pism – podstawy prawne procesu weryfikacji oraz
ewentualna konieczność wdrożenia procedur wspierających

• konsekwencje nieprawidłowej kwalifikacji wniosków oraz ewentualna
odpowiedzialność

• „multiwnioski” – czy możliwa jest spójna obsługa pism wymagających
zastosowania kilku procedur?



Wnioski niejasne – czyli czy organ musi się domyślać?

Utrwalone orzecznictwo NSA, przypisuje obowiązkowi ustalenia rzeczywistego
zakresu żądania kierowania pod adresem organu administracji, szczególną
rolę.

„Organ administracji ma obowiązek prowadzenia postępowania
wyjaśniającego w tym zakresie, co dotyczy takich sytuacji, w których charakter
pisma wnoszonego przez strony budzi wątpliwości”

• tak np. wyroki NSA: z 1 czerwca 2007 r., I OSK 1121/06; z 26 listopada
1999 r., I SA/Łd 1592/97; z 4 kwietnia 2002 r., I SA 218/00; z 6 sierpnia
1999 r., IV SA 2262/98



Kwalifikacja pism – elementy standardowe, podstawy 
prawne i procedury wspierające (1)

Wstępna identyfikacja trybu procedowania opierać się powinna na poszukiwaniu
wskazań zawartych w treści pisma.

Nie zawsze musi to być nazwa ustawy, w oparciu o którą, autor pisma, identyfikuje
swoje uprawnienie do wniesienia wniosku/petycji/skargi. Oczywiście pisma nie
zawierające tego typu identyfikacji mogą generować trudności interpretacyjne
związane z ich klasyfikacją prawną, przy czym nie należy z góry zakładać, że pominięcie
tego elementu (przez wnoszącego pismo) będzie zawsze powodowało konieczność
zwrócenia się doń o stosowne uzupełnienie. Inne elementy pisma, które należy brać
pod uwagę, poszukując jego właściwej kwalifikacji to tytuł, treść żądania czy tryb
zgłoszenia. Jedynie brak spójności pomiędzy tymi jego elementami będzie zmuszał do
wysunięcia żądania „uzupełnienia wniosku” poprzez bezpośrednie
wskazanie/nazwanie trybu jego rozpatrzenia.



Kwalifikacja pism – elementy standardowe, podstawy 
prawne i procedury wspierające (2)

Adresat wniosku (najczęściej organ) powinien uwzględnić, że:

„Przy ustaleniu charakteru pisma strony nie ma decydującego znaczenia jego
tytuł, ani nawet dosłowne powołanie poszczególnych zawartych w niej
zwrotów, ale ocena intencji strony dokonana w oparciu o całokształt
podniesionych okoliczności. O tym, jaki charakter ma mieć ostateczne pismo
decyduje strona, ale w razie wątpliwości w tym zakresie obowiązkiem
organu administracji publicznej jest przekazanie stronie informacji o jej
sytuacji procesowej, przysługujących jej środkach obrony jej praw oraz
uwarunkowaniach ich złożenia, aby strona nie poniosła szkody z powodu
nieznajomości prawa. Jednakże obowiązek ten dotyczy jedynie pism, które
zredagowane zostały w sposób niezręczny, niezrozumiały, niepozwalający na
ustalenie rzeczywistej woli strony. (…)”



Kwalifikacja pism – elementy standardowe, podstawy 
prawne i procedury wspierające (3)

Co jednak niezwykle ważne:

„Obowiązek ten nie może być rozciągany na wszystkie pisma stron, a więc
także na te, które są w swej treści jasne i zrozumiałe. Jeśli z pisma wprost
wynika wola strony organ nie ma obowiązku żądać sprecyzowania pisma.
Dotyczy to również sytuacji, w których bez pogłębionej analizy prawnej
(na pierwszy rzut oka) zawarte w piśmie żądanie nie zasługuje na
uwzględnienie.”

np. wyrok NSA: z 9 sierpnia 2006 r., I OSK 1134/05



Kwalifikacja pism – czy zawsze udip?

Konieczność udzielenia informacji czy wyjaśnień nie zawsze implikuje użycie
udip. Należy bowiem uwzględnić fakt, że:
„Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie dotyczy przy tym
udostępniania wszelkiego typu informacji publicznych. Zgodnie bowiem z jej
art. 1 ust. 2 przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw
określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących
informacjami publicznymi. Oznacza to, że pewne rodzaje informacji
publicznej mogą być ujawnione tylko w specjalnym trybie bądź na
odmiennych zasadach. Nie można przy tym na gruncie uwarunkowań
konstytucyjnych wysnuć poglądu o prymacie przepisów ustawy o dostępie
do informacji publicznej zarówno w aspekcie rzeczowym jak i funkcjonalnym
w stosunku do innych ustaw, regulujących materię udostępniania informacji.”
(tak np. wyrok NSA z 26 lipca 2017 r., I OSK 2161/15)



Kwalifikacja pism – jeśli nie wniosek z udip to co?

• żądanie oparte na prawie prasowym (Wyboru drogi dostępu do żądanych
informacji dokonał zatem sam wnioskodawca, który podkreślając swój status jako
dziennikarz, domagał się udzielenia informacji prasie. Wnioskodawca działał jako
podmiot szczególny, a nie jako „każdy” podmiot uprawniony w rozumieniu art. 2
ust. 1 udip. Zdaniem NSA, opowiadającego się za poglądem wyrażonym
w orzeczeniach z 16 lutego 2016 r., I OSK 1136/16 oraz 23 lutego 2016 r., I OSK
1496/15 – powołanie się przez żądającego udzielenia informacji dziennikarza na
przepisy prawa prasowego wymusza konieczność zastosowania w pierwszej
kolejności reżimu prawnego tej ustawy.)

• żądanie oparte na ustawie o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu
informacji sektora publicznego

• żądanie oparte na ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko

• żądanie oparte na ustawie o petycjach



Wniosek z udip a żądanie w ramach ustawy o petycjach 
(1)

Petycję rozpoznajemy poprzez analizę treści kierowanych pism.
Ich przedmiotem może być żądanie, w szczególności (!!!):
• zmiany przepisów prawa,
• podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania
w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub
wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma
zewnętrzna.
(z treści art. 2 ust. 3 i art. 3 ustawy o petycjach).



Wniosek z udip a żądanie w ramach ustawy o petycjach 
(2)
W przypadku uznania złożonego wniosku za petycję następuje:
‐ Zmiana trybu rozpatrzenia: zmienia się zakres czynności i terminy przy

czym istnieją liczne elementy formalne podlegające sprawdzeniu.
‐ Zmiana sposobu załatwienia: zamiast informować, wydawać decyzję czy

umarzać następuje zawiadomienie o sposobie załatwienia lub informuje
się podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia
i jednocześnie o poprzednim sposobie załatwienia petycji.

‐ Zmienia się podejście do stosowania kpa: w przypadku petycji kpa stosuje
się w zakresie nieuregulowanym w ustawie o petycjach.

‐ Zmienia się zakres odpowiedzialność: w przypadku petycji brak
odpowiedzialności karnej.

‐ Pozostają środki z kpa (skarga na bezczynność) ale co ciekawe sposób
załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.



Czy wnioski o informacje publiczną obejmujące 
kwestie zamiarów czy planów są petycjami? 

W przypadku żądań, których istota sprowadza się do uzyskania odpowiedzi na
pytanie kiedy coś zostanie zrobione, można mieć wątpliwości czy rzeczywiście
są to wnioski o dostęp do informacji publiczną. Jak wiadomo nieokreślone
w sposób formalny (nieprzyjęte w palnie/strategii itp.) zamiary zgodnie
z utrwalonym orzecznictwem nie stanowią bowiem informacji publicznej –
efektem wniesienia takiego wniosku jest zatem poinformowanie o braku
informacji lub wskazanie, iż informacja ta nie stanowi informacji publicznej.
Można jednak przyjąć, że autor wniosku zamierza, co do zasady, wpłynąć na
realizację jakiegoś (zazwyczaj bliskiego sobie choć nie tylko) przedsięwzięcia
zwracając uwagę na potrzebę jego realizacji. Oczywiście w przypadku już
zaplanowanych inwestycji itp. udzielenie odpowiedzi na gruncie udip spełnia
swoje zadanie (zarówno na gruncie udip jak i ustawy o petycjach).



„Multiwnioski” – obsługa pism wymagających 
zastosowania kilku procedur

Duży problem w praktyce funkcjonowania podmiotów zobowiązanych do
udostępniania informacji publicznej stanowią rozbudowane wnioski,
w których autorzy zadają znaczną ilość pytań o niejednorodnym charakterze.
Podstawowym warunkiem ich pełnego załatwienia jest zatem kwalifikacja
(o ile jest to możliwe) ich poszczególnych części jako podlegające odrębnym
reżimom prawnym – w zakresie załatwienia/procedowania.
Zazwyczaj konsekwencją takiej kwalifikacji byłaby konieczność zwrócenia się
do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku (wyodrębnionej jego części)
o elementy wymagana we właściwym dla niego reżimie prawnym. Jest to
pochodną założenia, że jedynie postępowania prowadzone w ramach udip
podlegają daleko idącemu odformalizowaniu. Pozostawienie wniosku
o uzupełnienie bez odpowiedzi spowoduje de facto zakończenie postępowań.



Podsumowanie

W mojej ocenie możliwa jest zmiana podejścia do składanych wniosków
kwalifikowanych dotychczas jako zadania udzielenia informacji publicznej.
Wymaga to jednak wnikliwego ich zbadania, zwłaszcza w zakresie
wyartykułowanej woli wnioskodawcy (szczególnie wskazanych podstaw
prawnych) i dokonania oceny rzeczywistej jego treści. Jeżeli doprowadzi to do
uznania, że mamy do czynienia z petycją lub skarga – a wniosek nie będzie
zawierał wszystkich wymaganych formalnie elementów właściwych dla
takiego pisma, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do uzupełnienia
braków. Bez wątpienia samo postępowanie związane z „oczyszczonym”
wnioskiem o informacje publiczną będzie się dalej toczyć standardowym
torem. Po uzupełnieniu braków formalnych, w ramach „odnalezionych” we
wniosku innych postępowań, koniecznym będzie oczywiście podjęcie działań
właściwych dla ich dalszego prawidłowego przebiegu.



Dziękuję za uwagę


