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Uwagi wstępne

‐ brak uregulowanej w prawie klauzuli nadużycia
‐ sądy administracyjne odwołują się do „nadużycia”, ale czynią 

to w rozmaity sposób (wykorzystują przepisy prawa 
materialnego i przepisy postępowania) oraz z różnym 
rezultatem

‐ niepewność po stronie organów i wnioskodawców,
‐ przedstawione konkluzje po analizie ok. 500 rozstrzygnięć 

sądów administracyjnych

 B. Wilk, D. Sześciło, Nadużywanie prawa do informacji 
publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych, 
Warszawa 2022.



Standardy ograniczania prawa do informacji 
publicznej
• publiczne prawo podmiotowe, objęte art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz

m.in. art. 10 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności

• przesłanki ograniczania prawa do informacji publicznej z art. 61 ust. 3
w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP:
1) wymóg ustawowego ustanawiania ograniczeń
2) wymóg konieczności
3) wymóg proporcjonalności
4) zakaz naruszania istoty wolności i praw
5) (art. 61 ust. 3 Konstytucji RP) – ograniczenie może nastąpić wyłącznie ze

względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób
i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego,
bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa



Teoretyczne podstawy nadużywania
• nadużycie prawa – prawnie dozwolone działania dla osiągnięcia innych celów

niż przewidziane przez ustawodawcę
• brak wskazania przez ustawodawcę (prawodawcę) celu prawa do informacji

publicznej
• usytuowanie art. 61 Konstytucji RP  ale: umiejscowienie prawa do

informacji publicznej w tej części Konstytucji RP (wolności i prawa
polityczne), może wynikać z charakteru posiadacza informacji, tj. organów
władzy publicznej i innych podmiotów, wykonujących zadania publiczne lub
dysponujących środkami publicznymi

(M. Bernaczyk, Słowo wstępne, czyli komu i po co prawo do informacji?,
[w:] Glosy wybranych orzeczeń dotyczących prawa do informacji,
red. S. Osowski, B. Wilk, Warszawa 2016, s. 23.



Cel udip?

• „celem ustawy o dostępie do informacji publicznej jest zagwarantowanie
wnioskodawcy dostępu do informacji w określonym przez ustawę
terminie” (wyrok NSA z 4 marca 2020 r., I OSK 1917/18)

• „prawo dostępu do informacji publicznej jest jednym z najważniejszych
praw w katalogu praw obywatelskich i politycznych. Ma służyć tworzeniu
społeczeństwa obywatelskiego, poprzez zwiększenie transparentności
w działaniach władzy publicznej, chronić i umacniać zasady obowiązujące
w demokratycznym państwie prawa, wreszcie zapewniać społeczną
kontrolę nad działaniami organów władzy publicznej”
(wyrok NSA z 1 października 2010 r., I OSK 1149/10)



Cel udip?

• „prawo dostępu do informacji publicznej, unormowane w art. 61
Konstytucji, jest prawem politycznym. Prawo to osiada istotne znaczenie
dla funkcjonowania demokracji jako ustroju rzeczywistej, a nie tylko
formalnej partycypacji obywateli w sprawowaniu władzy, gdyż daje
obywatelom narzędzie prawne do kontroli wybranych władz i wyrabianiu
sobie opinii o ich działalności. U podstaw tego prawa leży zatem jawność,
ukierunkowana na to, aby działanie instytucji publicznych
charakteryzowało się rzetelnością i uczciwością. Dlatego służy ono
zagwarantowaniu obywatelom realnej kontroli władz publicznych”

(wyrok WSA w Lublinie z 9 października 2019 r., II SA/Lu 374/19)



Cel udip?

• „skarżący próbuje wykorzystać instytucję prawa do informacji publicznej
dla osiągnięcia celu innego niż troska o dobro publiczne, jakim jest prawo
do przejrzystego państwa, jego struktur, przestrzeganie prawa przez
podmioty życia publicznego, jawność organów administracji. Z całokształtu
akt sprawy wynika, że złożony w niniejszej sprawie wniosek ma na celu
wywołanie dolegliwości u adresata i utrudnienie funkcjonowania URE.
Nie budzi wątpliwości, że przedmiotowy wniosek obiektywnie nie służy
jakiemukolwiek dobru powszechnemu, nie tylko nie prowadzi do poprawy
funkcjonowania urzędu, wręcz przeciwnie, ma stanowić dla niego
dokuczliwość”

(wyrok WSA wWarszawie z 19 października 2020 r., II SAB/Wa 269/20)



Znaczenie art. 2 ust. 2 udip

• od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania
interesu prawnego lub faktycznego

• „Wprawdzie osoba korzystająca z prawa do informacji publicznej nie jest zobowiązana
wskazywać celów ani motywów swego działania, to jednak w każdym indywidualnym
przypadku istnieje możliwość oceny zachowania wnioskującego o informację publiczną
pod kątem tego, czy korzysta on ze swojego uprawnienia zgodnie z jego celem i funkcją.
Ocena ta powinna być oparta o okoliczności faktyczne, w szczególności uwzględniać treść
wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz dotychczasowe relacje
z wnioskodawcą (na płaszczyźnie korzystania przez niego z prawa do informacji

publicznej)”
– wyrok NSA z 9 listopada 2021 r. (III OSK 3907/21)

• z drugiej strony: ryzyko zatajania prawdziwych okoliczności sprawy (wyrok WSA
w Gdańsku z 15 maja 2013 r., II SA/Gd 187/13), wnioskowane przez inną osobę



Informacja publiczna w przypadku „wniosku 
uciążliwego”
• gdy wniosek nie dotyczy informacji publicznej (w klasycznym rozumieniu) 

poinformowanie wnioskodawcy o kwalifikacji żądania
• przykład: stan cywilny nauczyciela, informacji, czy jest po rozwodzie, czy

pozostaje w związku nieformalnym/partnerskim, czy nadużywa alkoholu, czy
jest uzależniony od seksu lub innych używek, czy nauczyciel leczył się
psychiatrycznie, czy znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, czy przeżywa
trudną sytuację rodzinną (taką jak czynna lub bierna zdrada), czy też pytania
o – „gorliwość religijną nauczyciela”, IQ potwierdzone pomiarem, hobby,
„Stosunek do osób o odmiennych orientacjach seksualnych – proszę opisać”
– wyrok NSA z 11 maja 2017 r., (I OSK 2777/16)

• „czy którykolwiek z sędziów Sądu Rejonowego jest uzależniony od innych
używek niż alkohol” (wyrok WSA w Gdańsku z 15 maja 2013 r.,
II SA/Gd 187/13)



Depublicyzacja informacji

• relatywizowanie charakteru określonej informacji (np. w zależności od
charakterystyki wnioskodawcy)

• „Przyjęcie (…), że tego rodzaju dokumenty urzędowe będące w posiadaniu
przedsiębiorstwa energetycznego «tracą» charakter informacji publicznej
w przypadku, gdy ich udzielenia domaga się osoba fizyczna pozostająca lub
mogąca pozostawać w sporze cywilnoprawnym z tym przedsiębiorstwem,
jest nie tylko sprzeczne z duchem regulacji ustawowych i konstytucyjnych
dotyczących dostępu do informacji publicznej, ale nadto byłoby
nielogiczne. Ocena, (…) nie może być odmienna w zależności od tego, jaki
wnioskodawca ubiegać się będzie o jej udostępnienie. (…) podmiot nie jest
zresztą upoważniony do badania interesu prawnego ani nawet faktycznego
wnioskodawcy” (wyrok NSA z 18 października 2013 r., I OSK 1482/13)”



Depublicyzacja informacji

‐ informacje w sprawie indywidualnej (wyrok WSA w Białymstoku z 9 maja
2019 r., II SAB/Bk 26/19)

‐ informacje żądane „w interesie własnym” (m.in. spory cywilnoprawne,
np. wyrok NSA z 9 lipca 2014 r., I OSK 2532/13)

‐ „subiektywny” interes wnioskodawcy vs. interes „obiektywny”
(wyrok NSA z 20 września 2018 r., I OSK 1359/18)

‐ informacje dotyczące nieruchomości właściciela (np. informacje
o inwestycjach, instalacjach przesyłowych
(np. wyrok WSA w Lublinie z 28 grudnia 2021 r., II SAB/Lu 124/21)

‐ informacje prywatne



Depublicyzacja informacji

‐ „sam fakt żądania przedmiotowej informacji dla osiągnięcia innego celu
niż troska o dobro publiczne nie powoduje automatycznie, że informacja ta
traci walor informacji publicznej. Jak już wyżej wskazano umowy
zawierane przez jednostki publiczne z podmiotami prywatnymi,
angażujące środki publiczne stanowią informację publiczną. Dlatego w tym
przypadku niewłaściwe było informowanie skarżącej pismem
informacyjnym, że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej”
(wyrok WSA w Poznaniu z 9 grudnia 2021 r., IV SAB/Po 209/21)



Depublicyzacja informacji

odmienne podejście NSA:
• „nie posiada charakteru nękania organu lub też pewnej seryjności, nie był

też złożony w celu załatwienia jego indywidulanej sprawy. Z akt sprawy
wynika, że do złożenia wniosku o udostępnienie informacji dotyczących
kompetencji urzędników wykonujących zadania w zakresie nadzoru
budowlanego w powiecie T. zainspirowały wątpliwości związane
z postępowaniem, w którym on uczestniczył. Taka sytuacja nie oznacza, że
zdobyte informacje mają służyć realizacji stricte prywatnego celu, ale
wskazują na to, że w związku ze swoją sprawą wnioskodawca chce
sprawdzić, czy urzędnicy nadzoru budowlanego posiadają niezbędne
kwalifikacje związane z wykonywanymi obowiązkami, co mieści się
w pojęciu informacji publicznej”

(wyrok NSA z 30 listopada 2021 r., III OSK 4340/21)



Stosowanie informacji przetworzonej

‐ podejście „ilościowe” i „jakościowe” do instytucji informacji
przetworzonej”

‐ konieczność wykazania ekstraordynaryjnego nakładu pracy oraz
negatywnego wpływu na funkcjonowanie podmiotu

‐ przetworzony charakter informacji  konieczność wykazania szczególnej
istotności dla interesu publicznego

‐ uznawanie przez sądy, że art. 3 ust. 1 pkt 1 udip ma przeciwdziałać
nadużywaniu prawa.



Stosowanie informacji przetworzonej
‐ „wyraźną ewolucję w orzecznictwie sądowo‐administracyjnym, co do

kwestii czym jest informacja przetworzona, a to ze względu na coraz
liczniejsze próby nadużywania przez wnioskodawców prawa dostępu do
informacji publicznej. Przez pewien czas panował w orzecznictwie pogląd, że
informacją przetworzona musi być zawsze informacją nową, którą organ
musi dopiero wytworzyć. Jednak pod wpływem praktyki orzecznictwo
zmienia się i od dłuższego czasu bardzo szeroko jest prezentowany pogląd, że
informacją przetworzoną może być również suma informacji prostych.
Istotnym kryterium odróżniającym oba rodzaje informacji publicznej staje się
(…) pracochłonność i stopień skomplikowaności organizacyjnej dla
przygotowania określonej informacji”

(wyrok WSA w Poznaniu z 21 czerwca 2017 r., IV SA/Po 366/17)



Stosowanie informacji przetworzonej
‐ przykłady badanie przesłanki „szczególnej istotności dla interesu

publicznego” w kontekście nadużycia prawa
‐ „skoro uzyskanie przetworzonej informacji publicznej wiązałoby się

z poniesieniem określonych środków zwłaszcza finansowych
i organizacyjnych, często trudnych do pogodzenia z bieżącymi działaniami
organu państwa, to udzielanie informacji publicznej przetworzonej (…)
przemawia za przyjęciem, iż po stronie skarżącego nie występuje interes
publiczny uzasadniający udzielenie żądanej informacji (…) „z uwagi na
zapewnienie organom władzy publicznej prawidłowego funkcjonowania
w celu wykonywania ich kompetencji, organ odmówił skarżącemu
udostępnienia informacji publicznej przetworzonej z powodu braku po jego
stronie szczególnie istotnego interesu publicznego”

(wyrok WSA w Opolu z 27 stycznia 2015 r., II SA/Op 570/14)



Procesowe instrumenty

‐ wydłużenie terminu do rozpatrzenia wniosku (art. 13 ust. 2 udip)
‐ ew. wyznaczenie kosztów na podstawie art. 15 ust. 1 udip
 „dodatkowe koszty”

‐ publikacja informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (dot. zwłaszcza
wniosków z katalogu art. 8 ust. 3 udip)



Reakcje sądu administracyjnego

‐ brak możliwości odrzucenia skargi „oczywiście i rażąco błahej”
(postanowienie składu siedmiu sędziów NSA z 21 marca 2016 r., I OPS
3/15)

‐ odmowa przyznania prawa pomocy
‐ oddalenie wniosku o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie

skargi do sądu, choć także stanowiska przeciwne (brak uwzględnienia
stanowiska organu o nadużyciu)

‐ oddalenie skargi: „W takim przypadku nie było wymagane rozpoznanie
wniosku w trybie przewidzianym ustawą o informacji, pomimo że żądana
na informację stanowi publiczną” (wyrok WSA w Warszawie z 9 marca
2021 r., II SAB/Wa 765/20), przykład „wniosku z godz. 17.17”; obecne
stanowiska przeciwne (ryzykowne podejście)



Reakcje sądu administracyjnego

‐ organ „usiłuje obrócić powyższe rozumienie 
nadużycia prawa do dostępu do informacji 
publicznej, w sposób najbardziej dla niego 
korzystny. Subiektywne odczucie organu                     
o uciążliwości i mnogości wniosków                               
o udostępnienie informacji publicznej, nie 
może stanowić o nadużywaniu prawa do 
dostępu do informacji publicznej” (wyrok 
NSA z 4 marca 2020 r., I OSK 1917/18)

‐ uznanie przez sąd, że organ działa na 
zasadzie swego rodzaju „recydywy”

zarzut nadużycia 
przemawiać 
może za brakiem 
„rażącego”

w przypadku 
braku podzielenia 
przez sąd zarzutu 
nadużycia 
argument za 
stwierdzeniem 
„rażącego”

ocena, czy bezczynność miała miejsce z rażącym 
naruszeniem prawa



Procesowe instrumenty

‐ „Powoływanie się przez organ na brak «zgody na tolerowanie sytuacji,
gdy obywatel swego prawa nadużywa, kierując tak wiele zapytań,
że absorbuje to pracę wielu urzędników, którzy zamiast skupiać się na
swoich podstawowych obowiązkach, tracą czas na udzielanie odpowiedzi
na nieraz bardzo rozbudowane pytania» nie może stanowić jakiejkolwiek
przesłanki uzasadniającej opieszałość organu w załatwieniu sprawy”
(wyrok WSA w Poznaniu z 27 marca 2014 r., IV SAB/Po 7/14)

‐ inny instrument procesowymiarkowanie kosztów postępowania



Wnioski

• Stosowanie koncepcji „nadużycia prawa” budzi wątpliwości natury
generalnej, z uwagi na brak ustawowej regulacji oraz niejednolite
pojmowanie celu ustawy

• Odnoszenie się do „nadużycia prawa” wymaga daleko idącej ostrożności
i musi wynikać z dogłębnego analizowania stanu faktycznego sprawy
(ryzyko błędnego odnoszenia określonych wyroków do realiów sprawy)

• Odnoszenie „wyłącznie do sytuacji skrajnych” oraz wybór prawidłowego
instrumentu prawnego

• Największe wątpliwości budzi podejście depublicyzacyjne oraz
rozstrzygnięcie procesowe sądu o oddaleniu skargi



Wnioski

• W przypadku wniosków, których realizacja sprawia trudności organowi,
właściwe jest wykorzystywanie instytucji „informacji przetworzonej”,
wydłużenie terminu lub rozważenie kosztów

• Instrumentami prawnymi, mogącymi zostać zastosowanymi przez sąd,
jest uwzględnienie okoliczności sprawy przy badaniu rażącego charakteru
nadużycia prawa, czy też ew. miarkowanie kosztów postępowania
(choć to należy ograniczyć „wyłącznie do sytuacji skrajnych”)



Dziękuję za uwagę


