
Warszawa, dnia 15 stycznia  2015 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

W Warszawie 

z a  p o ś r e d n i c t w e m

Ministra Gospodarki

Skarżący:

Maria Świetlik

Strona przeciwna:

Minister Gospodarki

 

S K A R G A

na bezczynność Ministra Gospodarki

W imieniu własnym na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 w zw. pkt 4 ustawy z 30 sierpnia

2002  r.  –  Prawo  o  postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi,  wnoszę  skargę  na

bezczynność  Ministra  Gospodarki  przedmiocie  nieudostępnienia  w  terminie  informacji

publicznych, poprzez naruszenie przepisów:

- art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z

dnia  6  września  2001 r.  o  dostępie  do  informacji  publicznej  poprzez  nieudostępnienie

informacji publicznej zgodnie z wnioskiem z dnia 11 października 2014 r.  w określonym

terminie
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 Jednocześnie wnoszę o:

1. zobowiązanie strony przeciwnej do dokonania czynności w zakresie udostępnienia

informacji publicznych zgodnie z moim wnioskiem z dnia 11 października 2014 r.

2. zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

U za s a d n i e n i e

Wnioskiem  z  dnia  11  października  2014  r.  wniosłam  do  Ministra  Gospodarki  o

udostępnienie  informacji  publicznej  w  zakresie  dokumentów  zawierających

korespondencję  (w  tym  e-maile)  pomiędzy  Komisją  Europejską  a  polskimi  władzami

dotyczącą  porozumień  Comprehensive  Economic  and  Trade  Agreement  (CETA)  i

Transatlantic  Trade and Investment Partnership (TTIP),  w szczególności  tych wysłanych

przez  stronę  polską  do  Trade  Policy  Committee  oraz  ew.  otrzymanych  odpowiedzi:

a)  dotyczące  TTIP  –  dokumenty  datowane  na:  1/10/2013,  27/11/2013,

30/01/2014,

b)  dotyczące  CETA  –  dokumenty  datowane  na:  1/09/2009,  17/02/2010,

2/12/2010, 18/01/2012, 16/05/2012, 13/09/2012, 8/11/2012, 5/06/2013.

Ponadto wskazałam, że jeśli wyżej wymienione dokumenty były przygotowane w więcej

niż jednej wersji językowej, proszę o dostarczenie wszystkich wersji.

Określiłam, że informacje w formie elektronicznej  należy przesłać na mój adres poczty

elektronicznej.

Załącznik: wniosek z dnia 11 października 2014 r. 

W odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 29 października 2014 r. Minister poinfor-

mował, że „Żądana przez Panią informacja jest chroniona przed ujawnieniem na podstawie
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artykułu 4. ust. 1 lit. a tiret trzeci rozporządzenia (WE) NR 1049/2001 Parlamentu Europej-

skiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Par-

lamentu  Europejskiego,  Rady  i  Komisji  (Dz.U.UE.L.  Nr  145,  poz.  43  oraz

Dz.U.UE-sp.01-3-331). 

Dodatkowo Minister słusznie zauważył, że przedmiotowy wniosek był w nieco innym za-

kresie rozpatrywany przez Komisję Europejską. W wyniku rozpatrzenia wniosku, Komisja

pismem z dnia 15 lipca 2014 (znak Trade/dga2/e.1 (2014) 2398204) załączyła do przesłane-

go pisma bazę dokumentów odnoszących się do mojego wniosku z dnia 23 lutego 2014 r

(plik Annex I and II). W załączonym dokumencie wskazano, które dokumenty nie podlegają

udostępnieniu poprzez określenie, że chronione są one klauzulami „EU Restricted” albo

„EU Limited”. Odnośnie dokumentów przekazanych przez stronę polską wyłącznie doku-

ment z dnia 1 października 2013 r. określony został jako „Limited”, natomiast w stosunku

do pozostałych dokumentów strony polskiej takie ograniczenia nie zostały wskazane.

Załącznik: pismo ANNEX I and II 

 W związku z powyższym powoływanie się na rozpatrzenie mojego wniosku z dnia 23 lute-

go 2014 r.  przez Komisję prowadzić musi do odmiennego stanowiska, a mianowicie takie-

go, że dokumenty te nie stanowią informacji,  do których dostęp jest ograniczony. Jako, że

stanowią one stanowisko władz publicznych bez wątpienia zastosowanie mają przepisy

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, szczególnie, że w pi-

śmie z dnia 29 października 2014 r. Minister nie wskazał by skorzystał z możliwości okre-

ślonej w art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z

dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europej-

skiego, Rady i Komisji,  a mianowicie  Minister nie zażądał od instytucji UE nieujawnienia

korespondencji będącej przedmiotem mojego wniosku do Ministra.

Do dnia wniesienia skargi nie został wykonany mój wniosek o udostępnienie informacji

publicznej.  Bezczynnością  w  dostępie  do  informacji  publicznej  jest  również  udzielenie

odpowiedzi wymijającej lub nie pełnej. 

Spełnione zostały warunki formalne do wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego 

na bezczynność organu, gdyż skarga na bezczynność organu w przedmiocie informacji 
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publicznej nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia (por. wyrok NSA z dnia 

24 maja 2006 r., I OSK 601/05).

W tych okolicznościach skarga jest konieczna i uzasadniona.

………………………..

W załączeniu:

- załączniki wymienione w skardze,

- odpis skargi wraz z załącznikami.
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