
3) obrazę przepisów prawa materialnego ań, 13 ust, 1 u,d,i,p,, przez

nieudostępnienie informacji publicznej , bądż nie wydanie aktu w terminie 14

dni od dnia otrzymania wniosku,

w oparciu o powyższe, stowarzyszenie wniosło o zobowiązanie prokuratora

Rejonowego w zambrowie do załatwienia wniosku stowarzyszenia, bądź wydania

aktu w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami

administracyjnymi oraz o wymierzenie prokuratorowi Rejonowemu w zambrowie

grzywnę w wysokości 300 zł,

W uzasadnieniu skargi Stowarzyszenie wskazało, ze we wniosku z 25 lipca

2o1g r. nie żądałodostępu do akt sprawy (tj. do zbioru akt), a konkretnej informacji

publicznej, ktorą jest wykaz dokumentów znajdujących się w aktach sprawy,

Wyiaśniło w niej, źe zgodnie z art.6 ust. 1 pkt 4 lit a, u,d,i,p, udostępnieniu podlega

informacja publiczna, w szczegolności o danych publicznych, w tym treść i postać

dokumentow urzędowych, w związku z czym, tylko w PrzYPadku dokumentów

urzędowych, podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej,

udostępnia je zarówno co do treści, jak i postaci, w któĘ zostały utnłalone,

Natomiast w przypadku innych rodzajów nośnikow informacji publicznej,

udostępnianiu podlega jedynie zawarta w nich informacja publiczna, w rezultacie

wnioskodawcaniemaprawadoządaniaokreślonejtreściipostacidokumentu
prywatnego, moźe jednak domagaó się zawańej w nim informacji, jezeli jest to

informacia publiczna. z tego względu skażące stowarzyszenie wskazało, że

wnioskowało o wykaz dokumentów, a nie o kopię metryki akt sprawy (tj, kańy

przegIądowej).

w odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddaIenie, wskazując, że poza

kategorią dokumentów urzędowych znajdują się także wszelkie dokumenty robocze,

czyti dokumenty o charakterze wewnętrznym, ktorych gromadzenia ma ułatwić

podjęcie końcowych decyzji lub czynności. Nie są one informacją publiczną, bowiem

jedynie prowadzą do wytworzenia informacji publicznej, posiadającej cechę

oficjalności. organ podkreślił, że wykładnia ań. 6 u,d,i,p, prowadzi do wniosku, że

gromadzone w aktach sprawy materiaĘ robocze nie są sporządzane w celu

prezentacji na zewn ątrz lecz dla ułatwienia, a nawet umożliwienia podjęcia przez

organ rozstrzygnięcia w sprawie. w konsekwencji w ocenie organu, kańa

przeglądowa nie jest dokumentem urzędowym, natomiast w aktach postępowania


