
tym należy, że zarowno z treści udzielonej dnia g sierpnia 2019 r. odpowiedzi

organu, jak i z odpowiedzi na skargę, wynika, ze organ ten uczynił przedmiotem

wniosku skarzącego kartę przeglądową akt postępowania przygotowawczego,

podczas gdy, skarzący wystąpił o udostępnienie wykazu dokumentów, jakie zostały

w tych aktach zgromadzone. W treści skargi skarzący wyrażnie sprecyzował, że

wnosił nie o kopię metryki sprawy (tj. kańy przeglądowej), lecz o vlykaz dokumentów,

Przez ktÓry, w ocenie tut. Sądu, należy rozumieć sporządzone przez organ

zestawienie dokumentacji znajdującej się w aktach przedmiotowego postępowania.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że pojęcie informacji publicznej zostało

zdefiniowane w art, 1 ust. 1 u.d,i.p., zgodnie z którym, jest nią każda informacja o

sprawach publicznych, która podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na

zasadach i w trybie określonym w ustawie. Uwzględniając zaś konstytucyjną

konstrukcję prawa do informacji, zawartą w ań. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,

przyjmuje się, ze informacją publiczną jest kazda informacja wytworzona przez

władze publiczne, przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które

vuykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym, jak równiez

informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów. Pojęcie

informacji publicznej odnosi się zatem do wszelkich faktów dotyczących spraw
publicznych i tych, które odnoszą się do publicznej sfery działalności, Jak wskazał
przy tym NSA w wyroku z 13 marca 2019 r. (l OSK 666/17, Lex nr 2650992): status

informacji publicznej uzyskuje taka informacja, która jest związana z

funkcjonowaniem wspólnoty publicznoprawnej (państwa). lnformacją publiczną są
zatem informacje dotyczące wykonyrania zadan publicznych, w tym

gospodarowania mieniem publicznym, utnłalone na nośniku w formie pisemnej,

dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej.

Przedmiotowy zakres dostępu do informacji publicznej reguluje natomiast ań.

3 ust. 2 u.d.i,p. wymieniając w nim m.in.: uzyskanie informacji publicznej oraz wgląd

do dokumentów urzędowych. Krąg informacji, które u.d.i.p. uznĄe za informację

publiczną w ramach katalogu otwańego, został zaś określony w art. 6 u.d.i.p. W
katalogu tym zostały wymienione m.in. informacje o podmiotach, o których mowa w

art, 4 ust. 1 u,d.i.p. (w tym o Prokuraturze, będącej organem władzy publicznej - vide

pkt. 1), zasadach ich funkcjonowania oraz o danych publicznych, w tym w
szczególnoŚci o treści i postaci dokumentów urzędowych (vide: art. 6 ust. 1 pkt 2, 3 i


