
4 lit. a u.d.i.p.). Jedynie w tym ostatnim przypadku adresat wniosku jest zobowiązany

do udostępnienia nie tylko informacji publicznej zawartĄ w dokumencie urzędowym,

ale równiez treści i postaci tego dokumentu. Do definicji'dokumentu urzędowego,

odnosi natomiast ań. 6 ust. 2 u.d.i.p., wedle którego jest nim, w rozumieniu ustawy,

treśc oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez

funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów k.k. w ramach jego

kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. Oznaczato,

że informacja publiczna powinna być udokumentowana, a więc znajdować

odzwierciedlenie w treści istniejących dokumentów, a zatem powinna istnieć w chwili

jej udzielania.

Nie ulega przy tym wątpliwości, że akta postępowania, będące zbiorem

dokumentów, nie stanowią jako całość informacji publicznej (vide: uchwała NSA z 9

grudnia 2013 r,, l OPS 7113, CBOSA). Poszczególne, znajdujące się w nich

dokumenty, mogą natomiast być przedmiotem informacji publicznej wówczas, gdy

dotyczą określonych sfer życia pubIicznego. Udostępnieniu podlegają jednak co do

zasady określonego rodzaju informacje, natomiast udostępnienie dokumentu stanowi

jedynie w niektórych wypadkach sposob udzielenia informacji publicznej.

W orzecznictwie sądów administracyjnych uksżałtował się pogląd, że jeżeli

we wniosku o udostępnienie informacji publicznej zostaną wskazane konkretne

informacie publiczne, zawańe w określonych dokumentach urzędowych znajdujących

się w aktach zakończonego postępowania karnego, wówczas informacje takie winny

być udostępnione przez podmiot zobowiązany (por.: wyrok NSA z dna 14 lutego

2013 r., l OSK 2662112; vuyrok WSA w Warszawie z 3 kwietnia 2014 r., V!!l SABA/fa

72113, CBOSA). W konsekwencji uznać naleĄ, ze skoro organ, jako prowadzący

postępowanie przygotowawcze o wskazanej przez skarżące Stowarzyszenie

sygnaturze, dysponuje aktami tego postępowania, to znajduje się w posiadaniu

danych publicznych objętych wnioskiem, które po ich zanonimizowaniu, powinny były

zostaó udostępnione skarzącemu. Sporządzenie żądanego wykazu powinno zaś

poprzedzać wykonanie czynności technicznej, polegającej na zewidencjonowaniu

zgromadzonych w tych aktach dokumentów. W ocenie tut. Sądu, wnioskowana przez

skarżące Stowarzyszenie informacja w postaciwykazu dokumentów, zgromadzonych

w aktach postępowania przygotowawczego, posiada bowiem walor informacji

publicznej.


