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Odnosząc się do zatzutu obrazy przepisów postępowaniatj. art.6 k.p.a. w zw. z art. 77

§ 1 k.p.a. poptzez niewyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy, aw szczęgólności poprzez

odstąpienie od rozwazń czy żądanych informacji nie można ustalió w inny sposób niz

poptzęz udostępnienie odpisów postanowień, gdy zaznaczono we wniosku, iż altematywnie

można przesłac kopię innych wiarygodnych dokumentów, z których będzie jasno wynikało

w jakich sprawach biegły opiniował oruz jakie wynagrodzenie czy inne należności otrzymał

wskazać należy, iż nie sposób stwierdzić jakie poza postanowieniami o przyznaniu

wynagrodzenia dokumenty mogłyby w sposób rzetelny potwierdzać, w jakich sprawach

biegły opiniował oraz jakie wynagrodzenie czy też inrlę nalezności otrzymał. Wnioski

sformułowane niespójnie, ogólnikowo lub w sposób oczyrvisty nie odzwierciedlające zamiaru

strony nie podlegają rozpatrzeniu na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej

(wyrok NSA w Warszawie z dnia I7 .03.2017 roku, I OSK 1416/1 5).

Nie sposób też stwierdzic, że uzasadnienie decyzji organu pierwszej instancji było

pokrętne czy nierzetelne. Wszak w uzasadnieniu decyzji wskazano na konieczność

przeanalizowania akt spraw wpływających do sądu dla udostępnienia żądanej przez

wnioskodawcę informacji. Wskazanotakżerównież,iznię prowadzi się statystykzwiązarrych

z wynagrodzeniem poszczegolnych biegłych. W żaden sposób jednak stwierdzenia tego nie

można interpretować w ten sposób, że wnioskodawcy zarzuca się, żę wnosi on

o udostępnienie sta§styk. Po prostu gdyby statysĘka taka istniała to informację, którą

by zawier ńa należaŁoby udo stępni ć j ako informacj ę pro stą.

Mając povłyższe na względzie orzeczono jak w sentencji utrzymując w mocy

zaskarżoną decyzję.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji słuzy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

wnieść za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach w terminie

decyzji.

Otrzvmuia:

1. Adresat:

2, aJa

Sąd Okręgowy w Katowicach
40 -028 Katowice, ul. Francuska 3 8, www.katowice. so.gov.pl
O ddział Adm i n i stracyj ny
tęl. 32 60 70 209,2l0 fax. 32 60 70 21l
e-mail : oddzial.adm inistracyi nv@katow ice.so. qov.pl

w Gliwicach, którą na|eży

30 dni od dnia doręczenia


