
stanowiinformacjipublicznejwrozumieniuustawyzdńa6września2001r.odostępiedo

informacji publicznej i w związku zĘm, że wniosek nie dotYczYł informacji Publicznej nie

wydano w tym zakresie decyĄio odmowie jej udostępnienia,

Skarżący zarnlcł Prokuratorowi Rejonowemu w Zambrowie:

_ obrazęprzepisów prawa materialnego art. 10 ust. 1 EKPCz, art, 61ust, 1 i 2 Konstytucji RP,

poprzeznieuzasadnione ograniczenie prawa do informacji gromadzonej przezńadzę pństwowe;

-obrazęprzepisówprawamaterialnegoart.lust.lwzakresiejakimprzepistenstanowi,izkńda

informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega

udostępnieniunazasadachiwtrybieokreślonychwniniejszejustawie

_ obrazęprzepisów prawa materialnego art. 1E ust. 1 u.d.i.p. poprzez nieudostępnienie informacji

publicznej bądźniewydanie aktu w terminię 14 dni od dnia otrzymania wniosku,

prezes Stowarzyszenia wskaz ał, że stowarzyszenie nie żąóńo dostęPu do alĆ sPrawY

(zbioru akt), a konkretnej informacji publicznej tj. wykazu dokumentów znajdujących się w aktach

sprawy. Jednocześnie podzielił definicję ,,dokumentu urzędowego" zaprezentowaną przez organ i

powołując się na orzeczęńaNsA wskazał, że zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega

informacja publiczną w szczególności treść i postaó dokumentów urzędowych , w zńązl<u ztym

stowarzyszenie zawnioskowało o wykaz dokumentów, a nie kopię meĘki sprawy, o której mowa

w art. 66 akpa.Prezes Stowarzyszenia wskżał powołując się na wyrok NSA z dnia 9,7ż,ż013 r,

Sygn. I oPS 7/13, że metryka Sprawy za,więrainformacje o zasadach i sposobie funkcjonowania

organu władzy publicanej. w jej treści określa się podejmowane ptzez organ czynności oraz

wskazujesięosoby,któreuczesbriczyływichpodejmowaniu.PrezesStowarzyszenianazasadzie

analogii potraktował spis dokumentów w sprawie kamej,

Ze stanowiskiem skarżącego nie można zgodzić się i uznaó je zaprzekonujące,

Wskazanezapytantezatytułowane,,wniosekoudostępnienieinformacjipublicznej''

zostało skierowane na podstawie art. 2 ust.l oraz art.6 ust. 1 ustawY z dnia 6 wrzeŚnia 2001

r. o dostępie do informacji publicznej dotyczyło udostępnienia "wykazu 
dokumentów

znajdujących się w a}tach prawomocnie "zakończonego postępowania przygotowawczego o

sygnaturze PR. Ds. 809lI7",

Podana wyżęj sprawa była wcześniej prowadzona w formie postępowania

sprawdzającego zakoiczonego w dniu 08.11.2017 r, odmową wszczęcia dochodzenia, Po

wniesieniu zńaleńa na tę decyzję i jego uwzględnieniu przez sąd Rejonowy w

Zanbrowie w dniu 28.12.20t7 r. była prowadzonapod sygnaturą PRDs 88,2018,

w dniu 09.08.2019 f., W terminie, udzielono Prezesowi Zarzą$l Prof. zw, dr hab,

Arturowi Mezglewskiemu, odpowiedzi, że żądańe udostępnienia wykazu dokumentów

znądujących się w aktach prawomocni e zakohczonego postępowania PR Ds 809,2017 nie stanowi


