
W przedmiotowym przypadku należaŁo vznaó jednoznaczńe, żekarta przeglądowa nie jest

dokumentem urzędowym. Nie ma tam zawarĘch oświadczeń woli, nie jest tez podpisana ptzez

funkcjonariusza publicznego. Ma trochę inny charakter ńZ meĘka sprawy z postępowania

administracyjnego.

W aktach przedmiotowego postępowania zakończonego prawomocną decyzją

prokuratora nie ma takiego zbioru jak wykaz dokumentów.

Zgodńe z uchwałą NSA z dnia 9.12.2013 r. sygn. I OPS 7/13, cytowaną przez

skarżącego, żądańe udostępnienia ptzez prokuratora akt sprawy jako zbioru materiałów

zakończonego postępowania przygotowawczego nie jest wnioskiem o udostępnienie informacji

publicznej, o którym mowa w art.10 ust.l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do

informacji publicznej.

W uchwale NSA wskazń, że ,,postępowanie w sprawie udostępnienia informacji

publicznej jest postępowaniem odformalizowanym i uproszczon)ml, w którym przepisy Kodeksu

postępowania administracyjnego znajdujązastosowanie dopiero na etapie wydania decyĄi w trybie

art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicmej. Artykuł 10 tej ustawy nie określa żadnej formy

ań tez ram wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Nie oznacza to jednaĘ że do

postępowania dotyczącego informacji publicznej nie stosuje się pewnych ogólnych zasad

odnoszących się do postępowń admifiŚtracyjnych. Mają one charakter uniwersalny i naleĄ je

odnosić do każdego dzińańa władzy publicznej. Pozwalają adresatowi wniosku na jego zgodne z

prawem rozpoznańe, zapewniają ponadto nale$ą ochronę praw przysługujących wnioskodawcy.

Podmiot, do którego wniosek został skierowany, nie jest upoważdony do jego modyfikacji,

powinien zatem móc prawidłowo ro?pozrać intencje strony. Wobec tego wniosek musi spełniać

choćby minimalne wymagania formalne, porwalające na określenie przedmiotu i zakresu żądania,

co pozwala na jego prawidłowe odczytanie izilatńeńe".

W uzasadnieniu uchwały NSA podzielił też pogląd wyrażony przęz Wojewódzki Sąd

Administracyjny w Krakowie w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 listopada 2007 r. sygn. akt II

SAB/Kr 58107, że "kńdy wniosek, ńęza\eżmie od tego, jaki rodzaj postępowania ma wszczynaó,

musi zawierać co najmniej takie dane i byó na Ęle precyzyjny, aby możliwe było jego zńatńeńę

zgodnie z prawem". Zatrafne naleĘ vznać również stanowisko dotyczące niezbędnych elementów

formalnych, które powinien zawieraó wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Za elementy

takie uznano: wskazanie zakresu żądanej informacji publiczrrej oraz określenie miejsca i sposobu

udostępnienia j ej wnio skodawcy".

W wyroku z dńa 28.08.2015 r. I OSK I9I2|I4 NSA odwołał się do wyżej wskazanej

uchwały i wskazał, ze ,, ustawa o dostępie do informacji publicznej, określając przedmiotowy

zakres dostępu do informacji publicznej, wymienia jedynie prawo wglądu do dokumentów

urzędowych (por. art. 3 ust. I pkt2tej ustawy) ,ńe zaśdo akt sprawy jako zbioru. Gdyby natomiast


