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Szanowny Rzecznik Sądu Najwyższego - Prof. UŁ dr hab. Dariusz Świecki,

W nawiązaniu do Pańskiego pisma znak PP II-016-14/15 z dnia 16 września 2015 roku stanowiącego
odpowiedź na moje podanie z dnia 2 września 2015 roku pragnę poinformować co następuje.

W dniu 2 września 2015 roku złożyłem do Sądu Najwyższego pismo. Wnosiłem w nim o ponowne
rozpatrzenie mojego wniosku z dnia 7 sierpnia 2015 roku, o udostępnienie określonych informacji
publicznych, jak również o wykonanie wyroku WSA w Warszawie z dnia 08 czerwca 2015 roku w sprawie
sygn. akt. II SAB/Wa 512/15.

Odnośnie wyrok WSA w Warszawie z dnia 08 czerwca 2015 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 512/15
należy zwrócić uwagę szczegółowo na chronologie zdarzeń. Otóż 8 czerwca 2015 roku zapadł wyrok, 15
lipca 2015 roku wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony radcy prawnemu Romualdowi Szeewczuk
(wpis WA/2670) jako pełnomocnikowi Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, 14 sierpnia 2015 roku została
wniesiona od niego skarga kasacyjna przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego, z treścią skargi kasacyjnej
zapoznałem się w dniu 4 września 2015 roku, ale już w dniu 2 września 2015 roku skierowałem wezwanie do
wykonania wyroku.

Jest dla zupełnie niezrozumiałe i stawia w wątpliwość rzetelność Pańskich wystąpień teza, że Sąd Najwyższy
czeka na sporządzenie pisemnego uzasadnienia.

Pragnę Pana poinformować, że Sąd Najwyższy otrzymał aż 2 miesiące temu treść wyroku wraz z
uzasadnieniem, a miesiąc temu została od tego wyroku - przez PPSN - wniesiona skarga kasacyjna. Proszę
przyjąć kopie treści tych dokumentów, które przesyłam w załączeniu.

Mam także uwagi co do sposobu załatwienia mojego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Przypominam, że został on złożony z wykorzystaniem ogólnej Elektronicznej Skrzynki Podawczej w dniu 2
września 2015 roku. Rzecznik Prasowy SN (podpisane Prof. UŁ dr hab. Dariusz Świecki) udzielił odpowiedzi
na niego odpowiedź w dniu 16 września 2015 roku wskazując, że wnioski takie należy, z powołaniem na
właściwe przepisy, kierować do referatu do spraw dostępu do informacji publicznej Sądu Najwyższego.

Pragnę wskazać, że nie jest dla mnie zrozumiałe dlaczego właśnie Rzecznik SN poczuł się adresatem tego
wniosku, a nie dowolny z innych departamentów SN. Zakładając nawet, że rzeczywiście jakaś część mojego
wystąpienia wymagała działania Rzecznika SN to - w mojej ocenie - powinna zajść współpraca pomiędzy
departamentami, a niedopuszczalne jest oczekiwanie od wnioskodawcy, że będzie zajmował się koordynacją
współpracy pomiędzy departamentami, albo swoje podania będzie składać wielokrotnie aż do zaspokojenia
jego wszystkich żądań przez wszystkie niezbędne departamenty.

Z ostrożności przypominam, że w swoim wniosku z dnia 2 września 2015 roku  powołałem wyraźnie art. 61
Konstytucji. Ta regulacja konstytucyjna, jako jedna z niewielu, może być bezpośrednio stosowana na
podstawie art.8 ust.2 Konstytucji RP, niezależnie od jej rozwinięcia w ustawie szczegółowo określającej tryb i
zakres podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji.

Niezależnie od tego elementem demokratycznego Państwa są pewne minimalne gwarancje procesowe stron
do których należy to, że władze nie mogą oczekiwać od stron objaśnienia podstaw prawnych żądań, a jedynie
wyjaśnienia oczekiwania, żądania co do sposobu załatwienia sprawy i samodzielnie dokonywać oceny czy
znajdują one oparcie w przepisach prawa. Wydaje się, że także w praktyce sądów powszechnych można się
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z takimi sytuacjami i jestem zaskoczony, że ten standard pracy władz publicznych dla Rzecznika SN jest
obcy.

W odniesieniu do udostępnienia informacji publicznej taki pogląd występuje w jednolitym orzecznictwie sądów
administracyjnych. Przykładowo, zdaniem WSA w Krakowie (wyrok z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie
sygn. akt. II SAB/Kr 119/14) „[e]lementami formalnymi, które powinien zawierać taki wniosek są: wskazanie
zakresu żądanej informacji oraz określenie miejsca i sposobu udostępnienia jej wnioskodawcy (por. wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 sierpnia 2013 r. sygn. akt II SAB/Wr
72/13).” Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie sygn. akt. I
OSK 2451/11 wskazał wyraźnie, że „wnioskodawca nie ma obowiązku wykazywać podstawy prawnej swojego
wniosku. Jeśli więc, tak jak to miało miejsce w przedmiotowej sprawie, wnioskodawca nieprawidłowo
uzasadnił podstawę swego żądania wskazując na ustawę o dostępie do informacji publicznej zamiast na
ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku, to organ powinien nadać wnioskowi bieg biorąc pod uwagę
materię żądania. Niewątpliwie to materialna treść żądania determinuje postępowanie w sprawie i wskazuje,
jakie przepisy mają zastosowanie.”. Ostatnio taki pogląd znalazł uzasadnienie w wyrok NSA z dnia 28
sierpnia 2015 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1808/14, lecz dotychczas uzasadnienie nie zostało
sporządzone.

Mimo, że do postępowania o udostępnienie informacji publicznej nie stosują się (z wyjątkiem art. 16 ust. 1)
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego wskazać należy, że „[ż]aden przepis procedury
administracyjnej nie zobowiązuje strony do wskazania podstawy prawnej swego żądania, a co więcej
podstawa prawna ujęta w podaniu nie jest wiążąca dla organu, który samodzielnie dokonuje kwalifikacji
prawnej podania i wyboru właściwej podstawy prawnej rozstrzygnięcia. Podstawą postępowania
administracyjnego, a jednocześnie obowiązkiem organu jest zatem w myśl przywołanych zasad rządzących
postępowaniem administracyjnym należyte wyjaśnienie treści i ocena każdego pisma kierowanego do organu
przez stronę i to nie tylko (o ile to potrzebne) przy użyciu wykładni literalnej ale również przy dokładnym
ustaleniu woli strony postępowania w zakresie skutków jakie chciałaby osiągnąć przez zwrócenie się na
drogę postępowania administracyjnego.” (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z
dnia 24 lutego 2012 r. o sygn. akt VII SA/Wa 2090/11).

Sądy administracyjne podkreślają również, że „[z] zasady informowania wywodzi się obowiązek organu
zwrócenia się do strony o zajęcie jednoznacznego stanowiska, jaki charakter i zakres żądania ma pismo
złożone przez stronę, jeżeli żądanie jest zredagowane niezręcznie i mało zrozumiale (wyrok NSA z dnia 4
kwietnia 2002 r., I SA 2188/00, Lex nr 81741). Żądania zawarte w podaniu bywają bowiem zredagowane
niezręcznie, niedbale, częściowo nieczytelnie, niezrozumiale zwłaszcza jeżeli wnoszone są przez osobę nie
będącą profesjonalistą w tym zakresie . W takich przypadkach, gdy treść żądania budzi wątpliwości, organ
administracji publicznej nie jest uprawniony do precyzowania treści żądania, bowiem mogłoby to prowadzić
do niedopuszczalnej zmiany kwalifikacji prawnej żądania, wbrew intencjom osoby wnoszącej podanie. Nie
oznacza to jednak, że organ może pozostać bezczynny. Powinien bowiem udzielić wnoszącemu podanie
niezbędnych wskazówek i wyjaśnień w tym zakresie, zwłaszcza wówczas, gdy strona zwraca się z żądaniem
załatwienia sprawy administracyjnej przez ten organ.” (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 17 sierpnia 2010 r.
o sygn. akt I SA/Kr 1059/10).

Niniejsze wystąpienie kieruje do Pana, ponieważ - w swojej działalności - kieruje się głęboko wykształconym
patriotyzmem obywatela polskiego. Przy jego kształtowaniu miały udział polskie szkoły do których
uczęszczałem i uczęszczam, a także organizacje pozarządowe działające na terenie całego kraju. Staram się
zawsze, gdy dostrzegam patologiczne sytuacje w działalności instytucji publicznej zwracać na to uwagę i nie
przechodzić obok nich obojętnie.

Wyrażam nadzieje, że udzielone przeze mnie uwagi znajdą uznanie w oczach Rzecznika SN i przyczynią się
do skuteczniejszego i zgodnego z prawem załatwiania spraw wpływających do Sądu Najwyższego, albowiem
dziś - w szczególności w zakresie dostępu do informacji publicznej - pozostawiają wiele do życzenia, co
potwierdza szereg orzeczeń sądów administracyjnych, także prawomocnych.
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Z wyrazami szacunku i nadziei,
Karol Breguła
(Adam Dobrawy)

Do wiadomości:

Redakcja Jasność,
Redakcja Dziennik Gazeta Prawna,
Redakcja Dziennik Internautów,
Fundacja ePaństwo.
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