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Departament Prawny

Warszawa, 4 maja 2020 r.

DPR.071.56.2020

Pan Waldemar Brzywczy

Wójt Gminy 

Urząd Miasta w Baranowie

ul. Armii Krajowej 87

96-313 Baranów

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo1 z dnia 15 kwietnia 2020 r. przesłane pocztą elektroniczną do 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczące prośby (….) o nadesłanie 
wszystkich dokumentów oraz wiadomości poczty elektronicznej przesłanych przez 
przedstawicieli administracji rządowej lub spółkę Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. 
dot. realizacji inwestycji określanych terminem lub zaplanowanych w ramach projektu 
Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym Centralnego Portu Lotniczego (….), uprzejmie 
informuję, że w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej2 (dalej jako: „ustawa o dostępie”). 

Jak stwierdził w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny3 (….) 
Ustawa o dostępie służy realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do wiedzy na temat 
funkcjonowania organów władzy publicznej (art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). 
Używając w art. 2 ust. 1 pojęcia "każdemu", ustawodawca precyzuje zastrzeżone 
w Konstytucji obywatelskie uprawnienie, wskazując, że każdy może z niego skorzystać na 
określonych w tej ustawie zasadach. Zwrot "każdy" należy rozumieć jako każdy człowiek 
lub podmiot prawa prywatnego. Termin "każdy" nie może być inaczej rozumiany, 
zważywszy na cel i sens ustawy o dostępie do informacji publicznej, przyjętej dla 
urzeczywistnienia idei transparentności władzy publicznej. Takie rozumienie pojęcia 
"każdemu" potwierdza stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, zaprezentowane w wyroku 
z dnia 25 maja 2009 r. o sygn. akt SK 54/08.

1 Brak numeru 
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 1429
3 I OSK 1982/13 
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Także zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku4 (……) Wójt Gminy jako 
organ administracji publicznej nie jest uprawniony do żądania udostępnienia mu 
informacji publicznej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (……) Ustawa ta służy bowiem realizacji konstytucyjnego prawa 
obywateli do uzyskania informacji o działaniach władzy i sprawach publicznych, a nie 
przekazywaniu informacji pomiędzy organami władzy publicznej, czy też między organami 
władzy publicznej.   

Z poważaniem

Danuta Wieczorek
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
/podpisano elektronicznie/

4 Wyrok z dnia 13.11.2014 r., sygn. II SA/Gd 591/14 


