Gdy nie jesteśmy zobligowani do udostępnienia informacji...
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Organ może poprzestać na pisemnym zawiadomieniu wnioskodawcy, gdy nie jest podmiotem
zobowiązanym w świetle art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdy żądana informacja nie
stanowi informacji publicznej, gdy nie dysponuje on przedmiotową informacją albo wnioskowane dane są
dostępne w publikatorze oraz gdy w zakresie żądanej informacji publicznej przepisy prawa wprowadzają
odrębny tryb dostępu – stwierdza WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 2 kwietnia 2019 r., sygn. akt: II
SAB/Ol 9/19.
Wniosek z art. 10 ustawy wszczyna postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej,
zakreślając krąg podmiotów tego postępowania oraz jego przedmiot. Złożenie wniosku do organu
administracji (podmiotu zobowiązanego) przesądza o tym, że w odniesieniu do tego właśnie konkretnego
organu należy ustalić, czy jest on zobowiązany, w świetle przepisów ustawy o dostępie do informacji
publicznej, do udzielenia wnioskowanej informacji publicznej oraz czy podjął stosowne czynności,
których brak jest jednoznaczny z bezczynnością.
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki i nie później niż w
terminie 14 dni za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2, oraz następuje w
sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot
obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób w formie określonych
we wniosku. Jeśli informacja publiczna, której domaga się zainteresowany podmiot, została
upubliczniona, organ, do którego skierowano odpowiedni wniosek, winien jedynie odesłać
wnioskodawcę do publikatora. Jeżeli zaś informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub
w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie
wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i
wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim
przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie
informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie
informacji umarza się. Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 1 ustawy odmowa udostępnienia
informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym
w art. 14 ust. 2 następuje w drodze decyzji administracyjnej. Te ostatnie przepisy określają prawną formę
działania organów, przy czym mają zastosowanie w ściśle określonych sytuacjach. Wynika z nich
bowiem, że decyzja wydawana jest, gdy wystąpią przesłanki uzasadniające odmowę udostępnienia
informacji publicznej oraz że umorzenie postępowania dotyczyć może jedynie sytuacji opisanej w art. 14
ust. 2.
W pozostałych przypadkach, załatwienie sprawy dostępu do informacji publicznej ma formę pisma
skierowanego do wnioskodawcy. Zgodnie z utrwalonym w judykaturze stanowiskiem, organ może
poprzestać na pisemnym zawiadomieniu wnioskodawcy, gdy nie jest podmiotem zobowiązanym w
świetle art. 4 ustawy, gdy żądana informacja nie stanowi informacji publicznej, gdy nie dysponuje on
przedmiotową informacją albo wnioskowane dane są dostępne w publikatorze oraz gdy w zakresie
żądanej informacji publicznej przepisy prawa wprowadzają odrębny tryb dostępu.
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