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Szanowna Pani
Katarzyna SZYMIELEWICZ
Dyrektorka Fundacji Panoptykon

Szanowna Pani,
odpowiadając na ponowny wniosek z dnia 30 września 2011r. o udostępnienie
informacji publicznej poprzez doprecyzowanie dotychczasowej odpowiedzi udzielonej
Fundacji w zakresie podstawy prawnej zainstalowania instalacji sieci monitoringu miejskiego
w Mławie – uprzejmie informuję, co następuje.
Orzecznictwo sądów administracyjnych i doktryna prezentuje stanowisko, zgodnie
z którym informacją publiczną jest treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy
publicznej. Aby konkretna informacja posiadała walor informacji publicznej, musi odnosić się
do sfery faktów, a jest nią właśnie treść dokumentów. A zatem, można w oparciu o art. 6 ust.
1 ustawy o dostępie do informacji publicznej żądać udostępnienia przez organ administracji
publicznej informacji o treści materiałów (aktów). Jednakże czym innym jest udostępnienie
treści tych materiałów, a czym innym jest wyjaśnienie ich, czy też dokonywanie ich wykładni.
Tym samym na zasadach określonych w wymienionej ustawie nie można domagać się
dokonywania przez organ oceny i uzyskania pisemnego wyjaśnienia co do tych materiałów,
czy wytworzenia informacji w sprawie indywidualnej. Nadto, jak sądy podkreślają, informacje
publiczne odnoszą się do pewnych danych, a nie są środkiem ich kwestionowania lub
polemiki. (por. postanowienie NSA z dnia 19 stycznia 2011 r., OSK 8/11, Lex nr 741678;
wyrok WSA z dnia 12 lutego 2009 r., II S.A./Bk 839/09, Lex nr 484880).
W utrwalonym orzecznictwie sądowym przyjmuje się jednolicie, iż w sytuacji, gdy
wnioskodawca żąda udzielenia informacji, które nie są informacjami publicznymi, organ nie

ma obowiązku wydawania decyzji o odmowie udzielenia informacji, lecz zawiadamia jedynie
wnoszącego, iż żądane dane nie mieszczą się w pojęciu objętym ustawą o dostępie do
informacji publicznej.
W świetle powyższego należy uznać, że dotychczas udzielane informacji
w wyczerpujący sposób przedstawiły Fundacji treść materiałów (dokumentów) wytwarzanych
zakresie instalacji sieci monitoringu miejskiego w Mławie a ponadto wskazana została
podstawa prawna, która była stosowana w sytuacji braku jednoznacznej prawnej regulacji
monitoringu w gminach. Obecnie skierowany wniosek Fundacji został oparty na wiedzy
o przekazanej treści interesujących ją materiałów i de facto sprowadza się do żądania
uzyskania pisemnego stanowiska (opinii, wykładni) co do tych materiałów. Taka informacja
nie może być zatem uważana za publiczną.
Prezentowana przez fundację analiza przepisów prawnych powinna być objęta
wnioskiem de lege ferenda, gdyż Samorządy i Główny Inspektor Ochron Danych Osobowych
od dawna wskazują, że monitoring w gminach wymaga uregulowania w odrębnej ustawie.
Dotychczas tej materii nie reguluje żaden szczególny akt prawny.
Za poważaniem
Magdalena Grzywacz
Rzecznik Prasowy
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