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Szanowna Pani,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 12 maja 2016
r., w zakresie udostępnienia informacji w postaci kserokopii Skargi do Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej wskazuję, iż żądana przez Panią
informacja nie ma charakteru informacji publicznej.
Skarga konstytucyjna to środek prawny pozwalający osobie fizycznej bądź prawnej na
zweryfikowanie

ostatecznych

rozstrzygnięć

organów

publicznych,

które

naruszają

konstytucyjne prawa i wolności osoby występującej ze skarga. Skarga konstytucyjna może
być wniesiona tylko w wypadku wyczerpania toku instancyjnego, czyli gdy wykorzystamy
już wszystkie środki odwoławcze. W niniejszej sprawie Gmina zaskarża ostateczną
rozstrzygnięcie NSA, dotyczące oddalenia skargi Gminy Mielno w sprawie lokalizacji
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
Wskazać należy, że zgodnie z art. l ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 j.t. ze zm.), każda informacja o sprawach publicznych
stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu
wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Przepis ten
ogranicza przedmiotowo informacje, które podlegają udostępnianiu w trybie określonym w
ustawie, jedynie do informacji, które mieszczą się w cytowanej wyżej definicji.
Na gruncie tej definicji legalnej wydanych zostało wiele orzeczeń precyzujących to, co
może, a co nie może być uznane za informację publiczną.
Wskazać należy, że stanowisko dotyczące uznania pism procesowych za informację publiczną
wyraził już Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w uzasadnieniu Wyroku z
dnia 29 grudnia 2011 r. zapadłego w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Wa 357/11 zauważył,
iż „żądanie zawarte we wniosku [udostępnienie pozwów i pism procesowych sporządzanych

przez Radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa] skarżącego nie stanowi informacji
publicznej w rozumieniu przedmiotowym". Tym samym analogicznie należy potraktować
skargę złożoną do Trybunału Konstytucyjnego, która stanowi żądanie podjęcia określonych
działań, również ma charakter wyłącznie procesowy i poza procesem nie funkcjonuje. Nie jest
więc dokumentem dotyczącym spraw publicznych w rozumieniu art. l ust. l ustawy o
dostępie do informacji publicznej. Za taką informację mógłby zostać uznany jedynie fakt
wniesienia danej skargi do Trybunału, natomiast sama skarga nie jest dokumentem
urzędowym, czy dokumentem z przebiegu i efektów kontroli albo wystąpieniem, wnioskiem
czy też opinią.
Udostępnieniu podlegać może wyłącznie informacja publiczna, a więc informacja
mająca walor "danych publicznych" w tym także takich, które przyjęły kształt dokumentów
urzędowych, czego nie można stwierdzić w przypadku skargi będącego dokumentem ściśle
procesowym. Należy również zauważyć, iż ustawa o dostępie do informacji publicznej w art.
l ust. 2 stanowi, iż jej uregulowania nie naruszają przepisów innych ustaw określających
odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. Przepis
ten wyłącza stosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie, w
jakim inna szczególna ustawa reguluje ten dostęp, a pozwala na jej stosowanie tam, gdzie
ustawa szczególna nie reguluje kwestii dostępności informacji publicznych. Udostępnienie
skargi jak i pozostałych dokumentów postępowania jest natomiast możliwe wyłącznie w
trybie uregulowanym w Ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, Regulaminie Trybunału
Konstytucyjnego oraz Zarządzenia Prezesa TK. Gdyby nawet uznać, że treść

skargi jest

informacją publiczną, to na podstawie art. l ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
jego udostępnienie określają odrębne ustawy.
Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z § 72 ust. 2 Regulaminu Trybunału
Konstytucyjnego kwestie organizacyjno-techniczne związane z udostępnianiem akt sprawy
oraz ze sporządzaniem i otrzymywaniem odpisów, kopii lub wyciągów z tych akt określa
Prezes Trybunału zarządzeniem, o którym mowa w § 11 ust. 3 pkt 2. W związku z tą
regulacją należy uznać, iż właśnie tryb określony zarządzeniem Prezesa Trybunału jest
właściwy dla ewentualnego uzyskania dostępu do treści skargi wniesionej do Trybunału
Konstytucyj nego .
W związku z powyższym nie istnieje możliwość udostępnienia Pani informacji w
żądanym trybie, ze względu na fakt, iż nie jest ona informacją publiczną.

