
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Lublinie 
20-029 Lublin, ul. M. Curie-Skłodowskiej 40 
WYDZIAŁ  II 
tel. 81 5310728 

Dnia 28 stycznia 2022 r. i Fundacja Wolności w Lublinie 
Sygn. akt llSABILu 112121 J I 
W odpowiedzi należy podać ul. Krakowskie Przedmieście 13/5 a 
sygnaturę  akt Sądu 20002 Lublin 

DORĘCZENIE ODPISU SKARGI KASACYJNEJ 

W wykonaniu zarządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. sekretariat 

II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie doręcza - jako stronie slarżącej - 

odpis skargi kasacyjnej z dnia 25 stycznia 2022 r. wniesionej przez od wyroku dnia 25 

listopada 2021 r. w sprawie ze skargi Fundacji Wolności w Lublinie na decyzję  I1iejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Lublin spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  
w Lublinie na bezczynność  w sprawie udostępnienia informacji publicznej. 

Sprawa zostanie rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, jeżeli żadna z 

stron w terminie 14 dni od doręczenia odpisu skargi kasacyjnej nie" zażąda 
przeprowadzenia rozprawy (art. 182 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. - 
zwanej dalej „p.p.s.a."). Na posiedzeniu niejawnym Naczelny Sąd Administracyjny 
rozpoznana skargę  kasacyjną  w składzie trzech sędziów. 

Referent 

Natalia Kondraciuk POUCZENIE 

Strona, która nie wniosła skargi kasacyjnej, może wnieść  do wojewódzkiego sądu admini9tracyjnego 
odpowiedź  na skargę  kasacyjną  w terminie 14 dni od doręczenia jej odpisu skargi kasacyjnej (art. 179 
p.p.s.a.). Oddanie pisma w placówce Poczty Polskiej SA (będącej operatorem pocztowym  w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, Dz.U. z 2018 r. poz. 218, z późn. 
zm.), albo w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechni  w innym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskirr Obszarze 
Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym, jak również  złożenie pisma przez zołnierza w 
dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę  pozbawioną  wolności w administrabji zakładu 
karnego lub aresztu śledczego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku 
jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu (art. 83 § 3 i 4 p.p.s.a.). I Odpowiedź  na skargę  kasacyjną  powinna być  złożona do Sądu wraz z odpisami dla pozostałych stron. 
Odpisem pisma jest każdy dalszy jego egzemplarz, zgodny z oryginałem. Mogą  to być  uwirzytelnione 
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(poświadczone za zgodność  z oryginałem): kopie maszynowe, fotokopie bądź  uwierzytelniony wydruk 
poczty elektronicznej. 
W przypadku, gdy strona wnosząca skargę  kasacyjną  zrzekła się  rozprawy, strona, która nie wniosła 
skargi kasacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu skargi kasacyjnej może zażądać  
przeprowadzenia rozprawy (art. 182 § 2 p.p.s.a.) 

POUCZENIE O WARUNKACH WNOSZENIA PISM ORAZ DORĘCZANIA PISM PRZEZ 
SĄD ZA POMOCĄ  ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

Pisma do sądu administracyjnego można wnieść  wformie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną  
skrzynkę  podawczą  sądu (art. 121b § 2 p.p.s.a.). Elektroniczna skrzynka podawcza sądu jest 
zlokalizowana na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). W celu wniesienia 
takiego pisma do sądu strona powinna posiadać  konto na platformie ePUAP. Instrukcja zakładania konta 
dostępna jest pod adresem: https://epuap.goy.pl/wps/portal. Pisma wysłane na adres elektroniczny sądu 
(adres e-mail), czyli z pominięciem elektronicznej skrzynki podawczej sądu, nie wywołują  skutków 
prawnych, które ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym wiąże ze złożeniem 
pisma procesowego. 
Każde pismo w formie dokumentu elektronicznego powinno zawierać  adres elektroniczny (tj. adres na 
platformie ePUAP). W przypadku niewskazania adres elektronicznego przyjmuje się, że właściwym jest 
ten adres, z którego nadano pismo wniesione w formie dokumentu elektronicznego (art. 46 § 2a i 2d 
p.p.s.a.). 
Strony i ich przedstawiciele mają  obowiązek zawiadamiać  sąd o każdej zmianie miejsca zamieszkania, 
adresu do doręczeń, w tym adresu elektronicznego, lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku 
pisma wysłane na dotychczasowy adres pozostawia się  w aktach ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy 
adres jest sądowi znany (art. 70 § 1 I 2 p.p.s.a.). 

Pismo i załączniki wnoszone w formie dokumentu elektronicznego powinny zostać  podpisane przez stronę  
albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (art. 46 § 2a i 2b p.p.s.a.). 

Do pisma w formie dokumentu elektronicznego nie dołącza się  jego odpisów (art. 47 § 3 p.p.s.a.). Zamiast 
odpisu pisma strona zobowiązana jest do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za sporządzenie wydruków 
takiego pism i jego załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego w celu ich doręczenia 
stronom, które nie posługują  się  środkami komunikacji elektronicznej do odbioru pism (art. 235a p.p.s.a.). 
Datą  wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego jest określona w urzędowym poświadczeniu 
odbioru data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego sądu (art. 83 § 5 p.p.s.a.). 
Wniesienie pisma do sądu w formie dokumentu elektronicznego jest równoznaczne z żądaniem 
doręczania korespondencji z sądu za pomocą  środków komunikacji elektronicznej. Pisma sądu mogą  być  
doręczane stronie za pomocą  środków komunikacji elektronicznej również  w przypadku, gdy strona 
składa do sądu pisma w postaci papierowej, jeżeli wystąpi ona do sądu o takie doręczenie i wskaże 
sądowi adres elektroniczny albo wyrazi zgodę  na doręczanie pism za pomocą  tych środków i wskaże 
sądowi adres elektroniczny (art. 74a § 1 p.p.s.a.). W przypadku niewskazania adresu elektronicznego 
doręczenie pism przez sąd następuje na adres zamieszkania, a w razie jego braku - na adres do 
doręczeń, lub siedziby strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 2d p.p.s.a.). 
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Lublin, dnia 25 stycznia roku 

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 

00-011 Warszawa 

za pośrednictwem 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie 

Wydział  H 

ul. Marii Curie - Skiodowskiej 40 

20 - 029 Lublin 

Wnosząca skargę  kasacyjną: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyj e - 

Lublin Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  w Lublinie 
ul. Antoniny Grygowej 56, 
20-260 Lublin 
reprezentowana przez pełnomocni ka 
radcę  prawnego Monikę  Drozd-Kowalczyk l~ 

Strona przeciwna: Fundacja Wolności 
ul. Krakowskie Przedmieście 13 lok. SA 

20 - 002 Lublin 

Sygn. akt: II SAB/Lu 112/21 

Wpis sądowy: 100 zi 

SKARGA KASACYJNA 

od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie 

z dnia 25 listopada 2021 roku r. o sygn. akt li SAB/Lu 112/21 

doręczonego w dniu 27 grudnia 2021 roku zobowiązującego 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lubin - spólkę  z ogranicz ną  
odpowiedzialnością  z siedzibą  w Lublinie do zalatwienia 

wniosku Fundacji Wolności w Lublinie z dnia 14 lipca 2021 r. 

Działając w imieniu i na rzecz Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikcyjne - 

Lubin - spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  z siedzibą  w Lublinie (Spółka), ia mocy 

udzielonego mi pełnomocnictwa, które w załączeniu składam, na podstawie art. 173 1§ 1. oraz 
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177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ustawy prawo o postępowaniu przed sidami 

administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325, z późn. zm.), dalej: „ppsa", zaskar4ri 

calości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 1ist0padaj2021 

roku r. o sygn. akt lI SAJ3/Lu 112/21 doręczony w dniu 27 grudnia 2021 r. zobowią4jący 

Miej skie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lubin - spółkę  z ograniczoną  odpowiedzialrością  

z siedzibą  w Lublinie do rozpatrzenia wniosku Fundacji Wolności w Lublipie (Funda. ja) z 

dnia 14 lipca 2021 r. i stwierdzający, że organ dopuścil się  bezczynności w z4resie 

rozpoznania wniosku Fundacji. J 

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucam na podstawie art. 174 pkt 1 ppsa, naruszenie przpisów 

prawa materialnego tj.: 

- art. 1 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. I ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej, poprzez jego błędną  wykładnię  polegającą  na przyję iu, iż  

informacja dotycząca bycia partnerem Forum Dialogu w dniach 25-27 czerwc p20212 

roku w Lublinie - na czym polega bycie partnerem tej imprezy i czy organi atorzy 

otrzymali wsparcie finansowe na organizację  tej imprezy, stanowi im f mację  

pubJiczną; 

Jednocześnie na podstawie art. 176 § 2 ppsa wnoszę  o rozpoznanie skargi na 

Na podstawie art. 176w Zw. z art. 185 § 11 189 ustawy Prawo o postępowaniu 

administracyjnymi wnoszę  0: 

uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i oddalenie skargi, 

zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa pr 

według norm prawem przepisanych, powiększonych o opłatę  

uiszczoną  od pełnomocnictwa. 

ewe,,ivaln,e 

(i) uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do p 

rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lubli ni 

sądami 

arbową  

2 



(ii) zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa pn 

według norm prawem przepisanych, powiększonych o opłatę  

uiszczoną  od pełnomocnictwa. 

Uzasadii jenie 

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zoboiiązał  

Miej skie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lubin - spółkę  z ograniczoną  odpowiedziali „ością  

z siedzibą  w Lublinie do rozpatrzenia wniosku Fundacji Wolności w Lublinie z dnia I lipca 

202! r. 

W zaskarżonym orzeczeniu Sąd I instancji uznał, że informacja dotycząca bycia 

partnerem Forum Dialogu w dniach 25-27 czerwca 20212 roku w Lublinie na czym hpolega 

bycie partnerem tej imprezy i czy organizatorzy otrzymali wsparcie finansowe na orgarhzację  

tej imprezy, stanowi informację  publiczną, podnosząc, że informacją  publiczną  będzie każda 

wiadomość  wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także do innych podnliotów 

wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań  władzy pub icznej 

i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Zgodzić  się  n leży z 

WSA w Lublinie, że informacją  publiczną, będą  również  dokumenty, których podmiot, żywa 

do zrealizowania powierzonych mu zadań, a więc takie informacje które odnoszą  się  do 

publicznej sfery działalności. Nie możnajednak pominąć  okoliczności, że kwestie tego n czym 

polega bycie partnerem jakiejś  imprezy i czy organizatorzy otrzymali wsparcie finans we na 

organizację  tej imprezy nie stanowią  wiadomości wytworzonej lub odnoszonej do władz 

publicznych. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. Ł  ud.i.p 

winien dotyczyć: 1) informacji rozumianej jako powiadomienie, zakomuni k9wanie, 

wiadomość, pouczenie, czyli oświadczenia wiedzy, które dotyczy określonych fak(ów, tj. 

czynności i zachowań  podmiotu wykonującego zadania publiczne, podejmowanych w zkresie 

wykonywania takiego zadania, 2) informacji istniejącej i znajdującej się  w posjadaniu 

podmiotu zobowiązanego do jej udzielenia, 3) informacji w zakresie spraw publ iych 

rozumianych jako przejaw działalności podmiotów, która ukierunkowana jest na wyp anie 

określonych zadań  publicznych i realizowanie określonych interesów i celów publiczr 1 , co 

nie jest tożsame z każdym przejawem aktywności tych podmiotów, w tym „ścią  
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związaną  z wewnętrzną  organizacją  ich funkcjonowania (por. wyrok NSA z 3 marca 201 r.,1 

OSK 1163/15). W piśmiennictwie zwraca się  uwagę, że ustawa o dostępie do infornacji 

publicznej daje prawo do uzyskania informacji o sprawach publicznych, nie przyznaje j 

uprawnienia do otrzymania każdej infonriacji będącej w posiadaniu adresata wniosku. 

Tymczasem wniosek zmierzający do ustalenia na czym polega bycie partnerem im 

pn. Forum Dialogu i czy organizatorzy otrzymali wsparcie finansowe na organizac ę  tej 

imprezy nie stanowi w ocenie skarżącej oświadczenia wiedzy, które dotyczy określnych 

faktów, tj. czynności i zachowań  podmiotu wykonującego zadania publiczne, 

w zakresie wykonywania takiego zadania. Nie stanowi tym samym informacji pubi 

Z tych wszystkich względów wnoszę  jak we wstępie. 

__ 

- 

radca praii"riy 

W załączeniu: 
petnoniociiictwo wraz dowodem uiszczenia opiaty: 

- dowód uiszczenia wpisu w kwocie 100 zł: 
- wydruk informacji pobranej w" trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o"Krajowym 

Sądowym 
- odpis skargi wraz z załącznikami. 
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