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Przemysław Zdyb*

Uniwersytet Szczeciński

POStęPOWANie SĄDOWOADMiNiStRAcYJNe 
W PRZeDMiOcie SKARGi  

NA ODMOWę UDZieLeNiA iNFORMAcJi PRASie

Streszczenie 

W artykule przedstawiono zasady kontrolowania przez sądy administracyjne przy-
sługującego prasie prawa do informacji o działalności przedsiębiorców i podmiotów 
niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz niedziałających w celu osiągnię-
cia zysku w wypadku odmowy jej udzielenia lub niezachowania wymogów formalnych 
takiej odmowy. Przepisy przewidują dwie sytuacje, w których obowiązek udzielenia 
informacji prasie zostaje wyłączony. Po pierwsze, gdy na podstawie odrębnych przepi-
sów informacja mająca zostać ujawniona jest objęta tajemnicą, a po drugie, gdy ujawnie-
nie informacji naruszyłoby prawo do prywatności. Analiza obowiązujących przepisów 
prawa oraz orzecznictwa pozwala stwierdzić, że do najważniejszych kompetencji przy-
sługujących sądom administracyjnym w prawie prasowym należą możliwości uchyle-
nia odmowy udzielenia informacji prasie oraz stwierdzenia jej nieważności, oddalenia 
skargi w przypadku uznania odmowy za prawidłową, a także do stwierdzenia bezczyn-
ności podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji. Rozważeniu poddano także 
poglądy doktryny dotyczące zagadnienia kognicji sądów administracyjnych w sprawach 

* E-mail: pzdyb@mec.univ.szczecin.pl.
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odmowy udzielenia informacji prasie, mające stanowić odstępstwo od zasady sprawo-
wania przez nie wyłącznie kontroli działalności administracji publicznej.

Słowa kluczowe: prawo prasowe, postępowanie sądowoadministracyjne

Ustawa z 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami ad-
ministracyjnymi1 normuje postępowanie sądowe w sprawach z zakresu kontro-
li działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których jej 
przepisy stosuje się z mocy ustaw szczególnych (art. 1 p.p.s.a.). Przepis art. 2 
p.p.s.a. wskazuje, że do rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych są po-
wołane sądy administracyjne, których pozycję ustrojową wyznaczają przepisy 
art. 175 ust. 1 i 184 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej2 rozwinięte w Ustawie 
z 25 lipca 2002 roku – Prawo o ustroju sądów administracyjnych3. Ich zasadni-
czym zakresem działania jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez kon-
trolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompeten-
cyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, 
samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami 
administracji rządowej (art. 1 § 1 p.u.s.a.). 

W świetle przytoczonych wyżej przepisów jako podstawowy obszar kogni-
cji sądów administracyjnych należy zatem wskazać rozstrzyganie sporów praw-
nych, w których przynajmniej po jednej stronie tego sporu występować będzie 
organ administracji publicznej (rządowej lub samorządowej) bądź podmiot peł-
niący w określonym zakresie funkcję organu administracji publicznej.

Przedmiotem orzekania przez sądy administracyjne są jednak nie tyl-
ko sprawy dotyczące kontroli działalności administracji publicznej (określone 
w art. 3 § 2 p.p.s.a.). Stosownie do art. 3 § 3 p.p.s.a. sądy administracyjne orzeka-
ją także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową 
kontrolę i stosują określone w nich środki. Przepisem szczególnym dopuszczają-
cym drogę sądowoadministracyjną w sprawach dotyczących informacji prasowej 
jest art. 4 ust. 4 Ustawy z 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe4. Prawodawca 
ograniczył jednak możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego tylko do 

1 T.j. Dz.U. 2012, poz. 270 ze zm., dalej jako „p.p.s.a.”
2 Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
3 Dz.U. nr 153, poz. 1269 ze zm., dalej jako „p.u.s.a.”
4 Dz.U. nr 5, poz. 24 ze zm., dalej jako „p.p.”
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odmowy udzielenia informacji prasowej lub niezachowania wymogów odmowy, 
wskazanych w art. 4 ust. 3 p.p.5

Prawo do informacji

Podstawowe gwarancje dostępu do informacji gwarantuje art. 61 Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej. Odnosząc się do tego przepisu, Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny wskazał, że: „Prawo do informacji jest publicznym prawem oby-
watela, które odbywa się na zasadach skonkretyzowanych w ustawie o dostępie 
do informacji publicznej. Prawo do informacji jest zatem zasadą, a wyjątki od 
niej powinny być interpretowane ściśle”6. Główny nacisk kładziony jest na cha-
rakter informacji: „Prawem tym, także ze względu na jego polityczny wymiar, 
objęte są jednak, co do zasady, wyłącznie informacje o charakterze publicznym, 
a więc przede wszystkim informacje o działalności władz publicznych, a wa-
runkowo również informacje, które są w posiadaniu tych władz. Interpretacja 
zakresu przedmiotowego prawa do informacji publicznej powinna być bowiem 
ścisła i obejmować informacje relewantne w stosunku do natury prawa do infor-
macji publicznej”7.

Ustawa – Prawo prasowe wyodrębnia trzy rodzaje sytuacji, w których pra-
sie przysługuje uprawnienie do żądania udzielenia jej informacji:8

–  pierwsza dotyczy dostępu do informacji publicznej, zgodnie bowiem 
z art. 3a p.p. odsyła ona wprost do przepisów Ustawy z 6 września 2001 
roku o dostępie do informacji publicznej9,

–  druga, zgodnie z art. 4 ust. 1 p.p., dotyczy dostępu do informacji o dzia-
łalności przedsiębiorców i podmiotów niezaliczonych do sektora finan-
sów publicznych oraz niedziałających w celu osiągnięcia zysku, o ile na 
podstawie odrębnych przepisów informacja nie jest objęta tajemnicą lub 
nie narusza prawa do prywatności,

5 Teksty orzeczeń bez wskazania innego adresu publikatora pochodzą z Centralnej Bazy 
Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępnej pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl. Wyrok 
WSA w Olsztynie z 6.12.2012 r., II SA/Ol 1341/12.

6 Wyrok NSA w Warszawie z 7.03.2003 r., II SA 3572/02. 
7 J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 185–186.
8 M. Zaremba, Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne, Warszawa 2007, s. 48.
9 Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej jako „d.i.p”.
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–  trzecia dotyczy szczególnego uprawnienia wskazanego w art. 6 ust. 2 
i 3 p.p., jakim jest prawo do uzyskania odpowiedzi na krytykę. 

„Dziennikarskie prawo do informacji dotyczy 2 niezależnych od siebie sfer. 
z jednej strony – informacji publicznej, z drugiej – takich informacji, które nie 
mają charakteru informacji publicznych, a do udzielenia których zobowiązane są 
podmioty wymienione w treści art. 4 ust. 1 p.p.”10

W odniesieniu do punktu drugiego, ustawa nie precyzuje, co należy rozu-
mieć pod pojęciem „działalności” oraz jak daleko ono sięga. Odpowiedzi po-
szukiwać należy więc w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo 
według WSA w Warszawie11 „pojęcie »swojej działalności« jest pojęciem sze-
rokim, odnoszącym się do każdej sfery działań podmiotu, a zatem nie tylko 
do realizacji zadań ustawowych, czy statutowych, lecz i do spraw o charakte-
rze organizacyjnym, w tym dotyczących spraw pracowniczych”. z kolei12 Wsa 
w Olsztynie stwierdza: „Pod pojęciem działalności należy rozumieć podejmo-
wane działania, czyli określone czynności faktyczne. Na podstawie takiej infor-
macji dziennikarz ma prawo do opisywania nie tylko udostępnionych faktów, 
ale także do prezentacji własnej oceny tejże działalności. Nieuprawnione jest 
jednak żądanie formułowania takich ocen przez podmiot, do którego zwrócono 
się o udostępnienie informacji”. Dalej konstatuje: „Obowiązek udzielenia infor-
macji prasowej, podobnie jak informacji publicznej dotyczy tylko informacji, 
którą posiada podmiot, do którego zwrócono się o informację. Oznacza to, że 
podmiot ten musi udostępnić tylko takie informacje, które znajdują się w jego 
dyspozycji”13. Podsumowując, wskazać należy, że informacja prasowa dotyczy 
jedynie sfery faktów (podobnie jest w przypadku informacji publicznej)14. 

Podmioty uprawnione do uzyskania informacji

Zgodnie art. 7 ust. 2 pkt 1 p.p prasa w znaczeniu podmiotowym obejmuje 
zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską, 

10 J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 225.
11 Wyrok WSA w Warszawie z 8.05.2013 r., II SA/Wa 547/13.
12 Wyrok WSA w Olsztynie z 6.12.2012 r., II SA/Ol 1341/12.
13 Ibidem.
14 Wyrok WSA w Warszawie z 30.10.2008 r., II SA/Wa 1885/07.
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a zatem dziennikarzy, redaktora i redaktora naczelnego15. Dziennikarz to osoba 
zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów 
prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką 
działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji. Redaktor to także dzienni-
karz, który dodatkowo decyduje lub współdecyduje o publikacji materiałów 
prasowych, a redaktor naczelny ma również uprawnienia do decydowania o ca-
łokształcie działalności redakcji (art. 7 ust. 2 pkt 5–7 p.p.). Osoba będąca dzien-
nikarzem, chcąc skorzystać z prawa do informacji, obowiązana jest to wykazać 
przed podmiotem, od którego domaga się udzielenia informacji o swojej działal-
ności. „W tym celu właściwym jest wylegitymowanie się legitymacją prasową, 
którą dziennikarz otrzymuje w tym celu, żeby dla udzielającego informację było 
niewątpliwe, że mają do czynienia z dziennikarzem”16.

Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji

Istniejącemu uprawnieniu przyznanemu prasie do uzyskiwania informacji 
odpowiada obowiązek udzielenia informacji o swojej działalności, spoczywają-
cy na przedsiębiorcach i podmiotach niezaliczonych do sektora finansów pub-
licznych oraz niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 

Ze względu na istnienie kilku definicji pojęcia „przedsiębiorca”, nie ma 
jednolitego stanowiska w literaturze, który przepis należy stosować przy inter-
pretacji art. 4 ust. 1 p.p. Zgodnie z pierwszym poglądem17, należy odwołać się 
do art. 431 Kodeksu cywilnego18, który za przedsiębiorcę uznaje osobę fizyczną, 
osobę prawną i jednostkę organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gos-
podarczą lub zawodową. Drugi pogląd19 wskazuje, że należy odnieść się do art. 
4 ust. 1 i 2 Ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej20, 
według którego „przedsiębiorcą” jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 

15 B. Kosmus, G. Kuczyński, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2011, s. 72.
16 Wyrok WSA w Warszawie z 16.04.2013 r., II SA/Wa 2259/12.
17 E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2010, s. 56; B. Kosmus, 

G. Kuczyński, Prawo prasowe…, s. 74.
18 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
19 J. Sobczak, Prawo prasowe…, s. 229.
20 T.j. Dz.U. 2013, poz. 672 ze zm.
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organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdol-
ność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą21. Za 
przedsiębiorców uznaje także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykony-
wanej przez nich działalności gospodarczej. 

Drugi krąg podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji prasie 
określony został w sposób negatywny. Są nimi podmioty niezaliczone do sek-
tora finansów publicznych i które nie działają w celu osiągnięcia zysku, czyli 
wskazane a contrario do wyliczenia z art. 9 Ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o fi-
nansach publicznych22. Przykładowo będą to różnego rodzaju stowarzyszenia, 
organizacje społeczne oraz kościoły i związki wyznaniowe23. 

Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje na zależność ustaw: prawo praso-
we oraz o dostępie do informacji publicznej24. Zdaniem NSA „należy zauważyć, 
że w ustawie Prawo prasowe przed art. 4 znajduje się art. 3a, który stanowi, 
że w zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się prze-
pisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. 
Oznacza to, że udostępnianie informacji publicznej prasie odbywa się w try-
bie tej ustawy. Natomiast art. 4 ust. 1 ustawy Prawo prasowe poszerza katalog 
podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji o podmioty niewymienione 
w ustawie o dostępie do informacji publicznej, tj. o przedsiębiorców i podmioty 
niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osią-
gnięcia zysku. Rozszerzenie uprawnienia wynikającego z art. 61 Konstytucji 
oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej ma na względzie zadanie, jakie 
pełni prasa w demokratycznym społeczeństwie”.

Wniosek o udzielenie informacji

Art. 4 ust. 1 p.p. nie wskazuje wymogów formalnych wniosku o udzie-
lenie informacji. Należy zgodzić się z poglądem wyrażonym w komentarzach, 
że wniosek może być złożony w dowolnie wybranej przez dziennikarza formie 

21 Zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalnością gospodar-
czą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, 
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana 
w sposób zorganizowany i ciągły.

22 Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.
23 J. Sobczak, Prawo prasowe…, s. 235.
24 Wyrok NSA z 5.04.2013 r., I OSK 89/13. 
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(ustnej, pisemnej, za pomocą komunikacji elektronicznej)25. Jest to uzasadnione 
charakterystyką zawodu dziennikarza, polegającą na bieżącym przekazywaniu 
społeczeństwu wiadomości o wydarzeniach. 

Stosownie do art. 11 ust. 2 p.p. informacji w imieniu jednostek organizacyj-
nych są obowiązani udzielać kierownicy tych jednostek, ich zastępcy, rzecznicy 
prasowi lub inne upoważnione osoby, w granicach obowiązków powierzonych 
im w tym zakresie. Podobnie jak w wypadku wniosku o udzielenie informacji, 
również samo udzielenie informacji nie musi nastąpić w konkretnej, zastrze-
żonej formie. Odpowiedź może być udzielona w formie ustnej bądź pisemnej, 
jak również za pomocą środków komunikacji elektronicznej26. Także termin, 
w czasie którego informacja miałby zostać udzielona prasie, nie jest określony 
w art. 4 p.p. Z tego względu, za słuszne wydaje się stosowanie w takim razie 
terminów wskazanych w art. 13 ust. 1 i 2 d.i.p. w zw. z art. 3a p.p27, co oznacza 
obowiązek udzielenia informacji prasie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 
niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie 
może być udostępniona w terminie określonym wyżej, podmiot obowiązany do 
jej udzielenia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o termi-
nie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia 
złożenia wniosku.

Podstawy odmowy udzielenia informacji prasie

Przepisy p.p. przewidują dwie sytuacje, w których obowiązek udzielenia 
informacji prasie zostaje wyłączony. Po pierwsze, gdy na podstawie odrębnych 
przepisów informacja mająca zostać ujawniona jest objęta tajemnicą, a po dru-
gie, gdy ujawnienie informacji naruszyłoby prawo do prywatności. Tylko te 
przesłanki mogą stanowić o ograniczeniu prasie dostępu do informacji.

Tajemnice, które uzasadniają odmowę udzielenia informacji, to przede 
wszystkim informacje niejawne, tajemnica przedsiębiorstwa, skarbowa, banko-
wa, radcowska, adwokacka, lekarska. W przepisach Ustawy z 5 sierpnia 2010 

25 B. Kosmus, G. Kuczyński, Prawo prasowe…, s. 88.
26 J. Sobczak, Prawo prasowe…, s. 262–263.
27 Takie stosowanie przepisów potwierdza powołany wyżej już wyrok NSA z 5.04.2013 r., 

I OSK 89/13.
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roku o ochronie informacji niejawnych28, wprost odnajdujemy odniesienie już 
w art. 1 ust. 2, w jakich sytuacjach ma ona zastosowanie, mianowicie stosuje 
się ją wobec przedsiębiorców zamierzających ubiegać się albo ubiegających się 
o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych29 lub wyko-
nujących takie umowy albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zada-
nia związane z dostępem do informacji niejawnych. Konieczność przetworzenia 
informacji nie stanowi wystarczającego uzasadnienia dla odmowy udzielenia 
informacji prasowej. „Jeżeli zatem podmiot żąda informacji prasowej, która wy-
maga przetworzenia, to odmowa udzielenia takiej informacji mogłaby nastąpić 
tylko na zasadach ogólnych”30.

Postępowanie sądowoadministracyjne w przypadku odmowy

Zgodnie z art. 4 ust. 3 p.p. w przypadku odmowy udzielenia informacji 
prasie, redaktor naczelny ma prawo zażądać sporządzenia odmowy na piśmie 
i doręczenia jej do siedziby redakcji w terminie trzydniowym przez podmiot 
zobowiązany. Odmowa powinna łącznie zawierać: oznaczenie organu, jednostki 
organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której 
dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy. 
Brak któregokolwiek elementu stanowi podstawę do wniesienie skargi do woje-
wódzkiego sądu administracyjnego. 

Ustawa – Prawo prasowe w art. 4 ust. 4 gwarantuje ochronę sądowoadmini-
stracyjną w przypadku odmowy udzielenia informacji prasowej oraz w sytuacji 
niezachowania wymogów formy tej odmowy. Kontrola sądowoadministracyjna 
jest jednak dopuszczalna tylko wówczas, gdy spełniony zostanie zakres pod-
miotowy i przedmiotowy stosowania ustawy. Zakres podmiotowy odnosi się do 
sytuacji, gdy o informację prasową ubiega się podmiot będący i mieszczący się 
w kategorii pojęciowej „prasa”. Z kolei, zakres przedmiotowy ustawy zostaje 

28 Dz.U. nr 182, poz. 1228.
29 Zgodnie z art. 1 ust. 1 informacje niejawne to informacje, których nieuprawnione ujaw-

nienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo 
byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz 
niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania.

30 Wyrok WSA w Lublinie z 31.05.2012 r., II SA/Lu 246/12.
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spełniony wtedy, gdy podmiot uprawniony (prasa) domaga się informacji praso-
wej od podmiotu zobowiązanego do jej udzielenia31. 

Odmowa udzielenia informacji prasie podlega zaskarżeniu do sądu ad-
ministracyjnego w terminie 30 dni od jej doręczenia. Nie jest wymagane, by 
przed jej wniesieniem redaktor naczelny wzywał odmawiającego do usunięcia 
naruszenia prawa, bowiem art. 4 ust. 4 p.p. wprost wskazuje na możliwość wnie-
sienia skargi do sądu, a art. 52 § 4 p.p.s.a. nie znajduje tu zastosowania32.

Chcąc zaskarżyć odmowę, redaktor naczelny ma obowiązek uiścić stosow-
ny wpis w kwocie 200 złotych (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad 
pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi)33.

Prawo prasowe wprowadza odrębną regulację w stosunku do p.p.s.a. w za-
kresie legitymacji skargowej (art. 50 § 1 p.p.s.a.) i odmiennie, niż przepisy re-
gulujące procedurę sądowoadministracyjną, wskazuje redaktora naczelnego jako 
podmiot wyłącznie uprawniony do jej wniesienia. „W konsekwencji sąd admi-
nistracyjny, rozpoznając skargę, obowiązany jest w pierwszej kolejności zbadać, 
czy wniosek został złożony przez prasę, oraz czego dotyczył (czy dotyczył in-
formacji prasowej)”34. Kwestia legitymacji skargowej oraz ustalenie właściwego 
adresata wniosku mają charakter merytoryczny, natomiast kwestie obejmujące 
uprawnienie do złożenia wniosku o udzielenie informacji prasowej, czy ocena 
charakteru tego wniosku, przesądzają o dopuszczalności samej skargi i dla-
tego muszą być ustalone przez sąd na wstępnym etapie jej badania (art. 58 
p.p.s.a.). 

W sytuacji, gdy redaktor naczelny nie wyczerpał trybu poprzedzającego 
wniesienie skargi w sprawach prasowych, o którym mowa w art. 4 ust. 3 p.p., 
tylko od razu wniósł skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, sąd obo-
wiązany jest wniesioną skargę uznać za niedopuszczalną i odrzucić, stosownie 
do art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.35

W postępowaniu przed sądem administracyjnym stosuje się odpowied-
nio przepisy o zaskarżaniu decyzji administracyjnych. Zgodnie z art. 54 § 1 
p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, 

31 Postanowienie WSA w Warszawie z 30.10.2008 r., II SA/Wa 1885/07.
32 B. Kosmus, G. Kuczyński, Prawo prasowe…, s. 92.
33 Dz.U. nr 221, poz. 2193 ze zm.
34 Postanowienie WSA w Warszawie z 30.102008 r., II SA/Wa 1885/07.
35 Postanowienie WSA w Warszawie z 22.01.2013 r., II S.A./Wa 1893/12. 
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którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest 
przedmiotem skargi. Organ (podmiot zobowiązany, którego odmowa została za-
skarżona) przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na 
skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Możliwa jest również sytu-
acja, by podmiot zobowiązany w zakresie swojej właściwości uwzględnił skargę 
w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Uwzględniając skargę, organ stwierdza 
jednocześnie czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępo-
wania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa 
(art. 54 § 3 p.p.s.a.). W przypadku nieprzekazania sądowi skargi wraz z aktami 
sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie, sąd na wniosek skarżącego może 
wymierzyć grzywnę (art. 55 § 1 w zw. z art. 54 § 2 p.p.s.a.). Maksymalny wy-
miar grzywny może zostać określony do wysokości dziesięciokrotnego przecięt-
nego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzed-
nim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 
odrębnych przepisów (art. 154 § 6 p.p.s.a.)36.

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawach odmowy 
udzielenia informacji prasowej i w sytuacji niezachowania wymogów formy tej 
odmowy przysługuje w sytuacji, gdy:

–  został złożony wniosek o udzielenie informacji przez podmiot należący 
do kategorii pojęciowej „prasa”, 

–  gdy wniosek ten dotyczył informacji prasowej, 
–  gdy odmówiono udzielenia informacji w formie pisemnej, ewentualnie 

odmówiono udzielenia informacji, nie zachowując wymogów formy tej 
odmowy37.

z odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów o zaskarżaniu de-
cyzji administracyjnych wynika także, że odmowa udzielenia informacji pra-
sie nie ma charakteru decyzji administracyjnej. Jak przy tego typu odesłaniach 
bywa, również w omawianym przypadku odesłanie do odpowiedniego stoso-
wania przepisów o skardze na decyzję administracyjną powoduje rozbieżności 
w orzecznictwie sądów administracyjnych. Zdaniem większości, jeszcze do nie-
dawna oznaczało to, że w sprawach prasowych nie można zaskarżyć do sądu 
administracyjnego bezczynności organu w udzieleniu informacji prasowej. Przy 
braku reakcji sądy przyjmowały dotychczas, że taka bezczynność nie istnieje, 

36 Wyrok WSA w Gdańsku z 12.05.2012 r., II SAB/Gd 79/12.
37 Postanowienie WSA w Warszawie z 30.10.2008 r., II SA/Wa 1885/07.
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lecz oznacza odmowę udzielenia informacji w rozumieniu art. 4 ust. 1 i ust. 2 p.p. 
„Skoro w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawach prasowych sto-
suje się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu decyzji, to kwestionując prawidło-
wość odmowy udzielenia informacji prasowej, sąd administracyjny stwierdza jej 
nieważność albo ją uchyla. Przepisy prawa prasowego nie dają możliwości za-
skarżania bezczynności. Wobec tego Sąd nie może też zobowiązać podmiotu, do 
którego zwrócono się o informację prasową, do załatwienia wniosku w określo-
nym terminie”38. W innym wyroku39 NSA wyraził stanowisko, że na podstawie 
art. 4 ust. 4 p.p. można zaskarżyć do sądu administracyjnego jedynie odmowę 
udzielenia informacji prasowej, ewentualnie niezachowanie wymogów formy 
tej odmowy, przy czym w postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio 
przepisy o zaskarżaniu do sądu decyzji administracyjnych, „co oznacza, że kwe-
stionując prawidłowość odmowy udzielenia informacji prasowej, sąd admini-
stracyjny stwierdza jej nieważność albo ją uchyla, względnie, gdy uznaje ją 
za legalną, oddala skargę”. W rozstrzyganej sprawie NSA zarzucił sądowi I in-
stancji rozpoznanie skargi na bezczynność, zobowiązując podmiot zobowiązany 
do rozpoznania wniosku skarżącego w odpowiednim zakresie. Z tego względu 
NSA uchylił orzeczenie WSA i przekazał do ponownego rozpoznania, jako że 
Sąd ten nie rozpoznał tego, co było jej przedmiotem. 

W świetle ostatniego postanowienia jednak stanowisko to uległo zmianie. 
Według poglądu Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonego w posta-
nowieniu z 12 kwietnia 2013 roku: „zarówno milczenie podmiotu, do którego 
zwrócono się o udzielenie informacji jak i odmowa jej udzielenia, podlega za-
skarżeniu do sądu administracyjnego”40. Gdy podmiot zobowiązany do udzie-
lenia informacji publicznej prasie informacji tej nie udziela i nie wydaje w tym 
przedmiocie żadnego aktu, redaktorowi naczelnemu czasopisma przysługuje 
skarga do sądu administracyjnego na bezczynność na podstawie art. 3 § 2 
pkt 8 w zw. z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Podstawę wniesienia skargi stanowi przepis 
art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., w myśl którego sądy administracyjne orzekają w spra-
wach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1–4a. 

38 Wyrok WSA w Olsztynie z 6.12.2012 r., II S.A./Ol 1341/12 za (wyrok NSA z 11.12.2001 r., 
II SAB 254/01).

39 Wyrok NSA z 25.04.2012 r., I OSK 284/12.
40 Postanowienie NSA z 12.04.2012 r. I OSK 319/13; por. także postanowienie NSA 

z 18.03.2010 r., I OSK 405/10 oraz wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 5.09.2012 r., II SAB/Go 
31/12.
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Art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. przewiduje możliwość wniesienia skargi na inne niż 
określone w pkt 1–3 (odnoszące się do decyzji oraz postanowień wydanych w po-
stępowaniach administracyjnych i egzekucyjnych) akty lub czynności z zakresu 
administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających 
z przepisów prawa. Konsekwencją tego jest wywiedzenie przez NSA uprawnie-
nia redaktora naczelnego prasy, który w wypadku nieudzielenia żądanej infor-
macji może skutecznie wnieść skargę na bezczynność, a wniesienie skargi nie 
jest ograniczone żadnym terminem. W tym przypadku nie ma bowiem zasto-
sowania trzydziestodniowy termin, o którym mowa w art. 4 ust. 4 p.p. NSA 
w konkluzji wskazał, że „przepis ten, wydany pod rządami działu VI Kodeksu 
postępowania administracyjnego, przewidującego tylko możliwość zaskarżania 
decyzji administracyjnych, po reformie sądownictwa administracyjnego stracił 
swą aktualność”. 

Nie można zatem z całą pewnością stwierdzić, czy wskazane wyżej posta-
nowienie NSA okaże się przełomowym i zmieni zasadniczo dotychczasową linię 
orzeczniczą w tej kwestii, czy też pozostanie jedynie nielicznym odstępstwem 
od głównego nurtu.

Przed merytorycznym rozpoznaniem sprawy przez sąd redaktor naczelny 
może także cofnąć wniesioną skargę. Zgodnie bowiem z art. 60 p.p.s.a., skarżący 
może cofnąć skargę i sąd jest tą czynnością związany. Sąd uzna jednak cofnię-
cie za niedopuszczalne, jeżeli zmierzałoby ono do obejścia prawa lub spowodo-
wałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. 
W myśl zaś art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu 
postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę41.

W nawiązaniu do powyższych uwag, odnotowania wymagają jeszcze za-
uważone w orzecznictwie sądów administracyjnych rozbieżności we wskazywa-
niu podstawy prawnej rozstrzygnięcia, kiedy sąd uwzględnia skargę na odmowę 
udzielenia informacji prasie. 

Sądy administracyjne jako podstawę wskazują najczęściej art. 145 § 1 pkt 1 
lit. a lub c p.p.s.a. (stosownie do ustalonego stanu faktycznego), kiedy stwierdzą, 
że zaskarżona odmowa została wydana z naruszeniem art. 4 ust. 1 i 3 p.p., co mo-
gło mieć wpływ na wynik sprawy. Skutkuje to uchyleniem zaskarżonego aktu. 
To z kolei powoduje konieczność ponownego rozpoznania wniosku redaktora 
przez jego adresata i udzielenia żądanej informacji w takim zakresie, w jakim 

41 Wyrok WSA w Lublinie z 31.05.2012 r., II SA/Lu 246/12.
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nie ogranicza jej przepis art. 4 ust. 1 p.p.42 Można jednak spotkać się z orzecze-
niami, w których za podstawę prawną podawany jest art. 146 § 1 p.p.s.a. doty-
czący sytuacji, w której sąd uwzględniając skargę na akt lub czynność, o których 
mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a p.p.s.a.43, uchyla ten akt lub interpretację albo stwier-
dza bezskuteczność czynności44.

Jeżeli sąd uzna, że podmiot zobowiązany pozostaje w bezczynności (a taki 
rodzaj orzeczenia dopuszcza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 
wskazane wyżej), uwzględnia na podstawie art. 149 § 1 zdanie 1 p.p.s.a. i tym 
samym zobowiązuje organ do załatwienia wniosku w zakreślonym terminie45. 
Ponadto, stosownie do § 2, może orzec z urzędu albo na wniosek strony o wy-
mierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a. 

Takich rozbieżności nie ma, gdy sąd uzna odmowę udzielenia informacji za 
zgodną z prawem, wtedy stosownie do art. 151 p.p.s.a. skargę oddala.

Wydaje się, że powyższe różnice wynikają z interpretacji art. 4 ust. 4 p.p., 
nakazującego do odmowy stosować odpowiednio przepisy o zaskarżeniu do 
sądu decyzji administracyjnych. Położenie akcentu na stosowanie przepisów 
dotyczących zaskarżenia decyzji wskazuje na zasadność stosowania art. 145 § 1 
p.p.s.a. „Niemniej jednak treść sentencji zależy od przedmiotu skargi, od kierun-
ku rozstrzygnięcia oraz od zastosowanej sankcji”46. Biorąc natomiast w pierw-
szej kolejności pod uwagę fakt, co zostało już wyżej wskazane, że odmowa nie 
ma charakteru decyzji administracyjnej, są podstawy do wykorzystania w orze-
czeniu tego przepisu. „Sposób orzekania określony w § 1 dotyczy sytuacji, kiedy 
organ administracyjny konkretyzuje uprawnienie lub obowiązek wypływające 

42 Wyroki: WSA w szczecinie z 29.05.2013 r., II SA/Sz 1267/12, WSA w Olsztynie 
z 19.02.2012 r., II SA/Ol 2/13, WSA w Białymstoku z 20.08.2012 r., II SA/Bk 444/12, WSA 
w Gdańsku z 4.12.2012 r., II SAB/Gd 80/12.

43 Inne niż określone w pkt 1–3 (inne niż decyzje administracyjne i postanowienia) akty 
lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynika-
jących z przepisów prawa oraz pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane 
w indywidualnych sprawach.

44 Por. wyrok WSA w Olsztynie z 6.11.2012 r., II SA/Ol 1067/12, wyrok WSA w Łodzi 
z 19.10.2012 r., II SA/Łd 838/12, wyroki WSA w Warszawie z 16.04.2013 r., II SA/Wa 2276/12 
oraz z 8.05.2013 r., II SA 547/13.

45 Wyrok WSA w Łodzi z 11.12.2012 r., II SAB/Łd 136/12.
46 J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, 

Warszawa 2006, s. 309.
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z przepisu prawa w odniesieniu do zindywidualizowanego adresata, choć nie 
czyni tego ani decyzją ani postanowieniem”47.

Na marginesie wskazać również należy, że w postępowaniu sądowoadmi-
nistracyjnym w sprawie skargi na odmowę znajduje także zastosowanie przepis 
art. 200 p.p.s.a. – oznaczający, iż podmiot zobowiązany nie może żądać od re-
daktora naczelnego zwrotu kosztów postępowania, gdy WSA oddali skargę na 
odmowę udzielenia informacji o jego działalności48. 

Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt podnoszony w lite-
raturze. Zastrzeżenia zgłaszane są do objęcia terminem „organ” przedsiębiorców 
i podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz podmiotów 
niedziałających w celu osiągnięcia zysku, o których mowa w art. 4 ust. 1 p.p. 
Stosownie do art. 4 ust. 4 p.p. odmowę udzielenia prasie przez te osoby i jednost-
ki o charakterze prywatnym informacji o swojej działalności poddano kontroli 
sądów administracyjnych. Zdaniem Małgorzaty Niezgódki-Medek49, informacje 
takie nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy d.i.p. ani też ich 
uzyskiwanie nie mieści się w prawie do informacji, o którym mowa w art. 61 
Konstytucji RP, dotyczącym działalności związanej z zadaniami publicznymi 
i gospodarowaniem majątkiem publicznym. Należałoby więc rozważyć: „czy za-
sadne jest traktowanie podmiotów, w których posiadaniu te informacje się znaj-
dują, tak jak jednostek wykonujących administrację publiczną. Zakres kompe-
tencji sądów administracyjnych w świetle art. 184 Konstytucji RP ma wynikać 
z ustawy, ale kompetencje te powinny być związane z kontrolą działalności ad-
ministracji publicznej (z wyjątkiem, którego dotyczy art. 166 ust. 3 Konstytucji 
RP), a nie relacji pomiędzy podmiotami prywatnymi, związanej z pozyskiwa-
niem i rozpowszechnianiem informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP)”50. Z kolei 
Tadeusz Woś51 zauważa, że „jako niezgodne z art. 184 Konstytucji RP należy 
ocenić postanowienia art. 1 in fine p.p.s.a., zgodnie z którym przepisy tej ustawy 
miałyby normować postępowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach 

47 Ibidem, s. 314.
48 Wyrok WSA w Gdańsku z 14.08.2012 r., II SA/Gd 280/12.
49 M. Niezgódka-Medek, Komentarz do art. 32 ustawy – Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi, w: B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Pra-
wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Lex 2011, nr 99814.

50 Ibidem.
51 T. Woś, Komentarz do art. 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administra-

cyjnymi, w: T. Woś, H. Ksysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 21–22.
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przekazanych do właściwości tych sądów w drodze »ustaw szczególnych«. Takie 
»przekazanie« sądom administracyjnym w drodze ustawodawstwa zwykłego 
spraw niemieszczących się w zakresie wyznaczonym postanowieniami art. 184 
Konstytucji RP również należałoby uznać jako wykraczające poza zakres wy-
miaru sprawiedliwości powierzony w tym przepisie sądom administracyjnym 
i jako takie niekonstytucyjne”. 

Wskazane wyżej wątpliwości należy podzielić, bowiem sądy administra-
cyjne zostały powołane przede wszystkim do kontroli działalności administracji 
publicznej, a w zakresie prawa prasowego często rozstrzygają o sporach dotyczą-
cych odmowy udzielenia informacji prasie między dwoma podmiotami niemają-
cymi z administracją publiczną nic wspólnego.

Podsumowanie

Podsumowując prowadzone rozważania, wskazać należy, że katalog spraw 
będących przedmiotem postępowania sądowoadministracyjnego jest bardzo roz-
legły i dotyczy spraw nie tylko o charakterze stricte administracyjnym. Kognicja 
sądów administracyjnych w sprawach odmowy udzielania informacji prasie sta-
nowi odstępstwo od zasady sprawowania przez nie kontroli działalności admini-
stracji publicznej. Wbrew powszechnemu przeświadczeniu, sądy administracyj-
ne nie orzekają jedynie w sprawach, w których geneza sporu dotyczy stosowania 
norm prawa administracyjnego materialnego. Sądy administracyjne są również 
właściwe, gdy stronami postępowania sądowoadministracyjnego będą podmio-
ty niepowiązane w żaden sposób, nawet z szeroko pojmowaną, administracją 
pub liczną. Oznacza to, że w sytuacjach, w których uprawnienie prasy do infor-
macji o działalności podmiotów prawa prywatnego – przedsiębiorcach w żaden 
sposób niepowiązanych własnościowo ze Skarbem Państwa – będzie chronione 
przez sądy administracyjne. Otwarte pozostaje pytanie, czy taki stan prawny jest 
zgodny z Konstytucją RP. 
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ADMiNiStRAtiVe JUDiciAL PROceeDiNGS  
iN cASe OF AN APPLicAtiON  

FOR ReFUSAL OF iNFORMAtiON tHe PReSS

Summary

The article presents the principles of control by the administrative courts exercis-
ing the press the right to information about the activities of businesses and entities not 
included to the public finance sector and acting not in purpose to make a profit in the 
case of refusal or failure to grant formal requirements for such refusal. The rules provide 
for two situations in which the obligation to provide the information the press is disabled. 
Firstly, when under separate provisions the information to be disclosed is covered by 
secret, and secondly where disclosure would undermine the right to privacy. Analysis of 
existing legislation and the case law reveals that the most important powers conferred to 
administrative courts in the press law relate to the possibility of setting aside the refusal 
to provide the information the press and its annulment, dismissal of the action in the 
event of refusal to recognize the correct as well as to determine the idle entity responsi-
ble for the provision of information. There was also a consideration of the views of the 
doctrine on the issue of cognition administrative courts in cases of refusal to provide the 
information the press as to constitute a derogation from the principle of the exercise by 
not only control the activities of public administration.
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