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Warszawa, 4 czerwca 2020 roku 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie 

ul. Jasna 2/4 

00-013 Warszawa 

 

za pośrednictwem 

 

Ministra Sprawiedliwości  

Al. Ujazdowskie 11 

00-950 Warszawa 

 

 

Skarżący:                  Fundacja ePaństwo 

ul. Nowogrodzka 25/37 

00-511 Warszawa 

 

Organ:             Minister Sprawiedliwości 

          Al. Ujazdowskie 11 

          00-950 Warszawa 

 

 

 

SKARGA 

na bezczynność Ministra Sprawiedliwości 

w przedmiocie nieudostępnienia informacji publicznej  

          

Działając w imieniu Fundacji ePaństwo z siedzibą w Warszawie (“Skarżąca” lub “Fundacja”), na 

podstawie art. 50 § 1, 52 § 1, 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 ze zm.) (“p.p.s.a.”) wnoszę skargę 

na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nieudostępnienia w terminie informacji 

publicznej objętej wnioskiem Skarżącej z dnia 18 listopada 2019 roku, w zakresie 

nieudostępnienia raportów prezentujących wyniki losowań obsługiwanych przez System 

Losowego Przydziału Spraw, w związku z naruszeniem przez Ministra Sprawiedliwości przepisów: 

 

- art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 

2001 Nr 112 poz. 1198 ze zm.) (“u.d.i.p.”) poprzez jego błędną wykładnię polegającą na 

przyjęciu, że informacja objęta wnioskiem Skarżącej z dnia 18 listopada 2019 roku, w 

zakresie nieudostępnienia raportów prezentujących wyniki losowań obsługiwanych przez 

System Losowego Przydziału Spraw, nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu treści 

powołanego przepisu; 
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- art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 u.d.i.p. poprzez nieudostępnienie Skarżącej w terminie 

informacji publicznej objętej wnioskiem Skarżącej z dnia 18 listopada 2019 roku.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 149 § 1 pkt 3 i 1 p.p.s.a. i 200 p.p.s.a. wnoszę o: 

1) stwierdzenie, że Minister Sprawiedliwości dopuścił się bezczynności w zakresie 

nieudostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem Skarżącej z dnia 18 listopada 

2019 roku, w zakresie nieudostępnienia raportów prezentujących wyniki losowań 

obsługiwanych przez System Losowego Przydziału Spraw; 

2) zobowiązanie Ministra Sprawiedliwości do załatwienia wniosku Skarżącej z dnia 18 listopada 

2019 roku w terminie 14 dni od dnia doręczenia Ministrowi Sprawiedliwości akt; 

3) zasądzenie od Ministra Sprawiedliwości na rzecz Skarżącej zwrotu kosztów postępowania 

niezbędnych do celowego dochodzenia praw, w tym kosztów zastępstwa prawnego, według 

norm przepisanych. 

 

Wnoszę ponadto o przeprowadzenie rozprawy w sprawie będącej przedmiotem skargi.   

 

Uzasadnienie 

 

Skarżąca w dniu 18 listopada 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej zwróciła się do Ministra 

Sprawiedliwości (dalej także jako “Organ”) z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznych w 

postaci: 

 

Kopii raportu z losowania przeprowadzonego przez system SLPS dla wszystkich sądów, 

uwzględniający co najmniej: imię i nazwisko sędziego, sąd oraz wydział w którym wykonuje swoje 

funkcje, sygnaturę sprawy, datę losowania od dnia wdrożenia systemu do dnia złożenia niniejszego 

wniosku. 

 

 

Skarżąca wniosła o przekazanie przez Organ wnioskowanych informacji w formie elektronicznej 

poprzez ich przesłanie na adres: biuro@epf.org.pl. 

 

 

W dniu 20 grudnia 2019 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej Skarżąca otrzymała od Organu 

pisemną informację z dnia 20 grudnia 2017 zawierającą stanowisko, iż informacje wnioskowane 

przez Skarżącą nie stanowią informacji publicznych. Przywołano przy tym argumenty odnoszące się 

wyłącznie do dotychczasowej linii orzeczniczej w kontekście dostępu do instrukcji programu 

komputerowego (I OSK 7/14), czy dostępu do kodu algorytmu programu komputerowego (II 

SAB/Wa 61/18 – nieprawomocne), o które to informacje Skarżąca nie wnosiła we wniosku z dnia 18 

listopada 2019 r. 

 

 

W opinii Skarżącej stanowisko Ministra nie znajduje uzasadnienia w odniesieniu do 

nieudostępnienia danych dotyczących przydziału spraw, gdyż w tym zakresie informacja 

mailto:biuro@epf.org.pl
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objęta wnioskiem Fundacji z dnia 18 listopada 2019 roku stanowi informację publiczną a Organ w 

świetle regulacji u.d.i.p. był zobowiązany do jej udostępnienia. 

 

Minister Sprawiedliwości jest podmiotem zobowiązanym na gruncie regulacji art. 4 ust. 1 pkt 1 

u.d.i.p. do udostępnienia informacji, która posiada walor informacji publicznej i znajduje się w 

posiadaniu Organu. 

 

Stosownie do treści art. 1 ust. 1 u.d.i.p. “Każda informacja o sprawach publicznych stanowi 

informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie 

określonych w niniejszej ustawie.”  

 

Z kolei zgodnie z artykułami 47a-47c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych1 wprowadzono losowe przydzielanie sprawie, a na podstawie zawartego w art. 41 § 

1 pkt 2a ustawy upoważnienia uregulowano kwestie losowania w oparciu o narzędzie informatyczne. 

Zgodnie z § 43. 1. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, sprawy są przydzielane referentom 

(sędziom i asesorom sądowym) losowo, zgodnie z ustalonym podziałem czynności, przez narzędzie 

informatyczne działające w oparciu o generator liczb losowych.  

 

Wspomnieć należy, że system budził i budzi dość spore kontrowersje co do poprawności jego 

funkcjonowania. Istnieją oficjalne dokumenty, takie jak raport z kontroli w Sądzie Okręgowym w 

Toruniu w 2018, że system nie działa poprawnie - niektórzy sędziowie są przeciążeni pracą, a inni 

nie są wybierani przez długi czas. Według autora lustracji „dysproporcja obciążenia pracą jest 

wyraźna”. W ciągu 7 miesięcy funkcjonowania systemu nierówność ciężaru poszczególnych sędziów 

została wyrażona w przydzieleniu niektórym sędziom 5-8 więcej spraw niż innym sędziom. O innych 

błędach, tym razem w 2019 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie informowano w Dzienniku 

Gazecie Prawnej z dnia 18 listopada 2019 roku. Gazeta informowała, że wice-Prezes Sądu rozesłała 

do przewodniczących wydziałów pismo, w którym informowała, że „W związku ze zdarzającymi się 

omyłkowymi wyłączeniami sędziów od losowania spraw zwracam się o dokonywanie cotygodniowych 

kontroli SLPS”. Nie są to jedyne przypadki, w którym wskazywano na błędy systemu, szczególnie w 

zakresie nierównomiernego obciążenia pracą.  

 

W związku z powyższym, Fundacja chciała uzyskać dane ze wszystkich losowań, które umożliwią jej 

analizę czy podnoszone zarzuty mają charakter incydentalny czy systemowy, czy mają wpływ na 

realizację konstytucyjnego prawa do sądu i czy system rzeczywiście działa w sposób losowy, równo 

traktując wszystkich sędziów.  

 

Takie dane można uzyskać – i potwierdził to Organ w swoim piśmie – na podstawie raportu z 

funkcjonowania systemu. Raport ten, wbrew twierdzeniu organu nie jest informacją techniczną 

ponieważ nie dotyczy kwestii technicznych związanych z działaniem programu komputerowego jako 

 
1 t.j. Dz.  U.  z  2016  r. poz.   2062,  1948, 2103, 2261, z 2017 r. poz. 38, 60, 803, 1139, 1452, 2217 
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takiego, ale jest wynikiem działania tego programu, który decyzją władz przydziela sędziów do 

poszczególnych spraw. Zawiera on zatem informacje dotyczące spraw publicznych – określenia 

którzy sędziowie, a zatem funkcjonariusze publiczni otrzymali jakie sprawy, co z kolei przekłada się 

na funkcjonowanie samych sądów. Jest to zatem bez wątpienia wskazana w art 61 ust. 1 Konstytucji 

RP informacja „o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”   

 

W świetle powyższego, zdaniem Skarżącej Minister dokonał błędnej wykładni art. 1 ust. 1 u.d.i.p. 

przyjmując, że informacja objęte wnioskiem Skarżącej z dnia 18 listopada 2019 roku, a dotycząca 

treści algorytmu nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu treści powołanego przepisu. 

 

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 u.d.i.p. informacja publiczna, która nie została udostępniona w 

Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. 

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 u.d.i.p. udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje 

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2. 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w uzasadnieniu wyroku z dnia 1 września 2009 roku 

(II SAB/Ol 29/09) wskazał, że “Bezczynność organu w zakresie dostępu do informacji publicznej ma 

miejsce, gdy podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej nie podejmuje we wskazanym 

w art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 

1198 ze zm.) terminie stosownych czynności, tj. nie udostępnia informacji lub nie wydaje decyzji o 

odmowie jej udzielenia.” 

 

W okolicznościach niniejszej sprawy Organ pozostaje w bezczynności, niewłaściwie przyjmując, że 

żądanie Skarżącej nie dotyczy informacji publicznej i przesyłając pismo informacyjne w tym zakresie.  

 

Mając na uwadze całokształt przedstawionej powyżej argumentacji wnoszę jak na wstępie.  

               

   

Za Skarżącą: 

 

 

_______________________________ 
Krzysztof Izdebski, członek zarządu Fundacji ePaństwo  
 

Załączniki: 

1) odpis skargi 

2) wyciąg z KRS Fundacji 

 


