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D E C Y Z J A

Działając na podstawie:
- art. 5 ust. l, art. 10 ust. l, art. 16 ust. l i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016, póz. 1764,t.j.),
- art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2016, póz. 23 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Pani Katarzyny Szymilewicz i Pani Małgorzaty
Szumańskiej z dnia 23 stycznia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej
dotyczącej sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku kontroli nad
uzyskiwaniem przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub
internetowych na podstawie art. 20ca ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r., (t.j.
Dz. U. z 2016 r., nr 1782) w postaci odpowiedzi na pytania:
Czy w trakcie przeprowadzania powyższej kontroli Sąd Okręgowy w Gdańsku
dostrzegł nieprawidłowości w działaniach Policji oraz o ewentualne wskazanie , w
ilu przypadkach zaobserwowano nieprawidłowości i na czym one polegały w
oderwaniu od konkretnych postępowań prowadzonych przez Policję.
Wnioskodawczyni udostępnienia informacji zażądała w formie elektronicznej
poprzez przesłanie jej na wskazany adres e-mail.

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku odmawia udzielenia Pani Katarzynie
Szymilewicz i Pani Małgorzacie Szumańskiej informacji publicznej dotyczącej
sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku kontroli nad uzyskiwaniem przez
Policje danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych
podstawie art. 20ca ustawy o Policji.

na



Uzasadnienie

Wnioskodawczynie Pani Katarzyna Szymilewicz i Pani Małgorzata
Szumańska dnia 23 stycznia 2017 r. nadesłały pocztą elektroniczną wniosek o
udostępnienie informacji publicznej dotyczącej kontroli sprawowanej przez Sąd
Okręgowy w Gdańsku nad uzyskiwaniem przez Policję danych
telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych na podstawie art. 20ca ustawy
o Policji. Wnioskodawczynie udostępnienia informacji zażądały w formie
elektronicznej poprzez przesłanie jej na wskazany adres e-mail.

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku po ustaleniu, że żądanie dotyczy
udzielenia informacji publicznej o której mowa w art. l ust. l ustawy z dnia 6
września 2001 r. - odmówił wnioskodawczyniom udostępnienia informacji
publicznej ze względu na ograniczenie wynikające z treści art. 5 ust. l ustawy o
dostępie do informacji publicznej tj. w zakresie i na zasadach określonych w
przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic
ustawowo chronionych.

Żądane przez Wnioskodawczynie dane objęte są klauzulą „zastrzeżone". Będą
to, zatem informacje - w rozumieniu art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, nr 182, póz. 1228) - których
nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań
przez organy władzy publicznej lub innej jednostki organizacyjnej m.in. w zakresie
wymiaru sprawiedliwości i mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej
rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania
przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo wykonywania
czynności zleconych (art. 4 ust. l ustawy ochronie informacji niejawnych). Ponadto
informacji niejawnych, w tym o klauzuli „zastrzeżone", nie można przesyłać drogą
elektroniczną na adres mailowy.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje wnioskodawcy prawo do wniesienia odwołania do Prezesa
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezesa Sądu
Okręgowego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 129 § l i 2 kpa).
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