
Uchwała nr 228/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia  18 grudnia 2020r. 

w sprawie udostępnienia informacji publicznej  

 

Na podstawie art. 104 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 16 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1  

i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r., 

Nr 112, poz. 1429 ze zm.)  

po rozpatrzeniu wniosku Pani Justyny Michalskiej o udostępnienie informacji publicznej 

dotyczącej: 1) prowadzenia przez Radę OIRP w Katowicach rejestru złożonych zawiadomień 

dotyczących prawnego i społecznego obowiązku denuncjacji; 2) składanych przez Radę zawiadomień 

dotyczących przestępstwa posiadania narkotyków (art. 48 starej ustawy z 1997r. i art. 62 nowej ustawy 

z 2005r.), 3) prowadzenia postępowań dyscyplinarnych dotyczących posiadania narkotyków,   

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

odmawia Pani Justynie Michalskiej udostępnienia informacji publicznej dotyczącej składanych 

przez Radę zawiadomień dotyczących przestępstwa posiadania narkotyków (art. 48 starej ustawy  

z 1997r. i art. 62 nowej ustawy z 2005r.) oraz prowadzenia postępowań dyscyplinarnych dotyczących 

posiadania narkotyków. 

U z a s a d n i e n i e 

Wnioskiem z dnia 2 listopada 2020r., złożonym w formie mailowej, Pani Justyna Michalska 

zwróciła się do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach o udostępnienie informacji 

publicznej dotyczącej: 1) prowadzenia przez Radę OIRP w Katowicach rejestru złożonych zawiadomień 

dotyczących prawnego i społecznego obowiązku denuncjacji; 2) składanych przez Radę zawiadomień 

dotyczących przestępstwa posiadania narkotyków (art. 48 starej ustawy z 1997r. i art. 62 nowej ustawy 

z 2005r.), 3) prowadzenia postępowań dyscyplinarnych dotyczących posiadania narkotyków. 

Pismem z dnia 16 listopada 2020r., także w formie mailowej, Prezydium Rady OIRP 

w Katowicach, poinformowało Panią Justynę Michalską, że nie jest prowadzony rejestr złożonych 

zawiadomień w zakresie prawnego i społecznego obowiązku denuncjacji. W pozostałym zakresie – 

objętym pkt 2 i 3 wniosku – Prezydium uznało żądaną informację za informacją przetworzoną  

w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U. z 2019r., poz. 1429 ze zm.). Wskazało, że udzielenie żądanej informacji wymagałoby 

szczegółowej analizy ogromnej liczby skarg, które wpłynęły do OIRP w Katowicach, a także wniosków 

złożonych wprost do Rzecznika Dyscyplinarnego za lata 1997-2020. W związku z powyższym – 

Prezydium Rady OIRP w Katowicach – wezwało Panią Justynę Michalską do wykazania, w terminie  

7 dni, szczególnej istotności w uzyskaniu informacji dla interesu publicznego.  

Pani Justyna Michalska nie odpowiedziała na powyższe wezwanie.   

 



Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach zważyła, co następuje: 

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, 

prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym 

uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu 

publicznego.  

Zdaniem Rady OIRP w Katowicach żądana informacja w zakresie objętym pkt 2 i 3 jest 

informacją przetworzoną w rozumieniu ww. art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej z uwagi na konieczność szczegółowej analizy ogromnej liczby skarg, które wpłynęły do OIRP 

w Katowicach, a także wniosków złożonych wprost do Rzecznika Dyscyplinarnego za lata 1997-2020, 

czy w rezultacie orzeczeń Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w Katowicach, przekazywanych Radzie 

po uzyskaniu przez orzeczenie cechy prawomocnego. W związku z taką oceną żądanej informacji, 

konieczne stało się wezwanie wnioskodawcy o wykazanie szczególnej istotności w uzyskaniu informacji 

dla interesu publicznego. Na wykazanie takie wyznaczono Pani Justynie Michalskiej termin 7-dniowy, 

w którym wykazanie to nie nastąpiło. 

W powyższej sytuacji zachodzi podstawa do wydania, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy  

o dostępie do informacji publicznej, decyzji o odmowie udzielenia żądanej informacji publicznej.  

W związku z wymogiem wynikającym z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej Rada wskazuje, że pismo wzywające Panią Justynę Michalską do wykazania szczególnej 

istotności podpisał w imieniu Prezydium Rady OIRP w Katowicach członek Prezydium Grzegorz 

Łaszczyca. Członkowie Rady OIRP w Katowicach, biorący udział w wydaniu niniejszej uchwały, wskazani 

są w jej treści.    

Decyzja niniejsza w myśl art. 16 § 1 k.p.a. w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej jest nieostateczna.                

Wnioskodawca może wystąpić do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

niniejszej decyzji.  

 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość  
na podstawie przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.). 
 
 
 
 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach        Dziekan OIRP w Katowicach 

  / - /                        / - / 

      r.pr. Małgorzata Kałuża                                                               r.pr. Katarzyna Jabłońska 
 


