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Szanowny Panie Inspektorze, 

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 8 października 2019 r. nr: GIP-GPP.0142.65.2019.2 

Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, 

że, w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 sierpnia 2013 r. sygn. akt I OSK 681/13 (powołanego w 

tym piśmie) Naczelny Sąd Administracyjny powołał się na wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2012 

r. sygn.. I OSK 2033/12. W wyroku tym Naczelny Sąd Administracyjny wywodził, iż zarówno 

sąd, jak i organ, do którego zostało skierowane zapytanie, nie mają na gruncie ustawy o 

dostępie do informacji publicznej obowiązku zbadania, czy wnioskodawca, będący 

organizacją związkową posiada kompetencje do występowania do organu o udzielenie 

informacji publicznej we własnym imieniu. 

W związku z tym otrzymane pisma od Głównego Inspektora Pracy tj: pismo z dnia 11 

września 2019r. nr: GIP-GG.082.6.2019.2 oraz pismo z dnia 8 października 2019r. nr: GIP-

GPP.0142.65.2019.2 Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Państwowej 

Inspekcji Pracy traktuje jako próbę ograniczenia przez Głównego Inspektora Pracy autonomii 

związku zawodowego w kontekście brzmienia przepisów ustaw: 

 art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stanowi, iż przepisy tej ustawy 

nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu 

do informacji będących informacjami publicznymi, 



 art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej mówi wprost, że prawo do   

uzyskania informacji publicznej przysługuje każdemu. 

Podkreślić należy, że żaden przepis nie znosi możliwości stosowania przepisów zawartych w 

ustawie o dostępie do informacji publicznych w odniesieniu do informacji, których tryb 

otrzymywania określony został w przepisach innych ustaw, a więc ustawodawca dopuszcza 

taką możliwość, iż informacje od organów publicznych można otrzymać posługując się 

jednocześnie procedurami wynikającymi z dwóch lub nawet kilku różnych ustaw. 

 

Ustawa o związkach zawodowych weszła w życie przed ustawą o dostępie do informacji 

publicznej i przewiduje m.in. dostęp do informacji o działalności organów administracji np. o 

zasadach wynagradzania pracowników ze środków publicznych. Dokładnie tą samą 

informację wnioskodawca może otrzymać powołując się na ustawę o dostępie do informacji 

publicznej. A zatem ustawa o dostępie do informacji publicznych nie narusza ustawy o 

związkach zawodowych, a żaden przepis ustawy o związkach zawodowych nie wprowadza 

ograniczeń w stosowaniu przez związki zawodowe ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. Ustawodawca wprowadził więc oczywisty dualizm norm ustawowych służących 

realizacji art. 61 ust. 4 Konstytucji tj. prawa do informacji. Wnioskodawca może wybierać 

takie przepisy, jakie w jego ocenie w danym momencie i sytuacji są w jego przekonaniu 

najbardziej odpowiednie do osiągnięcia celu. 

 

Na marginesie wskazać tu należy, iż w przedmiotowej sprawie Główny Inspektor Pracy 

przekroczył terminy zarówno wynikające z ustawy o związkach zawodowych, jak i też te 

przewidziane w ustawie o dostępie do informacji publicznej, a powstała w tym zakresie 

zwłoka i bezczynność ma charakter oczywisty. 

Ponadto, jeżeli Główny Inspektor Pracy odmawia udostępnienia informacji publicznej 

spoczywa na nim obowiązek wydania decyzji administracyjnej zgodnie z art. 16 ustawy o 

dostępie do informacji publicznej, ustawa natomiast nie przewiduje trybu „prowadzenia 

polemiki z wnioskodawcą”. Zatem gdy żądana informacja jest informacją publiczną, ale 

organ odmawia jej udostępnienia, albo gdy zachodzą warunki do umorzenia postępowania, 

ustawodawca wyraźnie narzucił organowi tryb wydania decyzji administracyjnej w rozumieniu 

przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

W przedmiotowej sprawie żądana przez Komisję Krajową informacja bezspornie jest 

informacją publiczną, a organ administracji publicznej jakim jest Główny Inspektor Pracy jest 

bezspornie w jej posiadaniu. W związku z tym powyższa informacja winna być udostępniona 

w terminach ustawowych albo też organ administracji publicznej winien wydać odmowną 

decyzję administracyjną.  



Postępowanie Głównego Inspektora Pracy w przedmiotowej sprawie sprowadzające się do 

stosowania nieznanego ustawie o dostępie do informacji publicznej trybu „polemiki prawnej z 

wnioskodawcą”, uznać należy za postępowanie zmierzające do uchylenia od obowiązków 

jakie nakłada na organ publiczny przedmiotowa ustawa. 
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