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 Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 11 stycznia 2023 r. o udzielenie 

informacji publicznej, tj. informacji w postaci raportu z rozmowy z adw. Grzegorzem 

Wołkiem, uprzejmie informuję, że  na podstawie umowy z dnia 28 czerwca 2022 r. 

nr BNW-S.272.6.2022 (dostępna w rejestrze umów na stronach Rejestr umów 

zawartych przez Gminę Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin - Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50899.asp - 

nr CRU/22/0001779 ), zlecono sporządzenie sprawozdania w sprawie weryfikacji 

zarzutów stawianych przez Państwa Organizację wobec Dyrektor Filharmonii im. 

Mieczysława Karłowicza w Szczecinie – w zakresie czy doszło do naruszenia przepisów 

prawa, uzasadniających dalsze działania prawne. 

 

 Informuję, że brak podstaw do udostępnienia przedmiotowego sprawozdania  

w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  

do informacji publicznej. Jednocześnie wyjaśniam, że w zakresie analiz, ekspertyz, 

opinii prawnych i innych tego typu dokumentów, organ podziela stanowiska wyrażone  

w orzecznictwie sądów administracyjnych, iż o tym czy tego rodzaju dokument podlega 

udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej decyduje cel, w jakim 

został on opracowany (tak w wyroku WSA w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 r., 



sygn. akt: II SAB/Wa 104/17 oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia  

7 czerwca 2012 r., I OSK 2265/11; oba dostępna w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów 

Administracyjnych; https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query). Nie każda analiza, czy też 

opinia prawna, posiada walor informacji publicznej. Takiego waloru nie przypisuje się 

analizie sporządzonej na potrzeby organu, jeżeli ma służyć w postępowaniu 

w konkretnej sprawie, dotyczącej interesu prawnego podmiotu, który ten organ 

reprezentuje. 

 

W okolicznościach sprawy otrzymane sprawozdanie stanowiąc materiał 

opiniodawczy, doradczy, poglądowy, nie zawiera informacji publicznej w rozumieniu  

art. 1 ust. 1 ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej 

 
 

  


