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Zasada transparentności działania szeroko rozumianej władzy publicznej byłaby 

w  praktyce trudna do wyegzekwowania, gdyby osobom zainteresowanym tymi 

działaniami nie przyznano prawa dostępu do informacji publicznej (art. 61 Konsty-

tucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., który „doprecyzowują” głów-

nie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)1. 

Problematyka dostępu do informacji publicznej nierzadko bywa przedmiotem roz-

strzygnięć sądowych. Warto np. zwrócić uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Ad-

ministracyjnego w Gdańsku2 z dnia 22 kwietnia 2020 r., II SAB/Gd 134/193, w którym 

poddano analizie tę problematykę na tle działania Polskiej Agencji Kosmicznej4. 

Stan faktyczny sprawy kształtował się następująco. Skarżąca złożyła wniosek o udo-

stępnienie informacji publicznej do Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Chodziło 

o informację dotyczącą ostatniego naboru na stanowisko Prezesa PAK, w tym doty-

czącą kwalifikacji osoby, która w ostatnim naborze została wybrana na to stanowi-

sko. Mimo upływu ponad miesiąca od dnia złożenia wniosku przez skarżącą, Prezes 

PAK w żaden sposób się do niego nie ustosunkował. Skarżąca złożyła zatem skargę 

na bezczynność Prezesa PAK w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Po za-

poznaniu się ze skargą, Prezes PAK udostępnił skarżącej informację publiczną. WSA 

w Gdańsku, przywołanym wyrokiem, m.in. umorzył postępowanie w sprawie wnio-

sku o udostępnienie informacji publicznej, który złożyła skarżąca. 

Z  punktu widzenia praktyki działania Polskiej Agencji Kosmicznej podstawowe 

znaczenie mają dwa stanowiska, które WSA w Gdańsku wyraził w wyroku z dnia 22 

kwietnia 2020 r., II SAB/Gd 134/19. Po pierwsze, Prezes PAK jest podmiotem zobo-

wiązanym do udostępnienia informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie 

do informacji publicznej. Po drugie, przedmiotem wniosku o udostępnienie infor-

macji publicznej, który złożyła skarżąca była informacja publiczna w rozumieniu tej 

ustawy. Oba stanowiska warte są odnotowania, ponieważ działania Polskiej Agencji 

Kosmicznej i jej organów nieczęsto bywają analizowane przez sądy5.

Wyrok WSA w Gdańsku, o którym mowa w niniejszym komunikacie naukowym zo-

stanie skomentowany przez autora w glosie. 
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1   Odpowiednio Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm. i t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.
2   Dalej również „WSA w Gdańsku”. 
3   LEX nr 2960927. 
4   Dalej również „PAK”.
5   Zob. np. postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 2 marca 2018 r., VII 

PZ 11/18, niepubl., w  którym przeanalizowano zagadnienie reprezentacji Polskiej 
Agencji Kosmicznej na tle sporu pracowniczego. Do orzeczenia tego opracowa-
no glosę. Zob. M.T. Kłoda, Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku  
z 2 marca 2018 r., VII PZ 11/18, Palestra 2018, nr 12, s. 74–76.

 PL:   W  komunikacie naukowym przedstawiono zagadnienie prawnego obo-

wiązku udostępnienia informacji publicznej przez Prezesa Polskiej Agencji 

Kosmicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych. 

 ENG:   This scientific communication presents the issue of the legal obligation of 

the President of Polish Space Agency to provide public information in the 

context of jurisprudence of administrative courts.
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