
      ………………………., dnia …………… r.  

 

Wnioskodawca: 

 

Do 

Prezesa Sądu ….. w ……….  

    

              

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) wnoszę o 

udostępnienie informacji publicznej w poniżej wskazanym zakresie dotyczącym: 

 

1) liczby spraw, w których w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w 

Sądzie ………… w ………… Wydział .. Karny 

wyznaczono obrońcę z urzędu na podstawie art. 9 § 1 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia 

oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu, 

2) czy lista, o której mowa w § 6 ust. 1 lub 2 ww. rozporządzenia - jest wspólna dla wszystkich 

sędziów orzekających w ramach Sądu …………  w ………… Wydział .. Karny, czy też każdy 

z sędziów dysponuje odrębnym jej egzemplarzem, 

3) czy lista o której mowa w § 6 ust. 1 lub 2 ww. rozporządzenia - prowadzona jest w formie 

elektronicznej, czy też wyłącznie papierowej, 

4) w jaki sposób dokonywana jest adnotacja o ustanowieniu obrońcy z urzędu do danej sprawy, 

aby uniknąć wyznaczenia tego samego obrońcy poza kolejnością, 

5) wskazania kryteriów i procedur, wedle których w Sądzie …………  w ………… Wydziale .. 

Karnym w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. - dokonywano 

ustanowienia obrońców z urzędu, a które miały na celu zapewnienie, by wyznaczanie 

obrońców z urzędu następowało zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy 

obrońcy z urzędu; 

6) wskazania przypadków odstąpienia od zasady wyznaczania obrońcy z urzędu według listy 

alfabetycznej prowadzonej na podstawie § 6 ust. 1 lub 2 rozporządzenia Ministra 



Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia  oskarżonemu 

korzystania z pomocy obrońcy z urzędu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 

2019 r. - z wyszczególnieniem powodów danego odstąpienia; 

 

Nadto wnoszę o doręczenie: 

 

7) aktualnej (tj. obowiązującej na dzień wpływu niniejszego wniosku) listy obrońców - o której 

mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 albo w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy 

obrońcy z urzędu, 

8) uporządkowanej - według kolejności wpływu wniosku o ustanowienie obrońcy z urzędu - 

listy sygnatur akt spraw - obejmującej okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. 

- w których Sąd ………… w ………… Wydział .. Karny  wyznaczył obrońcę z urzędu, 

z przyporządkowaniem do danych sygnatur nazw firm określonych obrońców z urzędu 

(z wyszczególnieniem przypadków, w których obrońcę z urzędu ustanowił bądź to Prezes 

Sądu lub delegowany przez niego sędzia, bądź też Sąd albo referendarz sądowy, po myśli art. 

§ 9 ust. 1  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu 

zapewnienia  oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu), 

9) listy zawierającej uporządkowany - według dat dokonywania wypłaty środków z budżetu 

Skarbu Państwa -  wykaz spraw, w których w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 

czerwca 2019 r. doszło do wypłaty środków publicznych z budżetu Skarbu Państwa z tytułu 

pomocy prawnej udzielonej przez obrońcę z urzędu wyznaczonego przez Sąd 

Rejonowy ………… w …………Wydział .. Karny (tj. zarówno przez Prezesa  Sądu lub 

delegowanego przezeń sędziego, jak i przez Sąd albo referendarza sądowego po myśli § 9 ust. 

1 ww. rozporządzenia) - z przyporządkowaniem im nazw firm obrońców z urzędu będących 

beneficjentami tych środków. 

 

Żądane informacje z oznaczeniem danych określających podmiot udostępniający informacje, danych 

określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, 

danych określających tożsamość osoby, która udostępniła informację oraz ze wskazaniem daty 

udostępnienia proszę nadesłać w formie papierowej na adres nadawcy oraz elektronicznej na adres e-

mail: ………… . 

 

UZASADNIENIE 

 



 Przedmiotem niniejszego pisma jest wniosek o udostępnienie informacji na temat procedur 

stosowanych przez Sąd ………… w …………Wydział .. Karny przy wyznaczaniu obrońców z 

urzędu. 

 

 Podstawą żądania udostępnienia danych jest szczególny interes publiczny, związany ze 

społeczną kontrolą prawidłowości wyznaczania obrońców z urzędu do spraw karnych i ustalenia, czy 

w procesie wyznaczania obrońców z urzędu nie dochodzi do nieprawidłowości mogących naruszać 

interesy wymiaru sprawiedliwości oraz reguły uczciwej konkurencji poprzez stosowanie przez 

funkcjonariuszy publicznych niedozwolonej pomocy publicznej ze środków Skarbu Państwa na rzecz 

konkretnych przedsiębiorców. W szerszym wymiarze zagadnienie dotyczy transparentności wymiaru 

sprawiedliwości, zwłaszcza w wymiarze konstytucyjnym. 

 

 Stąd istnienie szczególnie uzasadnionego interesu publicznego związanego z uzyskaniem 

żądanych informacji publicznych jest bezdyskusyjne. Na marginesie wspomnieć należy, że 

wyczerpującej odpowiedzi na analogiczne zapytania udzielał już Prezes Sądu Okręgowego w 

Krakowie dla spraw prowadzonych w III Wydziale Karnym tego sądu w piśmie z dnia 9 maja 2019 

r. (znak sprawy: Adm.So.-0144-1-126/19), co potwierdza zasadność uznania danych objętych 

wnioskiem jako informacji publicznej. 

 

 

 

 

Wnioskodawca  

 

 


