
WICEPREZES 
SĄDU APELACYJNEGO 
W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 18 lutego 2016 roku

Adm-032-56/16

Pani

Stosownie do wniosku z 12 lutego 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej w 

odpowiedzi na pytanie 1 uprzejmie informuję, że Wiceprezes Sądu stosownie do pisma Ministra 

Sprawiedliwości z 6 listopada 2015 r. nr DWMPC-lll-0600-1/15 przekazał w załączniku 

tłumaczenie na język polski Rekomendacji 2079 (2015) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 

Europy w sprawie równości i wspólnej odpowiedzialności rodzicielskiej przy pismach z 12 

listopada 2015r. nr Wiz -400-203/15 Przewodniczącym dwóch wydziałów cywilnych (I i VI) tut. 

sądu z prośbą o rozpowszechnienie wśród sędziów orzekających w tych wydziałach oraz 

Prezesom: Sądu Okręgowego w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie z prośbą o 

rozpowszechnienie wśród sędziów orzekających w podległych im okręgach (w załączeniu treść 

kopii żądanych dokumentów).

W  odpowiedzi na pytanie 2 informuję, że wniosek o uwierzytelnienie żądanych kopii za 

zgodność z oryginałem jest etapem nieobjętym prawem do informacji publicznej. Poświadczenie 

zgodności z oryginałem kopii dokumentu służy nadaniu tej kopii mocy dokumentu urzędowego. Z 

art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że przedmiotem 

udostępnienia jest treść dokumentów urzędowych, nie zaś dokumenty urzędowe. Wydanie 

wnioskodawcy treści kopii wyczerpuje obowiązek organu w zakresie udostępnienia informacji 

publicznej (wyrok NSA z 21 czerwca 2012 r., I OSK 752/12, CBOSA).

Oddział Administracyjny



ODPIS
WICEPREZES SĄDU APELACYJNEGO Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. 

W WARSZAWIE  
Wiz-400-203/15

Pani/Pan

Przewodnicząca/y

I i VI Wydziału 

Sądu Apelacyjnego 

w Warszawie

Stosownie do pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z 6 listopada 

2015 r. nr DWMPC-III-0600-1/15, uprzejmie przekazuję w załączniku 

tłumaczenie na język polski Rekomendacji 2079 (2015) Zgromadzenia 

Parlamentarnego Rady Europy w sprawie równości i wspólnej 

odpowiedzialności rodzicielskiej z prośbą o rozpowszechnienie wśród 

sędziów orzekających w powierzonym Pani/u Przewodniczącej/emu 

Wydziale.

Załącznik:

- Rekomendacja 2079 (2015)
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Sąd Apelacyjny w Warszawie, pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 WARSZAWA, Sekretariat Wiceprezesa, tel.:358-68-70, telefax: 358-69-44
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WICEPREZES SĄDU APELACYJNEGO Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. 
W WARSZAWIE  

Wiz-400-203/15

Panie

Prezes

Sądów Okręgowych 

w Warszawie 

i Warszawa-Praga 

w Warszawie

Stosownie do pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z 6 listopada 

2015 r. nr DWMPC-III-0600-1/15, uprzejmie przekazuję w załączniku 

tłumaczenie na język polski Rekomendacji 2079 (2015) Zgromadzenia 

Parlamentarnego Rady Europy w sprawie równości i wspólnej 

odpowiedzialności rodzicielskiej z prośbą o rozpowszechnienie wśród 

sędziów orzekających w podległych Paniom Prezes okręgach.

Załącznik:

- Rekomendacja 2079 (2015)
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