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          Załęże, 5 Maja 2016 r.  

 

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze  

 w Krośnie 

 

  za pośrednictwem 

 Burmistrza Gminy Jedlicze 

 

 Wnioskodawca: 

 Redaktor naczelny portalu informacyjnego  

  ,,Załęże w gminie Osiek Jasielski’’  

  Adres do korespondencji: 

  …………………………. 

 

 Strona przeciwna: 

 Burmistrz Gminy Jedlicze 

       ul. Rynek 6 

       38-460 Jedlicze 

 

ODWOŁANIE 

OD DECYZJI BURMISTRZA GMINY JEDLICZE 

Z 19 KWIETNIA 2016 R. O ODMOWIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

Niniejszym na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznych w związku z art. 127 § 2 i 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego składam odwołanie od decyzji Burmistrz Gminy Jedlicze  z  19 kwietnia 2016r., 

otrzymanej 27 kwietnia 2016 r. w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej. 

 

Powyższej Decyzji zarzucam naruszenie: 

1. art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieudostępnienie informacji 

publicznej w zakresie działalności organu władzy publicznej, 

2. art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r., poprzez 

uznanie, że wnioskowana informacja stanowi informacją przetworzoną, 

3. art. 16 ust. 2 pkt. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r., poprzez 

nie zawarcie w przedmiotowej decyzji imion, nazwisk i funkcji osób, które zajęły 

stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej, 

4. art. 7, art. 8 oraz art. 77 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 

1960 r. poprzez nie rozpatrzenie całości materiału dowodowego, 

5. art. 107 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. poprzez 

nie zawarcie uzasadnienia faktycznego decyzji. 
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Wskazując na powyższe, wnoszę o: 

1) uchylenie przedmiotowej Decyzji, 

2) zobowiązanie Burmistrza Gminy Jedlicze do podjęcia działań zgodnych z ustawą z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  

 

 

UZASADNIENIE 

 

Okoliczności sprawy zostały opisane w przedmiotowej decyzji. 

 

Organ odmówił udostępnienia informacji publicznej uznając, że wnioskowane informacje 

stanowią informację przetworzoną. 

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż nie zgadzam się z powyższą opinią Organu. 

Jednocześnie zaznaczam, że nie kwestionowałem rzekomego przetworzonego charakteru 

wnioskowanej informacji publicznej na wcześniejszym etapie ze względu na to, że odpowiedź 

Organu była dokonana z przekroczeniem ustawowego 14 dniowego terminu na udostępnienie 

informacji. Ponieważ Burmistrz odpowiedział na wniosek dopiero po miesiącu od złożenia 

wniosku uznałem, że Organ i tak wyda decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej i 

im szybciej to zrobi tym lepiej, tak abym miał możliwość odwołania się od decyzji strony 

przeciwnej.  

 

Uważam, iż twierdzenie, że wnioskowana informacja jest informacją przetworzoną jest błędne i 

nie ma oparcia w stanie faktycznym sprawy. Trzeba bowiem stwierdzić, iż zakres koniecznych do 

wykonania czynności nie uzasadnia uznania wnioskowanej informacji publicznej za informację 

przetworzoną. Udostępnienie wnioskowanej informacji publicznej będzie wymagało jedynie 

odszukania danych co do wykształcenia pracowników Urzędu, a następnie sporządzenie listy z 

imiona i nazwiskami oraz wykształceniem pracowników. Należy więc wskazać, że  konieczność 

sięgnięcia do dokumentów źródłowych  oraz zebrania i opracowania informacji publicznych 

prostych nie ma znaczenia przy ocenie charakteru wnioskowanej informacji publicznej. Istotne jest 

więc, że do czynności, które trzeba wykonać do realizacji wniosku są czynnościami prostymi i 

powtarzalnymi niezbędnymi przy większości wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

Wobec tego  wykonanie takich czynności w podobnym zakresie nie może być podstawą do 

przypisania informacji charakteru przetworzonej. 

 

Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że aby uznać informacje za przetworzoną realizacja wniosku musi 

wymagać przeprowadzenia czynności o charakterze intelektualnym i prowadzącym do 

wytworzenia jakościowo nowej informacji o nowych wartościach intelektualnych. Jest to 

decydujące kryterium, pozwalające stwierdzić czy dana informacja publiczna ma charakter 

informacji publicznej przetworzonej. Moim zdaniem nie ulega wątpliwości, że realizacja mojego 

wniosku składająca się z zebrania i opracowania informacji publicznych prostych nie prowadzi do 

wytworzenia informacji o nowych wartościach intelektualnych i w związku z tym wnioskowana 
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przeze mnie informacja nie jest informacją przetworzoną. 

 

Natomiast takie czynności organu, jak selekcja dokumentów i protokołów, ich analiza pod 

względem treści są zwykłymi czynnościami, które nie mają wpływu i nie dają podstaw do 

zakwalifikowania żądanych dokumentów, jako informacji przetworzonej. W wyniku stosowania 

takich czynności organu nie powstaje bowiem żadna nowa informacja. O przetworzeniu 

informacji nie stanowi też sięganie do materiałów archiwalnych, czy też źródłowych. Także 

czasochłonność oraz trudności organizacyjno-techniczne jakie wiążą się z przygotowaniem informacji 

publicznej, nie mogą zwalniać zobowiązanego podmiotu z tego obowiązku, a tym samym kwestie te nie mogą 

ograniczać prawa do uzyskania informacji publicznej. Także tzw. anonimizacja, polegająca na wykreśleniu z 

niej niektórych elementów formalnych, dotyczących danych osobowych bez naruszenia innych treści nie jest 

przetworzeniem informacji. Proces przetwarzania informacji musi prowadzić do uzyskania jakościowo nowej 

informacji wykreowanej z informacji jednostkowych. – wyrok WSA w Warszawie z 24 marca 2014 r., 

sygn. akt II SA/Wa 10/14 

 

Reasumując, informacja przetworzona to taka, której organ wprost nie posiada, lecz musi ją wytworzyć na 

podstawie będących w jego posiadaniu informacji źródłowych i nie może to być technicznie proste 

zestawienie tych informacji, lecz jakościowo nowa informacja wytworzona zazwyczaj w wyniku dokonanej 

stosownej analizy albo syntezy, obliczeń czy nowych zestawień statystycznych, bądź jakościowo nowego 

wnioskowania. Innymi słowy mówiąc, przetworzenie informacji polega na zebraniu lub podsumowaniu, 

zestawieniu i zredagowaniu na nowo, a następnie samodzielnej interpretacji oraz oceny i to często na 

podstawie różnych kryteriów, sumy prostych informacji znajdujących się w posiadaniu organu. - wyrok 

WSA w Warszawie z 16 grudnia 2010 r. sygnatura akt II SA/Wa 1513/09 

 

Ponadto należy przypomnieć, iż zgodnie z  art. 107 § 1 i 3 kpa uzasadnienie faktyczne decyzji 

powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, 

dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił 

wiarygodności i mocy dowodowej. Tymczasem w przedmiotowej decyzji Organ właściwe nie 

uzasadnił dlaczego jego zdaniem wnioskowana informacja stanowi informację przetworzoną, nie 

wskazał jakie czynności są konieczne w sprawie. Jedynie lakoniczne stwierdzenie, że jest to 

informacja o charakterze przetworzonym zdecydowanie nie jest wystarczające. Trzeba też 

zauważyć, iż przedmiotowa decyzja nie spełnia wymogów określonych w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy 

o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. Zgodnie bowiem z ust. 2 pkt. 2 w/w 

przepisu uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, 

nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, 

oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, 

wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji. Tymczasem przedmiotowa decyzja nie 

zawiera imion, nazwisk i funkcji osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o 

udostępnienie informacji publicznej co wskazuje na jej wadliwość. 

 

W związku z powyższym pomimo tego, iż Organ wydał decyzję nie można uznać, iż dostatecznie 

rozpoznał sprawę, ponieważ nie rozpatrzył całego materiału dowodowego. Ponadto uzasadnienie 

decyzji wskazuje, że Organ przy rozpoznaniu sprawy nie był bezstronny. Takie rozpoznanie 

sprawy naruszyło nie tylko przepisy prawa, ale także zasadę pogłębionego zaufania uczestników 

postępowania do państwa. 
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Powyższe wskazuje, iż odwołanie od decyzji zasługuje na uwzględnienie. 

 

 

 

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


