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        Warszawa, 3 września 2012 r. 

 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie  

______________________________ 

ul.  Jasna 2/4 

00 - 013 Warszawa 

 

 

 

 

Sygn. akt: II SA/Wa 648/12 

 

 

Skarżący: (…) 

Strona przeciwna: Minister Finansów 

 

Odpowiedź na skargę kasacyjną 

 

W imieniu własnym w związku ze złożeniem przez stronę przeciwną Ministra Finansów skargi 

kasacyjnej wnoszę o jej oddalenie z następujących powodów. 

 

I. 

 

W pierwszej kolejności wskazuję, iż skarga kasacyjna wniesiona przez Ministra Finansów zawiera 

błędne przekonanie co do stanu prawa. Istotą wykonywania swych zadań przez Ministra Finansów 

jest działanie na rzecz i w imieniu suwerena jaki został określony w art. 4 Konstytucji RP. Może nie 

byłoby to tak istotne w tej sprawie gdyby nie to, że Minister Finansów utrudnia realizację prawa do 

informacji. W zasadzie każde pytanie o dostęp do informacji publicznej w moim przypadku kończy 

się decyzją odmowną ze względu na nadużywanie przez Ministra Finansów treści art. 3 ust. 1 pkt 1 

ustawy o dostępie do informacji publicznej (w sumie na 12 wniosków o udostępnienie informacji 

12 decyzji odmownych). Obojętnie o co bym zapytał to Minister Finansów twierdzi, że to 

informacja przetworzona. W zasadzie problem leży jak wyżej napisałem w nadużywaniu przez 

Ministra Finansów treści przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej co 

związane jest z wyprowadzeniem błędnej normy w zakresie informacji publicznej przetworzonej. 

Jednakże zanim przejdę do próby określenia zasad i treści związanych z dostępem do informacji 

publicznej prostej i przetworzonej należy określić jakiego to stanu faktycznego dotyczy mój 

wniosek. 
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W celach poglądowych, ale również w celu pokazania, iż organ winien raz jeszcze rozpatrzyć 

sprawę wskazuję jakich to rzeczywiście informacje proste toczy się postępowanie: 
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l.p. pytanie komentarz informacja 

prosta 

(tak/nie) 

1a. Czy Departament Rozwoju Rynku Finansowego był 

(jest) w funkcjonalnym, kadrowym, merytorycznym i 

kompetencyjnym sensie następcą prawnym 

któregokolwiek z wcześniej istniejących 

departamentów/biur Ministerstwa Finansów? 

Pytanie o następstwo prawne wiąże się ze sferą formalną, która musi 

odnosić się do zarządzeń/decyzji organizacyjnych będących we właściwości 

statutowych organów kierowniczych. Musi ona zatem mieć ślad materialny 

w posiadanej dokumentacji, tym bardziej że działanie organów administracji 

ma charakter aktów woli wyrażonych w formie pisemnej. Odpowiedź na 

pytanie w tym punkcie zawiera się w odpowiedzi na pytania w pkt.5a i 5e. 

tak 

1b. A jeśli tak, to czy jego poprzednikiem prawnym był 

Departament Instytucji Finansowych? 

Wynika to z odpowiedzi na pytania 1a, 5 a i 5 e. 
tak 

2a Czy, jeśli Departament Rozwoju Rynku Finansowego 

był następcą prawnym Departamentu Instytucji 

Finansowych, to w jakim zakresie i trybie po 

poprzedniku otrzymał zasoby kadrowe? 

j.w. 

tak 

3a Czy utworzenie Departamentu Rozwoju Rynku 

Finansowego było poprzedzone wykonaniem audytu 

kadrowego, szczególnie przez kompetentne firmy 

zewnętrzne? 

Wynika to z odpowiedzi na pytania 5a i 5e. 

tak 

3b Jeśli tak, to jaki był tego efekt? Zawierać się to powinno w ewentualnej dokumentacji, mogącej istnieć w 

związku z takim procesem. 
tak 

3c Jeśli nie, to dlaczego? Odpowiedź winna być jednoznaczna, że „nie” oraz być poparta treścią 

odpowiedniej dokumentacji. 
tak 

4a Czy później taki audyt został powtórzony? Odpowiedź winna być „tak” lub „nie”. tak 

4b Jeśli tak, to jaki był tego efekt? Odpowiedź podobna do odpowiedzi w pkt. 3b. tak 

4c Jeśli nie, to dlaczego? Odpowiedź podobna do odpowiedzi w pkt. 3c. tak 

5a Czy w trakcie prac w związku z powołaniem nowego 

departamentu istniał plan/projekt jego obsady kadrowej 

zanim formalnie departament ten został utworzony? 

Odpowiedź prosta „tak” – „nie”. 

tak 

5b Kto i kiedy brał udział w sporządzeniu wstępnego 

projektu takiego planu, go zatwierdził i skierował do 

dalszego opracowywania? 

Odpowiedź prosta, wynikająca z odpowiedzi twierdzącej w pkt. 5a. 

- 

5c Kto i kiedy brał udział w sporządzeniu jego wersji 

końcowej, ją zatwierdził i skierował do wdrożenia? 

j.w. 
- 

5d Ile wersji liczył ten plan/projekt? j.w. - 
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5e Czy na taki plan/projekt składały się jakiekolwiek 

zarządzenia i decyzje organizacyjne, będące informacją 

publiczną, zgodnie z treścią wyroku Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 

2011 r. (sygn. II SAB/Wa 115/11)? 

Pytanie wprost o dokumenty. Moim zdaniem jest to informacja publiczna 

prosta. 
tak 

 

6a Jeśli odpowiedź na pytania w pkt 5 jest twierdząca, to 

czy plan/projekt ten obejmował wykorzystanie zasobów 

kadrowych będących w dyspozycji Departamentu 

Instytucji Finansowych? 

Zawarte to musi być w w/w dokumentach. Moim zdaniem jest to informacja 

publiczna prosta. 
tak 

7a Jakie stanowiska z likwidowanego Departamentu 

Instytucji Finansowych postanowiono przenieść do 

Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego? 

j.w. 

tak 

7b Jakie miały one otrzymać nazwy w tym departamencie? j.w. tak 

7c Czy stanowiska te miały różnić się (względnie się 

różniły) w istotnych warunkach od swoich 

poprzedników, dotyczy to: warunków pracy i płacy, 

zakresu obowiązków, wysługi lat, kwalifikacji 

merytorycznych, poziomu wykształcenia oraz 

doświadczenia zawodowego? 

Łatwe do ustalenia, gdyż wynikać to powinno z odpowiedzi na pkt. 7b. 

tak 

7d W jakim zakresie i stopniu stanowiska przeniesione z 

Departamentu Instytucji Finansowych do Departamentu 

Rozwoju Rynku Finansowego miały się różnić 

(względnie różniły) między sobą? 

j.w. 

tak 

7e Jakie to były enumeratywnie stanowiska? W ewentualnym planie/projekcie, o którym mowa w pkt. 5e, powinna 

zawierać się odpowiedź na to pytanie. Moim zdaniem jest to informacja 

publiczna prosta. 
tak 

7f Czy została dochowana dyspozycja zawarta w wyroku 

Sądu Najwyższego z dnia 22.11.2001 r. (sygn. I PKN 

680/00) stanowiąca, że: „Zmiana nazwy stanowiska 

pracy, przy zachowaniu zakresu czynności, nie 

uzasadnia wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy, polegających na zmianach 

organizacyjnych związanych z restrukturyzacją 

zakładu”? 

Pytanie oboczne, mogące być potraktowane jako informacja publiczna 

przetworzona. 

nie 

7g W jaki sposób zabezpieczono dochowanie w/w 

dyspozycji? 

j.w. 
nie 
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8a Które stanowiska, będące w zasobach kadrowych 

poprzednika, miały z chwilą wejścia w życie w/w 

zarządzenia zostać zlikwidowane? 

Patrz komentarz do pkt. 6a i 7e. 

tak 

8b Jak w związku z tym formalnie, merytorycznie, 

kompetencyjnie i kwalifikacyjnie przebiegała analiza, na 

podstawie której podjęta została decyzja o likwidacji 

tych stanowisk? 

Pytanie mogące być potraktowane jako żądanie informacji publicznej 

przetworzonej, o ile odpowiedź na nie nie znajduje się wprost w 

dokumentacji. 
- 

8c Kto i kiedy ją przeprowadził? Pochodna odpowiedzi z pkt. 8b. - 

8d Kto i kiedy sformułował propozycje likwidacji tych 

stanowisk? 

j.w. 
- 

8e Kto i kiedy ostatecznie zaaprobował ich likwidację? j.w. - 

8f Kto i kiedy podjął decyzję o zamiarze zwolnienia osób, 

zajmujących te stanowiska, w trybie art. 10 ustawy z 

dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach 

rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z 

przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, 

poz. 844, z późn. zm.)? 

j.w. 

- 

8g Czy w podejmowaniu przedmiotowej decyzji formalnie 

obecny był ktokolwiek z Kierownictwa likwidowanego 

Departamentu Instytucji Finansowych oraz z 

departamentu nowopowoływanego? 

j.w. 

- 

8h Kto to był personalnie? j.w. - 

8i Czy jej/jego głos był rozstrzygający w powyższej 

kwestii? 

j.w. 
- 

9a Czy były likwidowane stanowiska, które przed 

powołaniem nowego departamentu, były zajmowane 

przez pracowników/pracownice pozostające w tym 

czasie na szczególnych rodzajach urlopów (bezpłatny, 

wychowawczy)? 

Odpowiedź na to pytanie wynika z dokumentów i powinna być prosta, „tak” 

– „nie”. Tym bardziej, że pojęcia urlop bezpłatny i wychowawczy są 

rozpoznawane w obiegu prawnym. Moim zdaniem jest to pytanie o 

informację publiczną prostą. 
tak 

9b Ile było takich stanowisk i enumeratywnie jakie oraz w 

którym wydziale byłego Departamentu Instytucji 

Finansowych? 

jw. 

tak 

9c Czy w miejsce tych stanowisk powstać miały 

(względnie powstawały) nowe stanowiska, które w 

istotnych warunkach nie różniły się od poprzednich? 

j.w. 

tak 

9d Dotyczy to warunków pracy i płacy, zakresu Łatwe do ustalenia, gdyż powinno to wynikać z dokumentów – odpowiedź tak 
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obowiązków, wysługi lat, kwalifikacji merytorycznych, 

poziomu wykształcenia oraz doświadczenia 

zawodowego? 

do pkt 5e. 

9e Jeśli tak, to jakie to były stanowiska? W tym punkcie 

interesują mnie przede wszystkim stanowiska związane 

z obsługą/pionem rynku kapitałowego, w obszarze 

wydziałów (względnie ich poprzedników): Emitentów i 

Infrastruktury Rynku Kapitałowego (EI) oraz Funduszy 

Inwestycyjnych (FI) – określonych w zarządzeniu Nr 

4/07 Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku 

Finansowego, z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie 

wprowadzenia wewnętrznego regulaminu 

organizacyjnego Departamentu Rozwoju Rynku 

Finansowego. 

Upraszczam tu pytania poprzez zawężenie zakresu zainteresowania. 

Powinno to mieć odzwierciedlenie we właściwych dokumentach. 

tak 

9f Czy w grupie pytań w tym punkcie znajdowały się 

osoby zajmujące stanowiska wspomagające określone w 

„Załączniku nr 1” do Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie 

określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych 

kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych 

urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania 

wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i 

wypłacania innych świadczeń przysługujących 

członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. 1999 nr 89 

poz. 996, z późn. zm.)? 

Jak wyżej. Pojęcie „stanowiska wspomagające” są precyzyjnie określone w 

obiegu prawnym. 

tak 

9g Czy w grupie pytań w tym punkcie znajdowały się 

również osoba i stanowisko wnioskodawcy niniejszego 

wniosku? 

Pytanie oboczne. 

- 

10a Czy osoby, pozostające, przed wejściem w życie w/w 

zarządzenia, na szczególnych rodzajach urlopów 

(bezpłatny, wychowawczy), znajdowały się wówczas w 

zasobach kadrowych Departamentu Instytucji 

Finansowych (były jego pracownikami) czy też samego 

ministerstwa? 

Łatwe do ustalenia na gruncie formalnym – wynika to z treści dokumentacji 

źródłowej. Moim zdaniem jest to informacja publiczna prosta. 

tak 

10b Dotyczy to ich podporządkowania organizacyjnego i 

służbowego? 

j.w. 
tak 

10c Jaki był zatem status prawny tych osób wobec j.w. tak 
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Departamentu Instytucji Finansowych, a jaki wobec 

ministerstwa? 

10d Czy w grupie pytań w tym punkcie znajdowały się 

osoby zajmujące stanowiska wspomagające określone w 

„Załączniku nr 1” do Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie 

określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych 

kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych 

urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania 

wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i 

wypłacania innych świadczeń przysługujących 

członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. 1999 nr 89 

poz. 996, z późn. zm.)? 

Patrz komentarz do pkt. 9f. 

tak 

10e Czy w grupie pytań w tym punkcie znajdowały się 

również osoba i stanowisko wnioskodawcy niniejszego 

wniosku? 

Pytanie oboczne. 

- 

11a Czy były osoby, wymienione w pkt. 10, które przeszły 

na stan kadrowy nowopowoływanego departamentu? 

Patrz komentarz do pkt 10 a. 
tak 

11b Jeśli tak, to jakich to stanowisk dotyczyło, ile było 

takich osób, na jakich rodzajach urlopów one 

pozostawały oraz z jakiego powodu (powodów) zasiliły 

one kadrowo Departament Rozwoju Rynku 

Finansowego? 

j.w. 

tak 

11c Jeśli nie, to również jakich to stanowisk dotyczyło, ile 

było takich osób, na jakich rodzajach urlopów one 

pozostawały oraz z jakiego powodu (powodów) nie 

zasiliły one kadrowo Departamentu Rozwoju Rynku 

Finansowego? 

j.w. 

tak 

11d Jakie racje merytoryczno-kwalifikacyjne przemawiały w 

obu przypadkach? 

Pytanie mogące być potraktowane jako żądanie informacji publicznej 

przetworzonej, o ile odpowiedź na nie nie znajduje się wprost w 

dokumentacji. 
- 

11e Jakie czynniki były decydujące w obu przypadkach? j.w. - 

11g Jakich stanowisk dotyczyły obie sytuacje? j.w. - 

11h Jakie to były osoby z imienia, nazwiska i pełnionej 

funkcji? 

Jest to żądanie informacji publicznej prostej. 
tak 

11i Czy w grupie pytań w tym punkcie znajdowały się Patrz komentarz do pkt. 9f i 10d. tak 
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osoby zajmujące stanowiska wspomagające określone w 

„Załączniku nr 1” do Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie 

określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych 

kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych 

urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania 

wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i 

wypłacania innych świadczeń przysługujących 

członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. 1999 nr 89 

poz. 996, z późn. zm.)? 

11j Czy w grupie pytań w tym punkcie znajdowały się 

również osoba i stanowisko wnioskodawcy niniejszego 

wniosku? 

Pytanie oboczne. 

- 

11k Ponadto, z imienia, nazwiska i pełnionej funkcji jakie, w 

tej grupie pytań, były to osoby? (patrz: wyrok WSA w 

Gliwicach z dnia 28.04.2011, sygn. IV SAB/GI 11/11) 

Jest to żądanie informacji publicznej prostej. 

tak 

12a W jakim trybie, na jakich zasadach, według jakich reguł 

nastąpiła obsada kadrowa w nowopowołanym 

Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego po 

wejściu w życie w/w zarządzenia? 

Odpowiedź powinna mieć poparcie w dokumentacji, o której mowa w pkt 

5e i ustawowych zasadach naboru do służby cywilnej. Moim zdaniem jest to 

żądanie informacji publicznej prostej. 
tak 

13a Czy Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów, w celu 

dokonania obsady kadrowej w nowopowołanym 

Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego, 

przeprowadził nabór zgodnie z zasadami określonymi w 

rozdziale 3 („Nawiązanie stosunku pracy w służbie 

cywilnej”) ustawy z dnia 18 grudnia 1998 o służbie 

cywilnej (Dz. U. z 1999, Nr 49, poz. 483 z późn. zm.)? 

Wynikać to musi wprost z dokumentacji, o której mowa w pkt 5e, wniosków 

personalnych, ogłoszeń o naborze i wynikach rekrutacji i decyzji 

kadrowych. Moim zdaniem jest to żądanie informacji publicznej prostej. 

tak 

13b Jeśli tak, to jak ten nabór wyglądał? Jak wyżej. Kwestia udostępnienia właściwej dokumentacji. tak 

13c Jeśli nie, to dlaczego? Pytanie mogące być potraktowane jako żądanie informacji publicznej 

przetworzonej, o ile odpowiedź na nie nie znajduje się wprost w 

dokumentacji. 
- 

14a W jakim trybie, jeśli miało to miejsce, osoby 

wymienione w pkt 11 przeszły na stan kadrowy 

nowopowoływanego departamentu? 

Pytanie mogące być potraktowane jako żądanie informacji publicznej 

przetworzonej, o ile odpowiedź na nie nie znajduje się wprost w 

dokumentacji. 
- 

15a Czy w nowopowołanym Departamencie Rozwoju 

Rynku Finansowego zaproponowane zostały angaże 

służbowe osobom zatrudnionym w Departamencie 

Wynikać to musi wprost z dokumentacji, o której mowa w pkt 5e, wniosków 

personalnych, ogłoszeń o naborze i wynikach rekrutacji i decyzji 

kadrowych. Moim zdaniem jest to żądanie informacji publicznej prostej. 
tak 
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Instytucji Finansowych w zastępstwie osób 

wymienionych w pkt 10? 

15b A jeśli tak, to czy osoby zastępujące ostatecznie weszły 

do obsady kadrowej nowopowoływanego 

departamentu? 

Wynikać to musi wprost z dokumentacji, o której mowa w pkt 5e, wniosków 

personalnych, ogłoszeń o naborze i wynikach rekrutacji i decyzji 

kadrowych. Moim zdaniem jest to żądanie informacji publicznej prostej. 
tak 

15c W jakim to nastąpiło trybie? Wynikać to musi wprost z dokumentacji, o której mowa w pkt 5e, wniosków 

personalnych, ogłoszeń o naborze i wynikach rekrutacji i decyzji 

kadrowych. Moim zdaniem jest to żądanie informacji publicznej prostej. 
tak 

15d Na jakich zasadach? Wynikać to musi wprost z dokumentacji, o której mowa w pkt 5e, wniosków 

personalnych, ogłoszeń o naborze i wynikach rekrutacji i decyzji 

kadrowych. Moim zdaniem jest to żądanie informacji publicznej prostej. 
tak 

15e Jakie racje merytoryczno-kwalifikacyjne za tym stały? Pytanie mogące być potraktowane jako żądanie informacji publicznej 

przetworzonej, o ile odpowiedź na nie nie znajduje się wprost w 

dokumentacji. 
- 

15f Jakie czynniki były rozstrzygające? Pytanie mogące być potraktowane jako żądanie informacji publicznej 

przetworzonej, o ile odpowiedź na nie nie znajduje się wprost w 

dokumentacji. 
- 

15g Jakich to stanowisk (poprzednich i następczych) 

dotyczyło? 

Pytanie mogące być potraktowane jako żądanie informacji publicznej 

przetworzonej, o ile odpowiedź na nie nie znajduje się wprost w 

dokumentacji. 
- 

15h Czy wiązało się to z międzywydziałowymi 

przesunięciami kadrowymi? 

Pytanie mogące być potraktowane jako żądanie informacji publicznej 

przetworzonej, o ile odpowiedź na nie nie znajduje się wprost w 

dokumentacji. 
- 

15i Czy osobom zastępującym, obejmującym stanowiska po 

zastępowanych, wpierw likwidowane były ich 

dotychczasowe stanowiska, zaś później tworzone były 

nowe w nowej strukturze organizacyjnej Departamentu 

Rozwoju Rynku Finansowego? 

Pytanie mogące być potraktowane jako żądanie informacji publicznej 

przetworzonej, o ile odpowiedź na nie nie znajduje się wprost w 

dokumentacji. - 

15j Czy z chwilą obejmowania angaży służbowych przez te 

osoby w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego 

miały miejsca ich awanse służbowe, płacowe bądź 

płacowo-służbowe? 

Pytanie mogące być potraktowane jako żądanie informacji publicznej 

przetworzonej, o ile odpowiedź na nie nie znajduje się wprost w 

dokumentacji. 
- 

15k Jakich to stanowisk dotyczyło? Pytanie mogące być potraktowane jako żądanie informacji publicznej 

przetworzonej, o ile odpowiedź na nie nie znajduje się wprost w 

dokumentacji. 
- 

15l Jakie racje merytoryczno-kwalifikacyjne za tym stały? Pytanie mogące być potraktowane jako żądanie informacji publicznej 

przetworzonej, o ile odpowiedź na nie nie znajduje się wprost w 
- 
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dokumentacji. 

15m Jakie czynniki były rozstrzygające? Pytanie mogące być potraktowane jako żądanie informacji publicznej 

przetworzonej, o ile odpowiedź na nie nie znajduje się wprost w 

dokumentacji. 
- 

15n Jakie to były osoby z imienia, nazwiska i pełnionej 

funkcji? (patrz: wyrok WSA w Gliwicach z dnia 

28.04.2011, sygn. IV SAB/GI 11/11) 

Wynikać to musi wprost z dokumentacji, o której mowa w pkt 5e, wniosków 

personalnych, ogłoszeń o naborze i wynikach rekrutacji i decyzji 

kadrowych. Moim zdaniem jest to żądanie informacji publicznej prostej. 
tak 

16a Czy osoby zastępujące (określone w pkt 15), 

obejmujące stanowiska po zastępowanych, zasiliły 

kadrowo nowopowoływany Departament Rozwoju 

Rynku Finansowych zgodnie z zasadami określonymi w 

rozdziale 3 („Nawiązanie stosunku pracy w służbie 

cywilnej”) ustawy z dnia 18 grudnia 1998 o służbie 

cywilnej (Dz. U. z 1999, Nr 49, poz. 483 z późn. zm.)? 

Wynikać to musi wprost z dokumentacji, o której mowa w pkt 5e, wniosków 

personalnych, ogłoszeń o naborze i wynikach rekrutacji i decyzji 

kadrowych. Moim zdaniem jest to żądanie informacji publicznej prostej. 

tak 

16b Czy dysponowały one kwalifikacjami formalno-

merytorycznymi, które były jakościowo lepsze od 

posiadanych przez osoby, które zastępowały? 

Pytanie mogące być potraktowane jako żądanie informacji publicznej 

przetworzonej, o ile odpowiedź na nie nie znajduje się wprost w 

dokumentacji. 
- 

16c Jeśli tak, to szczegółowo na czym polegały te różnice i 

jakich enumeratywnie stanowisk to dotyczyło? 

Pytanie mogące być potraktowane jako żądanie informacji publicznej 

przetworzonej, o ile odpowiedź na nie nie znajduje się wprost w 

dokumentacji. 
- 

16d Jakie to były osoby z imienia, nazwiska oraz pełnionej 

funkcji? 

Wynikać to musi wprost z dokumentacji, o której mowa w pkt 5e, wniosków 

personalnych, ogłoszeń o naborze i wynikach rekrutacji i decyzji 

kadrowych. Moim zdaniem jest to żądanie informacji publicznej prostej. 
tak 

16e Czy w grupie pytań w tym punkcie znajdowały się 

osoby zajmujące stanowiska wspomagające określone w 

„Załączniku nr 1” do Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie 

określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych 

kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych 

urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania 

wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i 

wypłacania innych świadczeń przysługujących 

członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. 1999 nr 89 

poz. 996, z późn. zm.)? 

Wynikać to musi wprost z dokumentacji, o której mowa w pkt 5e, wniosków 

personalnych, ogłoszeń o naborze i wynikach rekrutacji i decyzji 

kadrowych. Moim zdaniem jest to żądanie informacji publicznej prostej. 

tak 

16f Z imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji jakie, w tej 

grupie pytań, były to osoby? (patrz: wyrok WSA w 

Gliwicach z dnia 28.04.2011, sygn. IV SAB/GI 11/11) 

Wynikać to musi wprost z dokumentacji, o której mowa w pkt 5e, wniosków 

personalnych, ogłoszeń o naborze i wynikach rekrutacji i decyzji 

kadrowych. Moim zdaniem jest to żądanie informacji publicznej prostej. 
tak 
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17a Jaki zakres czasowy został przyjęty na przeprowadzenie 

zmian organizacyjnych w Ministerstwie Finansów? 

Wynikać to musi wprost z dokumentacji, o której mowa w pkt 5e. Moim 

zdaniem jest to żądanie informacji publicznej prostej. 
tak 

17b Kiedy miało nastąpić ostateczne ukształtowanie 

struktury organizacyjnej Departamentu Rozwoju Rynku 

Finansowego? 

Wynikać to musi wprost z dokumentacji, o której mowa w pkt 5e. Moim 

zdaniem jest to żądanie informacji publicznej prostej. tak 

18a Jakie korzyści finansowo-ekonomiczne zostały (w 

latach 2006-2011) osiągnięte, w stosunku do stanu 

wyjściowego oraz w ujęciu rocznym, wskutek zmian 

organizacyjnych w Ministerstwie Finansów, a w 

szczególności z utworzenia Departamentu Rozwoju 

Rynku Finansowego? 

Pytanie mogące być potraktowane jako żądanie informacji publicznej 

przetworzonej, o ile odpowiedź na nie nie znajduje się wprost w 

dokumentacji. 
- 

19a Czy w lipcu 2007 r. w dalszym ciągu trwała 

reorganizacja Ministerstwa Finansów oraz kształtowanie 

się struktury Departamentu Rozwoju Rynku 

Finansowego w oparciu o w/w zarządzenie? 

Wynikać to musi wprost z dokumentacji, o której mowa w pkt 5e. Moim 

zdaniem jest to żądanie informacji publicznej prostej. 
tak 

19b Jeśli tak, to na czym to ostatnie polegało? Pytanie mogące być potraktowane jako żądanie informacji publicznej 

przetworzonej, o ile odpowiedź na nie nie znajduje się wprost w 

dokumentacji. 
- 

20a Czy do lipca 2007 r. włącznie w Departamencie 

Rozwoju Rynku Finansowego miały miejsca zwolnienia 

na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o 

szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 

pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.)? 

Wynikać to musi wprost z wniosków personalnych i decyzji kadrowych. 

Moim zdaniem jest to żądanie informacji publicznej prostej. 

tak 

20b Jeśli tak, to kto i kiedy wnioskował o ten tryb 

zwolnienia pracownika/-ów? 

Wynikać to musi wprost z wniosków personalnych i decyzji kadrowych. 

Moim zdaniem jest to żądanie informacji publicznej prostej. 
tak 

20c Kto i kiedy go aprobował i zatwierdzał? Wynikać to musi wprost z wniosków personalnych i decyzji kadrowych. 

Moim zdaniem jest to żądanie informacji publicznej prostej. 
tak 

20d Jakich dotyczyło to stanowisk i w jakich wydziałach? Wynikać to musi wprost z wniosków personalnych i decyzji kadrowych. 

Moim zdaniem jest to żądanie informacji publicznej prostej. 
tak 

20e Jakie racje merytoryczno-kwalifikacyjne przemawiały w 

tych przypadkach oraz jakie czynniki były wówczas 

decydujące? 

Pytanie mogące być potraktowane jako żądanie informacji publicznej 

przetworzonej, o ile odpowiedź na nie nie znajduje się wprost w 

dokumentacji. 
- 

20f Czy dotyczyło to osób wymienionych w pkt 10? Wynikać to musi wprost z wniosków personalnych i decyzji kadrowych. 

Moim zdaniem jest to żądanie informacji publicznej prostej. 
tak 
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Jak wyżej wskazuję, możliwe jest, iż 1-2 pytania związane były z przetworzeniem, w pozostałym 

zakresie wymagało to odpowiedzi tak/nie lub udostępnienie określonej informacji w postaci 

dokumentu. Co najważniejsze uznanie, iż postępowanie dotyczy informacji przetworzonej 

powoduje, że nie będę miał możliwości wnioskowania o te informacje ponowne. W takim 

wypadku organ powoływać się będzie na powagę rzeczy osądzonej. Natomiast trudnym do 

zaakceptowania byłoby uznanie, iż w zasadzie rozbicie mojego wniosku na 40 pojedynczych 

wniosków zmienia stan faktyczny i nie będzie dotyczył informacji przetworzonej. Do tego 

sprowadza się argumentacja strony przeciwnej, że za dużo jest pytań w jednym wniosku. Zatem 

łatwiej jak się wydaje jest dla organu złożenie osobno każdego pytania.  

 

II. 

 

Za naganne i wbrew prawu jest wskazanie, iż wyrok Sąd I instancji narusza art. 1 ust. 1 w zw. z art. 

3 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez twierdzenie, iż utożsamia się 

korzystanie z prawa do informacji w celu dbałości o dobro publiczne jaki jest prawo do dostępu do 

informacji publicznej istotnej dla ogółu obywateli. W zasadzie sprowadza się to do podnoszonych 

przez organ od samego początku postępowania wskazań, iż w zasadzie nadużywam prawa do 

informacji albo też robię to w swoim określonym celu. Przypomnieć należy, iż organ może działać 

na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP) zatem już takie formułowanie zarzutów 

stanowi naruszenie art. 7 Konstytucji RP w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. W tym zakresie wskazuję, iż art. 3 ust. 1 pkt 1 w zasadzie nie stanowi o celu, a o 

szczególnie istotnym interesie publicznym, czego organ nie dostrzega.  W realizacji prawa do 

informacji nie ma znaczenia cel korzystania z prawa do informacji, a w jednym przypadku 

ustawodawca przewidział wykazanie szczególnego interesu publicznego – art. 3 ust. 1 pkt 1 - 

uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w 

jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.  

 

III. 

 

W tym miejscu zaznaczyć należy, iż ustawodawca sam wskazał o jakie to sytuacje chodzi w 

przypadku żądania informacji publicznej przetworzonej: Pamiętajmy, że przepis art. 3 dotyczy 

sytuacji, w której żąda się informacji nieistniejącej, czyli sporządzenia informacji poprzez 

zagregowanie. Jest oczywiste, że prawo do informacji obejmuje również tę wiedzę, która nie 

przybrała postaci przetworzonej (Biuletyn nr: 4714/III Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia 

projektów ustaw dotyczących prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów 
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władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a także dotyczących jawności procedur 

decyzyjnych i grup interesów). Zatem to są tylko takie informacje, których na dzień złożenia 

wniosku po prostu nie ma.  

Identycznie stanowisko zostało zaprezentowane w wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 marca 2012 r., sygn. akt II SAB/Kr 4/12 Z kolei pojęcie 

informacji przetworzonej nie jest wprawdzie zdefiniowane w ustawie o dostępie do informacji 

publicznej, ale w orzecznictwie sądowym pojęcie to jest w przeważającym zakresie definiowane jako 

taka informacja publiczna, która została opracowana przez podmiot zobowiązany przy użyciu 

dodatkowych sił i środków, na podstawie kryteriów przez niego wskazanych. Informacja 

przetworzona będzie więc informacją, która została przygotowana specjalnie dla wnioskodawcy 

według podanych przez niego kryteriów (np. w formie tabelki). Wykaz taki byłby specjalnie 

stworzony na potrzeby wnioskodawcy według jego żądania (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 

lipca 2010 r., II SA/Wa 1942/09). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w uzasadnieniu 

wyroku z dnia 30 stycznia 2009 r., sygn. akt II SA/Kr 1258/08, opub. w LEX nr 478697 wskazał, że 

"przetworzenie" informacji, o jakim mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej polega na dokonaniu zmian w jej treści, a nie na odjęciu z 

jakiegoś dokumentu elementów niezwiązanych z jego treścią. W tej sytuacji należy przyjąć, że np. 

tzw. anonimizacja decyzji, polegająca na wykreśleniu z niej niektórych elementów formalnych, 

dotyczących danych osobowych stron bez naruszenia samego rozstrzygnięcia administracyjnego, 

nie jest przetworzeniem informacji. Skoro tak, decyzja w ten sposób przygotowana do ujawnienia 

jest informacją publiczną nieprzetworzoną, która powinna być ujawniona bez żadnych dodatkowych 

warunków. Na tej podstawie można wskazać, że informacją przetworzoną będzie taka informacja, 

której podmiot zobowiązany do jej udzielenia nie dysponuje taką "gotową" informacją na dzień 

złożenia wniosku, ale jej udostępnienie wymaga podjęcia dodatkowych czynności polegających na 

sięgnięciu np. do dokumentacji źródłowej. Żądana informacja będzie miała charakter informacji 

przetworzonej, tj. takiej, która co do zasady wymaga dokonania stosownych analiz, obliczeń, 

zestawień statystycznych połączonych z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków 

osobowych i finansowych. Musi więc istnieć informacja źródłowa, podstawowa (prosta), której 

wykorzystanie w postaci zestawienia, obliczenia, itd. spowoduje powstanie informacji nowej już 

niejako "przetworzonej" (tak też WSA w Warszawie w wyroku z dnia 22 lutego 2006 r., II SA/Wa 

1721/05). Nadto Sąd w sprawie tej zwrócił jeszcze uwagę na jedną zasadniczą rzecz mającą 

związek z moim żądaniem W ocenie Sądu sporządzenie kopii określonych konkretnych dokumentów 

ma charakter informacji publicznej i nie powinno być zaliczane do informacji przetworzonej z tego 

względu, że ich sporządzenie nie prowadzi do powstania nowych informacji, składających się z 

cząstkowych informacji prostych. 
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Zwracam również uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 

23 września 2009 r. sygn. akt II SA/Wa 978/09 Podstawową cechą różniącą informację publiczną 

przetworzoną od informacji publicznej jest to, że informacji tej wprost organ nie posiada i dla jej 

wytworzenia niezbędne jest przeprowadzenie pewnych działań na posiadanych przez dany podmiot 

informacjach, w wyniku których to działań powstanie nowo jakościowo informacja. Taka nowo 

jakościowo informacja nie jest jedynie innym technicznie zestawieniem posiadanych informacji - 

innym sposobem uszeregowania posiadanych dotąd informacji, ale inną, jakościowo nową 

informacją, prowadzącą zazwyczaj do określonej oceny danego zjawiska, czy określonej 

interpretacji, znalezienia różnic albo podobieństw. Aby wytworzyć informację przetworzoną 

niezbędne jest poddanie posiadanych informacji analizie albo syntezie i wytworzenie w taki właśnie 

sposób nowej jakościowo informacji, która nie wynika z treści żadnej jednostkowej informacji, które 

podlegały procesowi przetwarzania, ale wynika z ich całościowego przetworzenia w określony 

sposób - w uogólnieniu, wynika z sumy (zbioru) jednostkowych informacji podlegających 

przetworzeniu. Zatem informacją przetworzoną nie jest inne uszeregowanie posiadanych 

informacji, ale nowa jakość tkwiąca immanentnie w uzyskanej w wyniku przetworzenia nowej 

informacji czy też wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 lutego 2006 r., sygn. akt II SA/Wa 1721/05 

Zdaniem Sądu, takie czynności organu, jak selekcja dokumentów, decyzji i protokołów, ich analiza 

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

zakwalifikowania żądanych dokumentów, jako informacji publicznej przetworzonej. Żądane przez 

skarżącą informacje nie wymagały zaangażowania intelektualnego, sporządzenia wykazów, czy 

zestawień. Dodać należy, że nawet gdyby żądane przez wnioskodawcę decyzje lub protokoły 

wymagałyby tzw. anonimizacji, polegającej na wykreśleniu z niej elementów formalnych, 

dotyczących danych osobowych, to i tak przygotowane do ujawnienia, również należałoby 

zakwalifikować jako informacje proste, czyli nieprzetworzone – bowiem czynności takie nie 

wymagają intelektualnych zabiegów i zestawień, a sprowadzają się do prostych czynności 

technicznych 

 

Dlatego też konieczność wyszukania odpowiednich informacji nie powoduje zakwalifikowania 

informacji publicznej jako informacji przetworzonej.  Również zgodnie z utartym orzecznictwem 

sądów administracyjnych za żądanie informacji publicznej przetworzonej nie można uznać 

anonimizacji udostępnianych informacji publicznych (w skardze kasacyjnej stara się to podnieść 

organ – tak str. 5 usuwanie danych prawnie chronionych prawem). W tym zakresie 

wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 12 kwietnia 

2011 r., sygn. akt IV SAB/Wr 12/11: informacja przetworzona to taka informacja, która została 
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przygotowana "specjalnie" dla wnioskodawcy wedle wskazanych przez niego kryteriów, gdy 

podmiot zobowiązany do udzielenia informacji nie dysponuje na dzień złożenia wniosku gotową 

informacją, a jej udostępnienie wymaga podjęcia dodatkowych czynności polegających na 

sięgnięciu np. do dokumentacji źródłowej. Nie jest to także czynność mechaniczna sprowadzająca 

się do np. automatycznego usuwania danych, lecz poprzedzona musi być złożonymi działaniami 

myślowymi. Wymaga bowiem podjęcia przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji 

działania o charakterze intelektualnym w odniesieniu do zbioru informacji, który jest w jego 

posiadaniu (art. 4 ust. 3 ustawy) i nadania skutkom tego działania cech informacji (por. H. Izdebski 

-Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Warszawa 2001 

r. s. 31, R.Stefanicki - Ustawa o dostępie do informacji publicznej - Wybrane zagadnienia w świetle 

orzecznictwa sądowego PiP 2004 r., nr 2, s. 97). 

 

W świetle powyższych rozważań, informacja przetworzona to swoista kompilacja posiadanych przez 

organ danych, w efekcie której powstaje nowy dokument, czy też zespół danych. Udzielenie 

informacji przetworzonej musi być zatem poprzedzone wytworzeniem nowej informacji, za pomocą 

analiz, obliczeń, zestawień, podsumowań, które wiążą się z pracą intelektualną. Fakt, że dla 

udzielenia informacji konieczne jest dopiero wytworzenie stosownego dokumentu świadczy 

dodatkowo o tym, że będzie to inny dokument niż pierwotny, czy pierwotne dokumenty. Na tym więc 

również polega różnica pomiędzy informacją prostą, tj. zawierającą się w istniejącym dokumencie, 

a informacją przetworzoną, która musi zostać dopiero wytworzona w oparciu o istniejące 

dokumenty (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 sierpnia 2010 r., sygn. akt I 

OSK 1727/09, CBOIS). Według przeważających poglądów orzecznictwa, nawet przeniesienie 

informacji na inny nośnik, pomijanie pewnych fragmentów, czy proste zsumowanie danych to 

zabiegi, które nie pozwalają mówić o "przetworzeniu", a co najwyżej o "przekształceniu" informacji 

w inną formę i nie stanowi informacji przetworzonej. Przetworzenie informacji, o jakim mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 1 omawianej ustawy, polega na dokonaniu zmian w jej treści, a nie na odjęciu z 

jakiegoś dokumentu elementów niezwiązanych z jego treścią. Nawet tzw. anonimizacja decyzji 

polegająca na wykreśleniu z niej niektórych elementów formalnych, dotyczących danych osobowych 

stron bez naruszenia samego rozstrzygnięcia administracyjnego, nie jest przetworzeniem informacji 

(por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 stycznia 2009 r., sygn. akt II SA/Kr 1258/08). Z 

"przetworzeniem" informacji, nie można zrównać także samego faktu wyszukania w rejestrach, 

ewidencjach, czy innego rodzaju zestawieniach informacji określonych we wniosku. W takim 

przypadku organ udziela prostej informacji publicznej. Czynności organu, takie jak np. selekcja 

dokumentów, ich analiza pod względem treści, są zwykłymi zabiegami związanymi z 

rozpatrywaniem wniosku o udzielenie informacji publicznej, i nie noszą cech przetwarzania 
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informacji. W wyniku ich stosowania nie powstaje bowiem żadna nowa informacja. O 

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

Także czasochłonność oraz trudności organizacyjno – techniczne lub biurowe, jakie wiążą się z 

przygotowaniem informacji publicznej, nie mogą zwalniać zobowiązanych podmiotów z tego 

obowiązku, a tym samym kwestie te nie mogą ograniczać prawa do uzyskania informacji publicznej 

przewidzianego w art. 3, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 5 (por. wyrok WSA w 

Opolu z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn. II SAB/Op 14/04, CBOIS). 

 

Nie sposób zgodzić się z formułowanym w orzecznictwie poglądem, iż zakres żądania (np. ilość 

wnioskowanych dokumentów) prowadzi do żądania informacji przetworzonej. Trudno stwierdzić z 

jakich to przepisów prawa wynika taka wykładania, jednakże prowadzi to do konkluzji, iż w 

zasadzie osoba korzystająca z prawa do informacji musi prowadzić określone czynności. Jeżeli chce 

dowiedzieć się więcej winna taka osoba rozbijać swoje wnioski na kilak osobnych wniosków np. 

żądać dokumenty od strony 1 do 5 w jednym wniosku, od 6 do 10 w drugim wniosku, od 11 do 15 

w trzecim itd. Również jak wyżej wskazałem nadużycie pojęcia informacji przetworzonej w moim 

wypadku spowodować może złożenie 40 osobnych wniosków, które będą dotyczyły tego samego, 

jednakże trudno będzie uznać, iż to jest informacja przetworzona. Prowadzi to zupełnie do 

absurdalnych zachowań osób korzystających z prawa do informacji, a nadto zupełnie nie 

budujących zaufania do państwa. Przeciwnie w Polsce sądy administracyjne są powołane do 

stania na straży konstytucyjnego prawa do informacji i w takich zakresie orzekają – aby prawo do 

informacji było respektowane, co jak wynika z badań oraz ilości orzecznictwa sądów 

administracyjnych jest w Polsce trudne.  

 

Z tych przyczyn skarga kasacyjna wniesiona przez Ministra Finansów nie zasługuje na uznanie. 

 


