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         Skawina, 18 kwietnia 2017 r.  

 

 

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze  

 w Krakowie 

 

  za pośrednictwem 

 

 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina 

 

 Wnioskodawca: 

 {…} 

  Adres do korespondencji: 

  {…} 

 

 Strona przeciwna: 

 Burmistrz Miasta i Gminy Skawina 

 ul. Rynek 1 

32-050 Skawina  

 

 

ODWOŁANIE 

OD DECYZJI BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA Z 3 KWIETNIA 2017 R. 

 

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

publicznych w związku z art. 127 § 2 i 129 § 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego składam odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy 

Skawina  z  3 kwietnia 2017 r., znak OR.1431.2.6.2017 otrzymanej 5 kwietnia 2017 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. 7, art. 8, art. 77 § 1 oraz art. 107 §  1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego poprzez nie rozpatrzenie całości materiału dowodowego 

oraz niedostateczne uzasadnienie decyzji. 
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Wskazując na powyższe, wnoszę o: 

1) uchylenie przedmiotowej Decyzji, 

2) zobowiązanie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina 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. 

 

Burmistrz wskazał, że wnioskowane informacje stanowią informację przetworzoną. Takie 

stanowisko jest nieuzasadnione. 

 

W pierwszej kolejności trzeba podnieść, że Organ w przedmiotowej decyzji nie wykazał, że 

wnioskowana informacja jest informacją przetworzoną, a uzasadnienie decyzji ograniczyło się 

jedynie do przywołania wyroków sądowych i powtórzenia występujących w nich twierdzeń, nie 

przedstawiając tym samym argumentów przemawiających za uznaniem wniosku jako żądania 

informacji przetworzonej. 

 

Organ w przedmiotowej decyzji w ogóle nie odniósł się do tego jakie czynności będzie musiał 

wykonać, ile zajmie mu to czasu, ilu pracowników musiałby do tego zaangażować, ograniczając 

się jedynie do stwierdzenia, że nie posiada gotowej informacji do udostępnienia. Tymczasem 

istotne jest, że to zadaniem Organu jest przygotowanie wnioskowanej informacji zgodnie z 

żądaniem wnioskodawcy, a obliguje do tego Organ zarówno art. 61 Konstytucji RP, jak i ustawa o 

dostępie do informacji publicznej. Możliwość niejako „automatycznego” udostępnienia „gotowej” 

informacji będzie spotykany bardzo rzadko co nie uzasadnia zdania, że wszystkie inne informacje 

będą stanowić informacje przetworzone. Burmistrz nie musi wytwarzać nowej informacji, a 

jedynie z dostępnych urzędowi materiałów źródłowych wyszukać informacje, które są 

przedmiotem wniosku, co nie powinno sprawić żadnych problemów. Tym bardziej, że podmiot 

zobowiązany posiada informacje w tym zakresie z lat 2015 i 2016, stąd też skoro udało mu się je 

pozyskać i udostępnić  powinien to zrobić także co do reszty wnioskowanych informacji. 

 

Wobec tego tak ogólne twierdzenia dokonane przez stronę przeciwną mają na celu jedynie 

uzasadnić rzekomy przetworzony charakter wnioskowanej informacji. Realizacja wniosku wcale nie 

będzie tak problematyczna jak sugerował Organ i co więcej nie wymaga ona czynności 

intelektualnych. Ma to o tyle duże znaczenie, iż aby można było mówić o informacji przetworzonej 

Organ musi stworzyć jakościowo nową informację, natomiast takiej konieczności nie ma w 

niniejszej sprawie. 

 

Na poparcie tego stanowiska można przywołać wyrok WSA w Łodzi w wyroku z 9 października 

2014 r. sygn. akt II SA/Łd 812/14: Traktowanie informacji publicznej jako informacji przetworzonej, 

tylko dlatego, że miałaby to być ona przygotowana specjalnie dla wnioskującego o nią podmiotu, a owo 
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przygotowanie ogranicza się do odnalezienia odpowiednich dokumentów, ich zeskanowania i anonimizacji, 

pozostaje w sprzeczności z zasadą dostępu do informacji publicznej. Tym samym wyjątki od owej zasady nie 

powinny być interpretowane w sposób rozszerzający. Stąd uznanie określonej informacji za przetworzoną 

nakłada na organ obowiązek wykazania w przekonywujący sposób przyczyn, dla których zajął w takie 

stanowisko. Natomiast w realiach niniejszej sprawy, wskazywany przez organ zakres czynności 

niezbędnych do wykonania w celu załatwienia wniosku strony nie dowodzi tego, że w 

następstwie ich wykonania powstanie nowa pod względem jakościowym informacja. Wręcz 

przeciwnie, organ wskazuje na proste zestawienie określonej liczby danych figurujących w 

posiadanych dokumentach. Owszem owe czynności mogą okazać się czasochłonne, ale w 

następstwie ich wykonania nie będzie generowana jakościowo nowa informacja. Tym samym 

wskutek ich podjęcia informacja prosta nie zmieni się w informację przetworzoną  

 

Należy również zauważyć, że udostępnienie wnioskowanych informacji wymaga jedynie 

odszukania odpowiednich danych oraz sporządzenia odpowiedniego wykazu. Nie są to czynności 

stanowiące o przetworzeniu informacji. Samo bowiem sięgnięcia do dokumentów źródłowych 

oraz zebranie i opracowanie informacji publicznych nie można kwalifikować jako przetworzenia 

informacji. Są to czynności proste i powtarzalne konieczne przy większości tego typu wniosków. 

Wnioskowana informacja jest zatem informacją publiczną prostą. 

 

Takie stanowisko potwierdza wyrok WSA w Krakowie w wyroku z 19 maja 2016 r. sygn. akt II 

SAB/Kr 63/16, wskazując iż: W myśl trafnych poglądów doktryny " Takie czynności organu jak m.in. 

selekcja dokumentów, uchwał, a także ich analiza pod względem treści to zwykłe czynności (procesy) 

związane z rozpatrywaniem wniosku o udzielenie informacji publicznej. Nie posiadają one cech 

przetwarzania informacji, ponieważ w wyniku ich stosowania nie powstaje żadna nowa - pod względem 

jakościowym - informacja. Podobnie samo sięganie do materiałów archiwalnych nie przesądza jeszcze o tym, 

że mamy do czynienia z przetwarzaniem informacji. 

 

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

rozpoznał sprawę, ponieważ nie rozpatrzył całego materiału dowodowego. Uważam, iż 

przedmiotowa decyzja naruszyła art. 107 § 1 i 3 kpa, w myśl którego 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. Takie rozpoznanie 

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

postępowania do państwa. 

 

Powyższe wskazuje, iż odwołanie od decyzji zasługuje na uwzględnienie. 

 

{………………………...} 


