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Odpowiadaj4c na Paristwa wniosek przeslany e-mailem z dnia 15 czerwca 2020r o
udzielenie informacji publicznej poprzez opublikowanie wszystkich wyrok6w wydanych od
2002r w sprawach z art.23 ustaw;/ z dnia 6 wrzelnia200k o dostgpie do informacji publicznej
(Dz. U" 20I9r poz. l429ze zm. )lnformujg uprzejmie, 2e w sprawach z arL.23 ustawy z dnta 6
wrzeSnia 200Ir o dostgprie do infirrmacji publicznej w II i VII Wydziale Kamym w okresie od
2009r do dnia 22.06.2020r nie w'ydano wyrok6w na podstawie aft.23 ustawy z dma 6 wrzesnia
200r o dostgpie do informacji publicznej.

W pozostalym zakresie wniosku -odnoSnie do okresu od 2002r do 2008r z uwagi na
brak narzgdzi informatycznych rLie jest mozliwe udzielenie inlbrmacji na podstawie danych
informatycznych.
W uzasadnieniu wrriosku wskazali Pafstwo, 2e tres( wyroku w sprawie karnej o czyn z
art.23 ustawy stanowi informacjg publicznq, kt6r4 udostgpnia sig na wniosek, st4d nie ma
przeszk6d aby wyroki te zostaly opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimtzacji.
Dane te obecnie nie istrriej4 w takiej-24danej przez Pafstwa formie- wymagaj4
przygotowanra a potrzebny naklarl pracy zwi4zany z przygotowaniem -wyszukaniem c:rzecz;en
obj gtych wnio skiem- ma charakte r prz etwo rzenia informacj i.
Uzyskanie z kolei informacji przetworzonej wymaga wykazania przez wnioskodavrcg
przeslanki szczeg6lnie istotnego interesu publicznego.
W tyrn celu na.le2y wyt,fiaczyc Paristwu termin 7 dni do wykazania szczeg6Tnie
istotnego interesu publiczrnego porl rygorem odmowy udostgpnienia informacji publicznej.

Pojgcie szczegolnie istotnego interesu publicznego jest pojgciem niedookreslonym,
odnosi sig do spraw zwi4zanych z: funkcjonowaniem paristwa i innych podmiot6w publicznych

jako prawnej caloSci

-

zwlaszcza, jeheli zwi4zane jest ono
komunalnym lub majqtkiem Skarbu Paristwa.

z

gospodarowaniem mieniem

Z4dajqc informacji publicz:nej przetworzonej wnioskodawca powinien wigc wykaza6, w
jakim zakresie jest to szczeg6lnie istotne dla interesu publicznego, tj. w jaki spos6b zamierza

wykorzystai uzyskane informacje dla poprawy funkcjonowania organ6w administracji
publicznej i lepszej ochrony irtteresu publicznego (tak w wyroku Wojew6dzkiego S4du
Administracyjnego w Olsztynie z7 lipca20ll r.,II SA/OI 36812011).
NaleZy tez podkreSlic, 2e prawo do uzyskania informacji publicznej przetworzonej ma
bowiem jedynie taki wnioskodavrca, kt6ry jest w stanie wykaza(, w chwili skladania wniosku
swoje indywidualne, realne i konkretne mozliwo5ci wykorzystania dla dobra og6lu informacji
publicznej, kt6rej przygotowania sig domaga, st4d konieczna jesl:.jego identyf,rkacja.
Zgodnie z pogl4dem wyrazonym w orzecznictwie s4dowym - w przypadku gdy okazuje
sig, ze ZEdana informacja ma charakter informacji publicznej przetworzonej - wymagane jest

zindywidualizowanie wnioskodawcy, a wigc jego pisemny podpis na piSmie (ewentualnie
bezpieczny podpis elektroniczny)
"

Wniosek Paristwa przeslanl, e-mailem nie jest opatrzony podpisem wnosz4cego podanie,
a tym samym nie odpowiada warunkom, .jakie przepisy Kodeksu postgpowania
administracyjnego statuuj4 w odniesieniu do wniosk6w .

Wobec wyzej wskazanych przyczyn zostal Pan wezwany w dniu 1 czerwca 2020r do
usunigcia brakow wniosku na pod stawie art. 64 5 2 w zwiqzku z art. 63 g 1 k,p.a. :
I)poprzez zlolenie wnioskuL (podania), uzupelnionego o wykazanie szczeg6lnie istotnego
interesu publicznego w uzyskaniu hqdanych informacji;
2) wniosek, o kt6nzm mowa w pkt 1 powinien byd opatrz,ony wlasnorgcznym podpisem
os6b upowaznionych do repr<>zentacji stowarzyszenia, lub, kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

w

terminie siedmiu dni

od daty otrzymania niniejszego

pisma pod rygorem

pozo stawienia wnio sku bez r ozpoznania.
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