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W związku z otrzymanym pismem z dnia 17.02.2017 r. znak jak wyżej, ponawiam swój
wniosek o dostęp do żądanych dokumentów wskazując, że żądane informacje nie są informacjami
przetworzonymi.
Zgodnie z publikacjami na temat informacji przetworzonej, cytuje jedną z opinii zawartą
na portalu „Wspólnota”, z której jednoznacznie wynika, że żądany przeze mnie dostęp do rejestrów
i umów nie jest informacja przetworzoną chociażby dlatego, że żądanie nie zawiera kryteriów
zmuszających do przetworzenia informacji w inną formę niż jest obecnie.
„Z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU z
2014 r. poz. 782; dalej: udip) wynika, że w obrębie informacji publicznej istnieje „informacja
przetworzona”, obok której istnieć muszą także pozostałe – „nieprzetworzone” – informacje.
Powszechnie przyjmuje się, że ten przepis wprowadza podział informacji publicznych na informacje
proste (nieprzetworzone) i informacje przetworzone, pomimo że udip nie dookreśla żadnego z tych
pojęć, a o informacji prostej nie stanowi w ogóle.
W orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że informacją prostą jest taka, której zasadnicza treść nie
ulega zmianie przed jej udostępnieniem. Natomiast informacja przetworzona jest jakościowo nową
informacją, nieistniejącą dotychczas w przyjętej ostatecznie treści i postaci, chociaż jej źródłem są
materiały znajdujące się w posiadaniu zobowiązanego (zob. wyrok NSA z 9.11.2011 r., I OSK
1365/2011; wyrok NSA z 23.01.2008 r., I OSK 521/2007). Akcentuje się przy tym, że podstawową
cechą różniącą informację publiczną przetworzoną od informacji prostej jest to, że informacji tej
podmiot zobowiązany nie posiada „wprost”, a dla jej wytworzenia niezbędne jest przeprowadzenie
pewnych działań na informacjach będących w jego posiadaniu. Informacją przetworzoną jest
bowiem informacja publiczna opracowana przez podmiot zobowiązany przy użyciu dodatkowych sił
i środków, na podstawie posiadanych przez niego danych, w związku z żądaniem wnioskodawcy i na
podstawie kryteriów przez niego wskazanych, czyli innymi słowy informacja, która zostanie
przygotowana „specjalnie” dla wnioskodawcy wedle wskazanych przez niego kryteriów.
Informacja przetworzona to taka, której wytworzenie wymaga intelektualnego zaangażowania
podmiotu zobowiązanego (zob. wyrok NSA z 5.04.2013 r., I OSK 89/13).”
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