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DECYZJA

Napodstawiear t .  16 ust .  1wzw.zaf t .17 ust .  l  oraz ar t .3ust .  l  ustawyzdnia 6wrze5nia

2001r. o dostqpie do informacjipublicznej(t. j .  D2.U.2014.7822e2m.) Rektor Uniwersytetu Mari iCurie-

Sklodowskiej w Lublinie

postanawia

odm6wi6 udzielenia informacji publicznej Panu Sebastianowi Sahajdakowi, ul. SzwoleZerow 18, p.2,

71-062 Szczecin.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia br. Pan Sebastian Sahajdak zwrociN sig za po5rednictwem poczty

elektronicznej z proSbq o udostgpnienie protokoNow z posiedzeh Senatu Uniwersytetu Marii Curie-

Sklodowskiej w Lublinie z okresu od 2004 do 2015 roku poprzez przesNanie informacji publicznej

w formacie plik6w PDF na adres wskazany w mailu.

Art. 3 ust. 1 ustawy o dostqpie do informacji publicznej stanowi, 2e prawo

do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym

uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczeg6lnie istotne dla

interesu publicznego. Posiedzenia Senatu Uniwersytetu Marii Curie-SkNodowskiejw Lublinie odbywajq

sig Srednio dziewig6 razy w roku. W okresie wskazanych jedenastu lat odbyNo siq wiqc okolo 99

posiedzeh Senatu. Przykladowa iloS6 stron protokolu to 48 (protokol zdnia25 czerwca2014 r.), co daje

orientacyjny wynik prawie 5000 stron protokol6w obejmujqcy okres wskazany we wniosku. Zgodnie

z art. 5 ustawy o dostqpie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega pewnym

ograniczeniom, m.in. ze wzglqdu na prywatno56 osoby fizycznq. Szeroki zakres wniosku

o udostgpnienie informacji publicznej wymagalby zgromadzenia, przeanalizowania dokumentacji,

przeksztaNcenia poprzez dokonanie ewentualnej anonimizacji dokument6w, a takZe sporzqdzenia

skan6w ogromnej ilo5ci stron dokument6w.

Naczelny Sqd Administracyjny z wyroku z 17 pa2dziernika 2006 r. wskazal, i2 informacja publiczna

przetworzona, to taka na ktorq sklada siq pewna suma informacji prostych udostgpnianych bez potrzeby

wykazywa n ia przez 2qd ajqcego i nteresu pu bl iczn ego.
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Jednak ze wzglqdu na tre56 Zqdania, udostqpnienie informacji prostej wiqzal siQ mo2e z koniecznoSciq

,,przeprowadzenia konkretnych analiz, zestawieh, wyciqgow, usuwaniu danych chronionych prawem".

W6wczas zabiegi takie czyniq z takich informacji prostych informacjq przetworzonq, kt6rej udzielenie

skorelowane jest z potrzebq wykazanie przesNanki interesu publicznego (l OSK 1347105, LEX nr

281369). Podobnie w wyroku z dnia 9 sierpnia 2011 r. (sygn. I OSK 792111, LEX 1094536) NSA

stwierdzil, Ze w pewnych wypadkach szeroki zakres wniosku wymagajqcy m.in. zgromadzenia,

przeksztalcenia (zanonimizowania), moze wymaga6 takich dziaNafi organizacyjnych i angazowania

Srodkow osobowych, kt6re zakNocajq normalny tok dziaNania podmiotu zobowiqzanego i utrudniajq

wykonywanie przypisanych mu zadafi.Informacja wytworzona w ten sposob pomimo, iz sklada siq z

wielu informacji prostych bgdqcych w posiadaniu organu, powinna by6 uznana za informacjg

przetworzonq.

Pan Sebastian Sahajdak nie wykazal we wniosku, 2e uzyskanie przez niego informacji przetworzonej
jest szczeg6lnie istotne dla interesu publicznego.

Majqc na uwadze powy2sze ustalenia Rektor Uniwersytetu Marii Curie-SkNodowskiej w Lublinie

postanowil wyda6 decyzjq o odmowie udostqpnienia informacji publicznej.

Pouczenie

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze6nia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej,

moze Pan wystqpid do Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie o ponowne rozpatrzenie

sprawy w terminie 14 dni od dnia dorqczenia niniejszej decyzji. Po wyczerpaniu wskazanej procedury

odwofawczej istnieje mo2liwo56 wniesienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji skargi do

Wojewodzkiego Sqd u Admin istracyjnego.
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