
postanowień wydanych przez sąd, przeksńŃcają się w informację przetworzoną - tylko

ztego powodu, że organmusi je odszukać (aprzecież nikt ich przednim nie ukrywał).

Ponadto zarzuciŁ wnioskodawca zaskarżonej decyzji obrazę przepisów postępowania

tj. art. 6 k.p.a. w zw. z art. 77 § 1 k.p.a. poprzęz niewyjaśnienie wszystkich okoliczności

sprawy, a w szczególności poprzez odstąpienie od rozwazń czy żądarrych informacji nie

można ustalić w inny sposób niZ poprzez udostępnienie odpisów postanowień, gdy

zaznaczono we wniosku, iż alternatyrłmie można przesłać kopię innych wiarygodnych

dokumentów, zktorych będzie jasno wynikało w jakich sprawach biegły opiniował oraz jakie

wynagrodzenie czy inne należności otrzymał.

Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzucił wreszcie wnioskodawca obrazę przepisów

postępowania tj. art. 8 k.p.a. poprzęz wyjątkowo nierzetelne uzasadnienie podjętej decyzji,

a w szczególności imputowanie wnioskodawcy jakoby ten wnosił o udostępnienie sta§styk,

które nie są jeszcze gotowe, gdy tymczasem przedmiotem wniosku o udostępnienie

informacji publicznej nie są żadne statystyki, ani też analizy, ale dokumenty wl.tworzone

ptzez sąd i znajdujące się wjego zasobach.

Stawiając powyższe znzŃy wnioskodawca domagał się uchylenia zaskarżonej decyzji

i udostępni enia żądarrych informacj i publiczny ch bez zbędnej zwłoki.

Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zważ}rł co następuie:

Odwołanie nie jest zasadne.

Zgodnie z przepisem art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo do

informacji jest publicznym prawem obywatela, zas jego realizacja odbywa się na zasadach

skonkretyzowanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6.09.200I r. o dostępie do informacji

publicznej stanowi, iż uzyskanie informacji publicznej przetworzonej jest możliwe wtedy,

gdy istnieje szczególnie istotny interes publiczny. Dlatego też nalężało w pierwszym rzędzie

ustaliĆ, czy żądana informacja ma charakter informacji prostej, czy też przetworzonej,

poniewż ustawodaw ca wyrńnie rozróżnia te dwie sytuacje.

Informacja prosta, to informacja, której zasadnicza treść nie ulega zmianię przed jej

udostępnieniem. W wypadku, gdy podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej

nie dysponuj e na dzień złożenia wniosku gotową informacją, a jej udostępnienie wymaga
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