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Szanowny Panie!
W nawiązaniu do wniosku z dnia 8 lipca 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej
w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.
z 2022 r. poz. 902), dalej „u.d.i.p”, uprzejmie przekazuję poniższe wyjaśnienia.
Na wstępie wskazać należy, iż w trybie u.d.i.p. udostępnione mogą zostać
informacje, które posiada organ będący adresatem wniosku, stanowiące
jednocześnie informację publiczną, a które nie podlegają wskazanym w u.d.i.p.
ograniczeniom (art. 4 ust. 3 w zw. z art. 5 u.d.i.p.).
W tym miejscu warto przypomnieć treść wyroku WSA w Warszawie z 16.11.2016 r. (II
SAB/Wa 462/16, Legalis) w którym Sąd wyraźnie podkreślił, że „informacja publiczna
dotyczy sfery faktów, a więc stanu rzeczy istniejącego w chwili udzielania informacji, i jej
żądanie nie może być utożsamiane z prawem do inicjowania działań mających na celu
wytworzenie informacji jakościowo nowej, chyba że wniosek dotyczy informacji
przetworzonej”.
Mając na względzie powyższe oraz odnosząc się do sformułowanych przez Pana pytań,
informuję następująco.
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W zakresie pyt. 1, Organ nie posiada informacji publicznej o cechach wskazanych ww.
punkcie. Wskazana osoba nie prowadziła na zlecenie tut. urzędu działalności we
wskazanym zakresie.
Odnosząc się do pkt. 2, wskazuję, iż Organ nie posiada informacji publicznej o cechach
wskazanych we wniosku – w tutejszym urzędzie nie są znane kwalifikacje uprawniające
do przygotowania w oparciu o ogólnodostępne raporty stanowiska wobec uwag
zgłoszonych przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi oraz Polskie
Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie podczas procedowania
projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku. Dodatkowo podkreślić należy, iż tut. Organ nie
wytworzył informacji w przedmiotowym zakresie, które podlegałyby udostępnieniu
w trybie i na zasadach u.d.i.p.
W odpowiedzi na pyt. 3, informuję, iż tutejszy urząd nie wytworzył dokumentów o treści
żądanej przez wnioskodawcę, które podlegałyby udostępnieniu w trybie ww. ustawy,
a także wskazuję, iż pytanie zostało sformułowane w sposób nieprecyzyjny, co również
skutkuje niemożnością właściwego odniesienie się do sformułowanego pytania.
Z poważaniem
Dariusz Poznański
Dyrektor
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