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WOP-I-RO.1431.2.2012.WJ DECYZJA Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2, art. 16 
ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego odmawiam udzielenia informacji publicznej Panu 
Jakubowi Szczepańskiemu zam. Płock,                                     , na wniosek o udostępnienie informacji 
publicznej złożony w dniu 27.12.2011 roku w zakresie udostępnienia informacji publicznej w postaci 
plików PDF za pośrednictwem ePUAP zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka z 2010 r. : nr 56 i 57; z 
2011r.: nr nr : 87, 131, 148, 156, 160-162, 249, 314, 336, 349, 367, 376, 383, 407, 408, 432, 455-458, 
488, 490, 518, 524-526, 595, 632, 636, 638, 639, 672, 673, 704, 705, 733, 736, 751, 757, 758, 767, 810-
812, 841, 842, 852, 912, 944-946, 949, 950, 992-994, 1007, 1008, 1033. Uzasadnienie. Pan Jakub 
Szczepański powołując się na art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym zawnioskował o udostępnienie w postaci plików PDF za pośrednictwem ePUAP 
zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka z 2010 r. : nr 56 i 57; z 2011r.: nr nr : 87, 131, 148, 156, 160-162, 
249, 314, 336, 349, 367, 376, 383, 407, 408, 432, 455-458, 488, 490, 518, 524-526, 595, 632, 636, 638, 
639, 672, 673, 704, 705, 733, 736, 751, 757, 758, 767, 810-812, 841, 842, 852, 912, 944-946, 949, 950, 
992-994, 1007, 1008, 1033. W/w zarządzenia zawierają dane osobowe osób fizycznych w zakresie ich 
imion i nazwisk oraz dokładnych adresów zamieszkania. Z uwagi na dane znajdujące się w powyższych 
zarządzeniach dokonano wyłączenia jawności treści zarządzeń na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 
06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.) ze względu na 
ochronę prywatności. W postępowaniu prowadzonym w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 
osoba fizyczna, której dane były przetwarzane przez m.in. organ administracji publicznej korzysta, z 
określonego w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, ograniczenia w postaci ochrony 
prawa do swej prywatności.Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego. W wyroku z dnia 19.06.2002 r. , sygn akt K11/2002 Trybunał stwierdził, że w ramach 
zderzenia się dwóch wartości - z jednej strony konstytucyjnego prawa do informacji, z drugiej prawa do 
prywatności - nie można bezwzględnie przyznać priorytetu temu pierwszemu. Nie istnieje formuła 
“zagwarantowania dostępu do informacji za wszelką cenę”. W wyroku z dnia 20.03.2006r. , sygn. akt K 
17/2005 Trybunał stwierdził “prawo dostępu do informacji nie ma charakteru bezwzględnego, a jego 
granice wyznaczone są m.in. przez konieczność respektowania praw i wolności innych podmiotów, w tym 
przez konstutycyjnie gwarantowane prawo do ochrony życia prywatnego”. Udostępnienie wnioskodawcy 
żądanych zarządzeń, po uprzednim usunięciu z nich imion i nazwisk oraz adresów osób fizycznych, 



wprawdzie czyni zadość anonimizacji danych ale spowoduje nieczytelność dokonanego w ten sposób 
przekazu. Wobec powyższego, niemożliwe jest udostępnienie wnioskodawcy żądanej informacji 
publicznej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U.Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) odmowa udostępnienia informacji publicznej 
następuje w drodze decyzji. Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. Od niniejszej decyzji 
stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku w 
terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka. Otrzymują : 
1.Pan Jakub Szczepański 2.WOP-I-RO – a/a 3.WOP-I-RG-I - a/a 


