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 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM 

ODWOŁAWCZE 
w BYDGOSZCZY 

 

 

 

Bydgoszcz, dnia 21 sierpnia 2012 r. 
 

SKO-43/87/2012 

 

 

DECYZJA 
 

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy w składzie: 

  Przewodniczący - … 

  Członkowie  - … 

                               - … 

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 sierpnia 2012 r. odwołania Pani … od 

decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. nr RP074.354.12 w sprawie odmowy 

udostępnienia informacji publicznej; 

na podstawie art. 1 ust. 1, art. 2, art. 17 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych 

kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.),  art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.) o dostępie do informacji 

publicznej oraz art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 

orzeka 

- utrzymać zaskarżoną decyzję w mocy. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 Pismem z dnia 20 lutego 2012 r. Pani … zwróciła się z wnioskiem do Starosty 

Bydgoskiego o udostępnienie wykazu imiennego, daty nadania oraz wskazania osoby będącej 

opiekunem nauczycieli, którym Starosta Bydgoski nadał tytuły awansu nauczycieli 

mianowanych od roku szkolnego 2000/01 do 2010/11 r. Uzasadniając wniosek strona powołała 

się na swój interes prawny oraz społeczny, podając, iż wniosek dotyczy nauczycieli, od których 

dochodzi odszkodowania w sądzie powszechnym. 

W piśmie z dnia 6 czerwca 2012 r. skarżąca wskazała, że interesem publicznym jest 

dbałość o przestrzeganie prawa przez władzę administracji publicznej i samorządowej, jak 

również dbałość o usprawnienie i legalność działań ww. organów. 

W wyniku wezwania Starosty Bydgoskiego z dnia 4 czerwca 2012 r. do wykazania 

interesu publicznego dotyczącego żądania udostępnienia informacji przetworzonej, strona 

wyjaśniła, powołując się na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 

dnia 4 kwietnia 2008 r. sygn. akt II OSK 465/08, że interesem publicznym w udostępnieniu jej 

informacji zakreślonych wnioskiem z dnia 20 lutego 2012 r. jest „szczególna dbałość w 

przedmiocie legalności działań organów władzy samorządowej i publicznej, a nadto dbałość o 

terminowe i rzetelne realizowanie ustawowych zadań prze te organy, które na nich ciążą, czego 
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dotychczas w przedmiotowym postepowaniu nie było jako skuteczna kontrola”. Strona dodała, 

że organy nadzoru nad Zespołem Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie aprobują 

nieprawidłowości organizacyjne, administracyjne i finansowe, sporządzanie fałszywych 

dokumentów poświadczających nieprawdę, mające znaczenie prawne.  

 Zaskarżoną decyzją Starosta Bydgoski odmówił udostępnienia Pani … żądanej 

informacji publicznej. Uzasadniając swoje stanowisko organ podał, że w sprawie nie istnieje 

interes publiczny, który uzasadniałby konieczność udzielenia skarżącej informacji w zakresie 

objętym wnioskiem z dnia 20 lutego 2012 r. W ocenie organu pierwszej instancji strona nie 

wyjaśniła w jaki sposób zamierza wykorzystać uzyskane informacje w celu poprawy interesu 

publicznego lub poprawy funkcjonowania organów administracji publicznej oraz nie wskazała, 

też, dla jak dużego kręgu odbiorców przedmiotowy wykaz jest istotny. Organ pierwszej instancji 

wywiódł, że żądanie strony związane było z prywatnym interesem strony, która uzyskane 

informacje zamierzała wykorzystać w postępowaniu odszkodowawczym. Dodatkowo organ 

pierwszej instancji wyjaśnił, że wskazanie nauczycieli mianowanych w okresie 2000/2001 do 

2010/2011, którym organ nadał tytuły awansu zawodowego wraz z datami nadania i wskazaniem 

osób będących jednocześnie opiekunami tych nauczycieli jest jakościową nową – nieistniejącą 

dotychczas w przyjętej ostatecznie treści i postaci informacją a jej udostepnienie wiąże się z 

potrzebą przeprowadzania analiz, wyciągów usuwania danych chronionych prawem. Organ w 

celu sporządzenia żądanego wykazu jest zobowiązany prawem z posiadanych 12-letnich 

wykazów awansów nauczycieli usunąć dane chronione, sporządzić odpowiednie wyciągi przy 

dużym nakładzie środków i zaangażowania pracowników Starostwa. 

 W odwołaniu od decyzji organu pierwszej instancji strona zarzuciła naruszenie przepisów 

postępowania mających istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia jak również błędnego 

zastosowania prawa materialnego oraz dokonania sprzecznych z rzeczywistym stanem rzeczy 

ustaleń o charakterze faktycznym, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji. Uzasadniając 

odwołanie wskazała na swój interes prywatny i interes publiczny w otrzymaniu żądanego 

wykazu nauczycieli mianowanych, podtrzymując stanowisko zawarte w pismach z dnia 6 

czerwca 2012 r. oraz z dnia 18 czerwca 2012 r. Skarżąca podkreśliła, że kwestionowanie przez 

organ pierwszej instancji wystąpienia istotnego interesu publicznego, mieści się w sferze 

uznaniowej. Strona zarzuciła organowi pierwszej instancji, że wyklucza wystąpienie w sprawie 

przesłanki istotnego interesu publicznego wobec zaistnienia przesłanki interesu prywatnego. 

Konkludując strona wskazała, że niedopuszczalnym było nadawanie stopnia awansu 

zawodowego nauczycieli mianowanych przez dyrektora szkoły, wskazując na nieprawidłowości 

dokonywania awansu i wyłudzenia środków publicznych.  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy rozpatrując odwołanie zważyło, co 

następuje. 

Materialnoprawną podstawą żądań skarżącej są przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), której zadaniem jest 

organizacja systemu społecznej kontroli zadań administracji publicznej w taki sposób, aby 

obywatele mieli jak najszerszy dostęp do posiadanych przez tę administrację informacji. Granice 

ujawnienia informacji publicznej zakreśla art. 5 ustawy, który zawiera ograniczenia co do 

możliwości udostępnienia informacji z uwagi na przepisy ustawy o ochronie informacji 

niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także art. 3 ust. 1 pkt 1 

ustawy, stanowiący, iż informację przetworzoną można uzyskać w takim zakresie, w jakim jest 

to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Należy wskazać, że informacja o jaką ubiega się 

strona jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1  ww. ustawy, zgodnie z którym każda 

informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i 

podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w 

niniejszej ustawie. Przepis art. 1 wprowadza ogólną zasadę uznającą każdą informację o 

sprawach publicznych za informację publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie 

przewidzianym ustawą. Natomiast art. 6 ustawy jedynie egzemplifikuje kategorie informacji 

publicznej podlegającej udostępnieniu, nie tworząc zamkniętego katalogu, a tym samym 
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definicji tego pojęcia. Przepis art. 6 ust. 1 wymienia rodzaje spraw, jakich mogą dotyczyć 

informacje o charakterze informacji publicznych, czyniąc to w sposób otwarty, czemu służy 

zwrot "w szczególności". W judykaturze i doktrynie utrwalił się pogląd, że informacją publiczną 

będzie każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych, a także 

odnosząca się do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania 

przez nie zadań w zakresie władzy publicznej. Informacją publiczną w świetle przepisów art. 1 i 

art. 6 ustawy jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach 

wymienionych w art. 6 ustawy (por. wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., sygn. akt II SA 

1956/02, z dnia 25 marca 2003 r., sygn. akt II SA 4059/02, wyrok NSA z dnia 21 lipca 2011 r. 

sygn. akt I OSK 638/11, opubl. Internet.www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Ponadto dla traktowania 

danej informacji jako informacji publicznej decydujące jest nie samo jej wytworzenie lecz fakt, 

że została pozyskana i przetworzona w celu realizacji zadań publicznych. 

 Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do 

informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym 

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

interesu publicznego. W wyroku z dnia 17 października 2006 r. sygn. akt I OSK 1347/05, opubl. 

LEX, Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, iż informacja publiczna przetworzona to 

taka informacja, na którą składa się pewna suma tzw. informacji publicznej prostej, dostępnej 

bez wykazywania przesłanki interesu publicznego. Ze względu jednak na treść żądania, 

udostępnienie wnioskodawcy konkretnej informacji publicznej nawet o wspomnianym wyżej 

prostym charakterze, wiązać się może z potrzebą przeprowadzenia odpowiednich analiz, 

zestawień, wyciągów, usuwania danych chronionych prawem. Takie zabiegi czynią zatem takie 

informacje proste, informacją przetworzoną, której udzielenie jest skorelowane z potrzebą 

istnienia przesłanki interesu publicznego. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że za 

przetworzoną należy uważać taką informację, do której wytworzenia konieczne jest 

zaangażowanie podmiotu (jego pracowników) przygotowujących informację. Dlatego też za 

przetworzenie należy uznać wszystkie te działania, które nie przybierają postaci wyłącznie 

technicznego przeniesienia danych. A contrario jako przetworzenie należy rozumieć 

odpowiednie zestawienie konkretnych danych z określonego okresu, przybierające postać 

różnego rodzaju porównań, wyliczeń, odniesień itp. - M. J., K. W., Komentarz do ustawy o 

dostępie do informacji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002 

(por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2010 r., sygn. 

akt I OSK 495/10, opubl. LEX). Nie ulega wątpliwości, że z uwagi na charakter organu 

zobowiązanego do udzielenia informacji (Starostwo Powiatowe), rodzaj informacji (wykaz 

nauczycieli mianowanych, daty nadania oraz wskazania osoby będącej opiekunem nauczycieli, 

którym Starosta Bydgoski nadał tytułu awansu), okres objęty żądaniem (od roku szkolnego 

2000/01 do 2010/11 r.) żądana informacja ma charakter informacji złożonej (przetworzonej) i 

wymaga wykazania, że jej żądanie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. 

W przepisie art. 3 ust. 1 pkt 1 chodzi bowiem o to, czy uzyskanie - udostępnienie 

określonej informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego tj. może 

mieć realne znaczenie dla funkcjonowania określonych struktur publicznych w określonej 

dziedzinie życia społecznego, może wpływać na poprawę, usprawnienie wykonywania zadań 

publicznych dla dobra wspólnego danej społeczności. Jeśli organ stwierdzi, iż wskazane we 

wniosku informacje mieszczą się w kategorii informacji publicznej i są w jego posiadaniu, 

dopiero wtedy bada, czy żądanie stanowi informację prostą czy informację przetworzoną, której 

udostępnienie jest ograniczone koniecznością istnienia szczególnego interesu społecznego. (por. 

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2010 r., sygn.. akt I 

OSK 787/10, opubl. LEX). Domaganie się dostępu do informacji publicznej mającej charakter 

przetworzony, jest zasadne jedynie wówczas, gdy wnioskodawca wykaże, iż jest to szczególnie 

istotne dla interesu publicznego. Jeśli zaś żądanie to związane jest z prywatnym interesem 

wnioskodawcy, który zamierza uzyskane informacje wykorzystać w postępowaniu sądowym, 
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zasadne jest wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej (tak: wyrok NSA 

w Warszawie z dnia 9 listopada 2011 r. I OSK 1365/11, opubl. LEX).  

W niniejszej sprawie skarżąca wnioskiem z dnia 20 lutego 2012 r. wystąpiła do Starosty 

Bydgoskiego o udostępnienie wykazu nauczycieli mianowanych, daty nadania oraz wskazania 

osoby będącej opiekunem nauczycieli, którym Starosta Bydgoski nadał tytułu awansu, w trybie 

ustawy o dostępie do informacji publicznej.  

Tut. Kolegium ustaliło, że wniosek strony dotyczy udostępnienia informacji 

przetworzonej, którą jest 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 

informacji, która zostanie przygotowana "specjalnie" dla wnioskodawcy wedle wskazanych 

przez niego kryteriów tj. w niniejszej sprawie informacji zgodnie z określonym przez skarżącą 

układzie. Organ odwoławczy analizując materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie 

stwierdził, że udostępnienie określonej informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla 

interesu publicznego tj. może mieć realne znaczenie dla funkcjonowania określonych struktur 

publicznych w danej dziedzinie życia społecznego czy może wpływać na poprawę, usprawnienie 

wykonywania zadań publicznych dla dobra wspólnego danej społeczności. Również strona nie 

wyjaśniła jakie realne znaczenie mogłoby mieć dla funkcjonowania określonych struktur 

publicznych w danej dziedzinie życia społecznego czy może wpływać na poprawę, usprawnienie 

wykonywania zadań publicznych dla dobra wspólnego danej społeczności, udostępnienie jej 

informacji publicznej. Tut. Kolegium wskazuje, że zgodnie z art. 9 h ust. 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97 poz. 674) nadzór nad czynnościami 

podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez 1) 

dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły oraz komisje, o których mowa w art. 9g ust. 1 i 2 - 

sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny;  2) organy sprawujące nadzór pedagogiczny 

oraz komisje, o których mowa w art. 9g ust. 3, 6a i 7a - sprawuje właściwy minister. Czynności, 

o których mowa w ust. 1, podjęte z naruszeniem przepisów ustawy, przepisów o kwalifikacjach 

nauczycieli lub przepisów wydanych na podstawie art. 9g ust. 10 są nieważne. Nieważność 

czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny lub właściwy minister (ust.2). 

Tut. Kolegium również za nietrafne uznało zarzuty strony dotyczące naruszenia przez 

organ pierwszej instancji przepisów postępowania mających istotny wpływ na treść 

zaskarżonego orzeczenia jak również błędnego zastosowania prawa materialnego oraz dokonania 

sprzecznych z rzeczywistym stanem rzeczy ustaleń o charakterze faktycznym, 

 Mając powyższe na uwadze tut. Kolegium nie stwierdzając zaistnienia przesłanki 

określonej w art. 3 ust. 1 pkt 1 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej, orzekło o utrzymaniu decyzji organu pierwszej instancji w mocy. 

 Na decyzję strona może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Kolegium w terminie 30. dni od dnia jej doręczenia. 

 
 

 Otrzymują:                                                                            Skład orzekający: 

1. Pani … 

2.Starosta Bydgoski 

ul. Konarskiego 1-3 

85-066 Bydgoszcz 

(wraz z aktami sprawy)  

3. SKO a/a 
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