
 

 
 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM 

ODWOŁAWCZE 
w BYDGOSZCZY 

 

 

 

Bydgoszcz,    11    czerwca  2012 roku 

 

            SKO-43-51-2012  

 

    DECYZJA 

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy w składzie orzekającym : 

 

  Przewodniczący - … 

  Członkowie  - … 

     - … 

 

po rozpatrzeniu w dniu  11    czerwca 2012 r. odwołania wniesionego przez Pana …  od 

decyzji Starosty Świeckiego  z dnia 7 maja  2012 r. znak: BR.1431.1.2012 odmawiającej 

udostępnienia załącznika do uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego 

 nr 43/307/12 w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki ,,” na zawarcie umów o wartości 

przekraczającej kwotę 250.000 zł o pracę lub cywilno – prawnych  

z pracownikami,  

na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zw. z  art. 

1, art. 4, art. 5 ust. 2  i  art. 16    ustawy  z dnia  6 września 2001 roku o dostępie do informacji 

publicznej  (Dz. U. z 2001 roku Nr 112 poz. 1198 ze zm.)  oraz art.1 i 2  ustawy z dnia 12 

października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, 

poz. 856 ze zm. ),  

orzeka: 

- utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję. 

 

UZASADNIENIE 

 

Pan … Radny Rady Powiatu Świeckiego wystąpił z prośbą o udostępnienie uchwały Zarządu 

Powiatu Świeckiego, umów z NZOZ „…”, protokołów 

z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz w … . 

Wnioskodawcy udostępniono kserokopie żądanych  ww. dokumentów z tym, że  ze względu 

na ochronę danych osobowych odmówiono udostępnienia  załącznika do Uchwały Zarządu 

Powiatu nr 43/307/12.  
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Skarżoną  decyzją z dnia 7 maja  2012 r. znak: BR.1431.1.2012 Starosta  Świecki  odmówił  

udostępnienia załącznika do uchwały nr 43/307/12 Zarządu Powiatu Świeckiego w sprawie 

wyrażenia zgody Zarządowi Spółki ,,…” na zawarcie umów o wartości przekraczającej kwotę 

250.000 zł o pracę lub cywilno – prawnych z pracownikami podając 

w uzasadnieniu, iż dane osobowe zawarte w załączniku podlegają ochronie i nie mogą być 

upublicznione.   Odwołanie od tej decyzji w ustawowym terminie za pośrednictwem organu 

 I instancji złożył Pan … wnosząc o jej uchylenie i przekazanie sprawy  

do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Skarżący nie uzasadnił  

w odwołaniu żądania powołując się na art. 128 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Starosta Świecki  przekazując odwołanie wraz z aktami sprawy nie ustosunkował się  

do podniesionych zarzutów i nie znalazł  podstaw do ich uwzględnienia. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy po rozpoznaniu sprawy ustaliło, 

co następuje. 

Z przepisu art. 16 ust.  1 cytowanej wyżej  ustawy o dostępie do informacji publicznej 

odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie 

informacji w przypadku określonym  w  art. 14 ust.  2  przez   organ  władzy  publicznej  

następują  w  drodze  decyzji. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że: 

  1)   odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, 

  2)   uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, 

nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie 

informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 

5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji. 

Natomiast z przepisu art. 5 ust 1  cytowanej ustawy - który powołał organ w uzasadnieniu 

decyzji - wynika, że prawo do informacji publicznej nie jest prawem bezwzględnym i podlega 

ograniczeniom przede wszystkim w zakresie i na zasadach określonych w przepisach 

o ochronie informacji niejawnych (ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych ( Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)  oraz  o  ochronie  innych  tajemnic, ustawowo 

chronionych. 

Podstawę odmowy udostępnienia informacji mogą również stanowić,  przepisy  ustawy 

 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (  tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 ze zm.). Zatem ustawa o dostępie do informacji publicznej, oprócz odwołania się do 

ustaw szczególnych, sama wyznacza granice prawa do informacji. Zgodnie z art. 5 ust.2 

ustawy o dostępie do informacji publicznej,   prawo do informacji publicznej podlega 
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ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej (prawo do prywatności podobnie jak 

prawo do informacji jest prawem konstytucyjnym).   

Jak wynika z akt sprawy przedmiotowy załącznik do uchwały nr 43/307/12 Zarządu Powiatu 

Świeckiego z 20.02. 2012 roku zawiera listę osób wraz z kwotami wynagrodzenia  

za okres obowiązywania umów cywilno – prawnych.   Załącznik zatem dotyczy informacji  

o osobach , które to informacje  należą do sfery  życia  prywatnego. Oznacza to, iż organ 

władający informacją publiczną w takiej sytuacji powinien dokonać oceny wniosku  

o udzielenie informacji publicznej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Ustawa ta jest 

bowiem lex  specialis w stosunku do ustawy o dostępie do informacji publicznej.   

Wniosek skarżącego  dotyczył  udzielenia informacji o nazwiskach osób, z którymi  

podpisano umowy oraz ich wynagrodzeń.   Wskazać zatem należy, iż zgodnie z ww. art. 

5 ust.2 zd. 1 u.d.i.p, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu  

na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. W sytuacji zatem, gdy w treści 

informacji publicznej zawarte są dane osobowe, a z taką sytuacją mamy do czynienia  

w niniejszej sprawie, albowiem załącznik  zawiera nazwiska oraz miejsca zamieszkania osób, 

które listę podpisały, prawo skarżącego  do informacji publicznej podlega ograniczeniu.  

Należy wskazać, że imię i nazwisko osoby fizycznej, oraz jej adres jak również wysokość 

wynagrodzenia za pracę (jako sfera prywatności człowieka) podlega ochronie danych 

osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Słusznie zatem 

organ I instancji odmówił skarżącemu  udostępnienia załącznika z listą  nazwisk osób 

 i wysokościami ich wynagrodzeń .  

Mając powyższe na uwadze Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy orzekło jak 

w sentencji. 

Niniejsza decyzja jest ostateczna. 

Na niniejszą decyzję przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od 

dnia jej doręczenia. 

Otrzymują:                                                                    Skład orzekający: 

 1. … 

2. Starosta Powiatu Świeckiego + akta    

 3. SKO w Bydgoszczy a/a.      

 

Przewodniczący ..................................... 

Członek ...................................... 

Członek ...................................... 
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