
 

 1 

 
 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM 

ODWOŁAWCZE 
w BYDGOSZCZY 

 

 

 

Bydgoszcz, dnia 23 maja 2012 r. 
 

SKO-43/37/2012 

 

D E C Y Z J A 
 

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy w składzie: 

   Przewodniczący - … 

   Członkowie  - … 

                                - … 

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 maja 2012 r. odwołania Pani … od decyzji 

Starosty Bydgoskiego z dnia 10 kwietnia 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 z późn. 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.) oraz art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

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

orzeka: 

- uchylić w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego 

rozpatrzenia przez ten organ.  

 

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. Uzasadniając wniosek strona powołała się na swój interes prawny oraz społeczny, 

podając, iż niniejszy wniosek dotyczy wykazu nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Agro-

Ekonomicznych w Karolewie.  

 Zaskarżoną decyzją Starosta Bydgoski odmówił udostępnienia Pani … żądanej 

informacji publicznej. Uzasadniając swoje stanowisko organ podał, że sprawie nie istnieje 
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istotny interes publiczny, który uzasadniałby konieczność udzielenia skarżącej informacji w 

zakresie objętym wnioskiem z dnia 20 lutego 2012 r. Organ pierwszej instancji wywiódł, że  

żądanie strony związane było z prywatnym interesem strony, która uzyskane informacje 

zamierzała wykorzystać w postępowaniu odszkodowawczym. 

 W odwołaniu od decyzji organu pierwszej instancji strona wskazała, że w sprawie 

występuje przesłanka interesu publicznego, podając m. n. że dane mające ulec udostępnieniu nie 

podlegają z mocy prawa ustawowej ochronie. 

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy rozpatrując odwołanie zważyło, co 

następuje. 

 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. 

 Odmowa udostępnienia informacji przetworzonej z uwagi na brak interesu publicznego 

może nastąpić jedynie w przypadku wykazania przez podmiot zobowiązany do jej udostępnienia, 

iż uzyskanie takiej informacji nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.  

Zatem w pierwszej kolejności organ winien wezwać wnioskodawcę do wykazania interesu 

publicznego (w przypadku żądania udostępnienia informacji przetworzonej) a następnie rolą 

organu jest ustalenie  istnienia bądź braku interesu publicznego w uzyskaniu takiej informacji. 

 Natomiast wnioskodawca żądający informacji publicznej przetworzonej, o której mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej dla jej uzyskania powinien 

wykazać nie tylko, że jest ona ważna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców ale również, że 

jej uzyskanie stwarza realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych dla poprawy 

funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu publicznego. 

 Wskazać należy, że wnioskodawczyni składając wniosek z dnia 20 lutego 2012 r. 

powołała się na swój interes prawny i społeczny. Rolą organu jest zatem ustalenie  pierwszym 

rzędzie czy informacja, której domaga się skarżąca jest informacja prostą czy przetworzoną, a w 
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przypadku ustalenia, że wnioskodawczyni domaga się udostępnienia informacji przetworzonej, 

ustalenie interesu publicznego.  

 W tym stanie rzeczy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy orzekło, jak w 

sentencji decyzji. 

 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 

   (wraz z aktami sprawy)  

3. SKO a/a 

 

 

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

 

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

 

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

 


