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 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM 

ODWOŁAWCZE 
w BYDGOSZCZY 

 

 

 

Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2012 r. 
 

SKO-43/140/2012 

 

DECYZJA 
 

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy w składzie: 

  Przewodniczący - … 

  Członkowie  - … 

                               - … 

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 grudnia 2012 r. odwołania Pana … od 

decyzji Starosty Sępoleńskiego z dnia 17 października 2012 r., którą organ orzekł o odmowie 

udostępnienia informacji publicznej o wykonaniu budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 

2012 r. oraz za rok 2011 i 2010 w części „801 Oświata i Wychowanie” z rozbiciem danych 

dotyczących wynagrodzenia pracowników powiatowych placówek oświatowych na 

pracowników administracji, pracowników obsługi oraz nauczycieli; 

 

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.) oraz art. 138 § 2 ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, 

poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  

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

orzeka 

- uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ 

pierwszej instancji. 

 

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

 Pan … w imieniu … działając jako jej Przewodniczący wystąpił w dniu 20 września 

2012 r. do Starosty Sępoleńskiego z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie 

informacji przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2012 r. w 

zawartych w załączniku do uchwały nr 50/131/2012 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z 

dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Sępoleńskiego za I półrocze 2012 r. Poprosił o przedstawienie sprawozdania opisowego z 

wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2012 r. w części 801 Oświata i 

Wychowanie. Dane dotyczące wynagrodzenia (z pochodnymi) pracowników powiatowych 

placówek oświatowych miały zostać przedstawione w rozbiciu na pracowników administracji, 

pracowników obsługi oraz nauczycieli. 
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W uzasadnieniu wniosku zainteresowany wskazał, że z załącznika do uchwały 

nr 50/131/2012 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2012 r. wynika, iż w budżecie 

zabezpieczono zbyt mało środków na przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 

zatem w jego ocenie doszło do rażącego naruszenia prawa i dlatego prosi o wyjaśnienia w tej 

kwestii. Oczekiwane opracowanie pozwoliłoby Komisji odnieść się do wypełnienia obowiązku 

uzyskania wysokości średnich wynagrodzeń w połączeniu ze średnioroczną strukturą 

zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o których mowa  

w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 

poz. 674 ze zm.).  

 Zaskarżoną decyzją Starosta Sępoleński odmówił udostępnienia informacji publicznej 

w zakresie objętym treścią wniosku z uwagi na niewskazanie przez wnioskodawcę, że uzyskanie 

żądanej informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. W uzasadnieniu organ  

I instancji wyjaśnił, iż żądane informacje nie posiadają charakteru informacji prostej, bowiem 

ich udzielenie powiązane jest z koniecznością przeprowadzenia odpowiednich analiz i zestawień. 

Działanie te wiążą się natomiast z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków 

osobowych, a w konsekwencji finansowych, zatem informacje te należy zakwalifikować jako 

informacje przetworzone. Informacje przetworzone natomiast udziela się w sytuacji, gdy jest to 

szczególnie istotne dla interesu publicznego. Wnioskodawca, w ocenie organu, takiego interesu 

nie wykazał, zatem należało odmówić udostępnienia wnioskowanej informacji.  

W odwołaniu od decyzji organu I instancji, zainteresowany zarzucił Staroście 

Sępoleńskiemu naruszenie przepisów postępowania poprzez niedokładne wyjaśnienie 

istniejącego stanu faktycznego i wniósł o uchylenie skarżonej decyzji w całości i przekazanie 

sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. W uzasadnieniu powtórzono zarzuty, 

iż w budżecie Powiatu Sępoleńskiego zabezpieczono zbyt małe środki na wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli w 2012 r., a zatem w świetle postanowień Karty Nauczyciela doszło do 

rażącego naruszenia prawa. W związku z tym Pan … złożył wniosek, w którym chciał uzyskać 

informacje dotyczące zarządzania środkami publicznymi i wydatkowania środków publicznych 

w Powiecie Sępoleńskim. Ponadto w świetle zabezpieczenia na wynagrodzenia nauczycieli 

środków w zbyt małej wysokości, co rodzi odpowiedzialność prawną wobec osób naruszających 

normy postępowania – naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w ocenie odwołującej się 

strony, dostęp do wnioskowanej informacji z tytułu szczególnej istotności dla interesu 

publicznego jest oczywisty. Ponadto zdaniem zainteresowanego, dla udzielenia przedmiotowej 

informacji nie jest koniecznym zaangażowanie znacznych zasobów kadrowych Starostwa 

Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Złożony wniosek dotyczy bowiem tylko informacji 

pierwotnych, które w wyniku przetworzenia dały sprecyzowane zapisy  

w budżecie Powiatu Sępoleńskiego. Wnioskowane informacje znajdują się w posiadaniu 

dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Sępoleńskiego.   

W odpowiedzi na odwołanie Starosta Sępoleński wniósł o utrzymanie w mocy 

zaskarżonej decyzji podtrzymując argumenty przywołane w skarżonej decyzji. Podniósł nadto, iż 

uzasadnienie wniosku strony pozostaje w sprzeczności z zakresem żądania, bowiem do ustalenia 

zaplanowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli nie są bowiem 

odwołującemu się potrzebne dane dotyczące także wynagrodzeń pracowników administracji  

i pracowników obsługi w latach 2010-2012.  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy rozpatrując odwołanie zważyło, co 

następuje. 

Na wstępie wskazać należy, że przepis art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), 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 



3 

 

samym definicji tego pojęcia. Przepis art. 6 ust. 1 ustawy 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). 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. Wskazać należy, że przez 

pojęcie "odmowy udostępnienia informacji publicznej", o czym stanowi art. 16 powołanej 

ustawy należy rozumieć sytuację, w której organ posiada informację o charakterze publicznym, 

ale jej nie udostępnia, ponieważ prawo do informacji jest na przykład ograniczone przepisami  

o informacji niejawnej oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (art. 5 ust. 1 tej 

ustawy). Jednocześnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika 

wymóg, by uzyskanie informacji przetworzonej było szczególnie istotne dla interesu 

publicznego. Ma on stanowić ochronę podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji 

publicznej przed nadmiarem wniosków dotyczących tej właśnie formy informacji, mogących 

dezorganizować ich pracę. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zawiera definicji 

informacji przetworzonej. W projekcie natomiast do powyższej ustawy stwierdza się, że 

informacja przetworzona to informacja "w postaci segregowanej, syntetycznej lub analitycznej  

w takim zakresie, w jakim jest to istotne dla ogółu obywateli, czyli w postaci umożliwiającej 

ocenę i wnioskowanie. Oznacza to zatem podjęcie przez podmiot zobowiązany do udostępnienia 

informacji działania o charakterze intelektualnym w odniesieniu do zbioru informacji, który jest 

w jego posiadaniu i nadania skutkom tego działania cech informacji." 

W literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądowym przyjęto, że informację publiczną 

przetworzoną stanowi informacja, na którą składa się pewna suma informacji prostej, lecz ze 

względu na treść żądania, udostępnienie jej to nie tylko techniczne przeniesienie danych, lecz 

konieczność przeprowadzenia odpowiednich analiz, obliczeń, zestawień, wyciągów, usuwania 

danych chronionych prawem, które to zabiegi czynią takie informacje proste, informacją 

przetworzoną. Słowem informacja przetworzona, to informacja, którą podmiot zobowiązany na 

dzień złożenia wniosku nie dysponuje (nie posiada gotowej informacji odpowiadającej żądaniu), 

w związku z czym jej udostępnienie wymaga podjęcia dodatkowych czynności połączonych  

z sięgnięciem do dokumentacji źródłowej oraz zaangażowaniem do tych czynności określonych 

środków osobowych i finansowych (por. wyroki NSA z 17 października 2006 r., sygn. akt  

I OSK 1374/05, WSA w Warszawie z 27 czerwca 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 112/07, WSA  

w Krakowie z 25 marca 2008 r., sygn. akt SAB/Kr 122/07). Przetworzenie informacji jest 

zebraniem lub zsumowaniem pojedynczych wiadomości będących w posiadaniu podmiotu 

zobowiązanego, wymagającym samodzielnego ich zredagowania związanego z koniecznością 

przeprowadzenia przez tenże podmiot czynności analitycznych, których końcowym efektem jest 

dokument pozwalający na dokonanie przez wnioskodawcę samodzielnej interpretacji i oceny. 

Informacja przetworzona jest więc jakościowo nową informacją powstałą w wyniku czynności 

technicznych i określonego działania intelektualnego na zbiorze informacji prostych już 

znajdujących się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, przygotowaną specjalnie dla 

wnioskodawcy według wskazanych przez niego kryteriów (por. wyrok NSA z 30 października 

2008 r., sygn. akt I OSK 951/08 - oraz E. Jarzęcka - Siwik, Ograniczenie dostępu do informacji 

przetworzonej, Przegląd Sądowy nr 7-8/2004 s. 157). 

W takich wypadkach każdorazowo celem uzyskania informacji przetworzonej strona jest 

zobowiązana wykazać szczególne jej znaczenie dla interesu publicznego. Pojęcie to również jest 

pojęciem niedookreślonym, na co wskazuje się w orzecznictwie sądowoadministracyjnym. 
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Interes publiczny odnosi się w swojej istocie do spraw związanych z funkcjonowaniem państwa 

oraz innych ciał publicznych jako pewnej całości, szczególnie z funkcjonowaniem podstawowej 

struktury państwa. Skuteczne działanie w ramach interesu publicznego wiąże się z możliwością 

realnego wpływania na funkcjonowanie określonych instytucji państwa w szerokim tego słowa 

znaczeniu. Zatem w kwestii udzielenia przez organy państwa informacji publicznej interes 

publiczny istnieje wówczas, gdy uzyskanie określonych informacji mogłoby mieć znaczenie  

z punktu widzenia funkcjonowania państwa, np. usprawniałoby działanie jego organów  

(por. wyrok NSA z 17 października 2006 r. sygn. I OSK 1347/05). 

Podkreślenia wymaga, że nawiązując w art. 3 ust. 1 pkt 1 zwrotu "szczególnie istotne" 

ustawodawca wprowadził kwalifikowaną formę interesu publicznego, w związku z czym nie 

wystarczy, by udzielenie informacji było istotne z punktu widzenia interesu publicznego, lecz 

musi być ono "szczególnie istotne". Niezbędne jest więc wykazanie, że informacje, które 

miałyby być udostępnione nie dotyczą wyłącznie interesu wnioskodawcy, że działa on  

w interesie publicznym, a sprawa, w której informacji się domaga ma szczególne znaczenie dla 

funkcjonowania odpowiedniego rodzaju organów - niniejszym przypadku organów samorządu 

terytorialnego. 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy wskazać należy, że 

organ I instancji przyjmując, iż żądane przez Pana … informację stanowią informację 

przetworzoną ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że udzielenie takiej informacji będzie 

wiązało się z „koniecznością przeprowadzenia odpowiednich analiz i zestawień”. Starosta 

Sępoleński nie wyjaśnił jednak, na czym te analizy i zestawienia miałyby polegać, jakie 

informacje proste na taką informację przetworzoną by się składały, przez co brak jest 

możliwości zweryfikowania, czy przedmiotowa informacja rzeczywiście ma charakter 

przetworzony. Jest tym bardziej istotne, że w odwołaniu strona kwestionuje taki charakter 

informacji twierdząc, że żądanymi danymi dysponują dyrektorzy poszczególnych jednostek 

organizacyjnych. 

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę, że niedopuszczalnym jest wydanie przez 

organ decyzji o odmowie udostepnienia informacji publicznej z tego względu, że uzyskanie 

żądanej informacji nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, bez uprzedniego 

wezwania wnioskodawcy do wykazania istnienia takiego interesu. Wnioskodawca występujący  

o udostępnienie informacji publicznej na etapie składania wniosku nie musi bowiem wiedzieć,  

że żądana przez niego informacja ma charakter informacji publicznej przetworzonej, a zatem  

w momencie formułowania i kierowania wniosku nie musi wskazywać powodów, dla których 

spełnienie jego żądania będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego. To podmioty 

zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej muszą wykazać, że objęte wnioskiem 

żądanie dotyczy informacji publicznej o charakterze przetworzonym, i mogą odmówić jej 

udostępnienia tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie wykaże istnienia interesu publicznego  

(por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2011 r., sygn. akt II SAB/Wa 22/11). 

Tymczasem Starosta Sępoleński w toku prowadzonego postępowania zaniechał wezwania Pana 

… do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego w uzyskaniu przez niego informacji 

objętej zakresem złożonego w dniu 20 września 2012 r. wniosku.  

 Biorąc pod uwagę powyższe uchybienia, w związku z tym że skarżona decyzja nie 

odpowiada prawu, tut. Kolegium uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do 

ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 

1071 ze zm.). W toku ponownego rozpatrywania sprawy organ I instancji powinien 

przeprowadzić szerszą analizę w zakresie rodzaju żądanej informacji i swoje wnioski 

odpowiednio uzasadnić, jak również w sytuacji, gdy Starosta Sępoleński podtrzyma swoje 

stanowisko, iż żądana informacja ma charakter informacji przetworzonej, powinien wezwać 

stronę do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego i dopiero wówczas podjąć 

przewidziane prawem działania.  
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 Jednocześnie na marginesie tut. Kolegium wskazuje, iż organ I instancji powinien 

zbadać, czy Pan …, który jak podaje, działa w imieniu …, posiada w tym zakresie odpowiednie 

umocowanie. 

W tym stanie rzeczy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy orzekło jak  

w sentencji decyzji.   

Niniejsza decyzja jest ostateczna. 

 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. Pan … 

2. Starosta Sępoleński  

ul. Kościuszki 11 

89-400 Sępólno Krajeńskie  

+ akta sprawy  

3. SKO w Bydgoszczy a/a 

 

 

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

 

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

 

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

 


