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                                                                                 Kalisz, dnia  2.04.2012r. 

 

SKO-4123/15/12                                                 Za dowodem doręczenia                                              

 

 

                                             D E C Y Z J A   

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu 

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w składzie: 

 

                                            Przewodniczący: Julian Przybylski – spr. 

                                            Członkowie :       Krzysztof Sobociński 

                                                                        Agata Wawrzyniak  

                 

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 2.04.2012r. odwołania Pana 

………………….. od decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 

5.03.2012r. nr BPR.0530.5.2012 w przedmiocie odmowy udzielenia Panu 

………………...informacji  publicznej ujawnienia danych dot. miesięcznego 

wynagrodzenia pracowników  działając na podstawie art.art.1,17 ust.1 i 18 ust.1 

ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych 

(Dz .U z 2001r, Nr 79, poz.856 z późn . zm.), art.17 pkt 1, art. 127 § 2  i art. 138 § 

2    kodeksu postępowania administracyjnego  

 

                                                   - o r z e k a      - 

Uchylić zaskarżoną decyzję i przekazać sprawę organowi pierwszej instancji do 

ponownego rozpatrzenia. 

 

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

 

Zaskarżoną decyzją Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego odmówił  

udzielenia Panu ………………. informacji publicznej ujawnienia danych 

określonych we wniosku z dnia 29 lutego 2012r. dotyczących miesięcznego kosztu 

utrzymania Biura Prasowego i Relacji Społecznych w Urzędzie Miejskim w 

Ostrowie Wlkp. , poprzez podanie konkretnej sumy płac pracowników ( brutto na 

miesiąc ). 

W uzasadnieniu decyzji podano co następuje. 

Wnioskodawca Pan …………….. w dniu 29 lutego 2012r. złożył wniosek o 

udostępnienie informacji publicznych dotyczących ujawnienia danych dotyczących 

miesięcznego kosztu utrzymania Biura Prasowego i Relacji Społecznych w 

Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wlkp. , poprzez podanie konkretnej sumy płac 
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pracowników ( brutto na miesiąc ). 

Na podstawie art. 5 ust 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 

informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu. 

Ograniczenie to dotyczy ochrony informacji niejawnych, ochrony innych tajemnic 

ustawowo chronionych, także ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

Zgodnie z art. 11 
1
 Kodeksu pracy pracodawca obowiązany jest szanować godność 

i inne dobra osobiste pracownika. Bez wątpienia wynagrodzenie jest dobrem 

osobistym podlegającym ochronie określonej w art. 23 i art. 24 Kodeksu 

cywilnego. Takie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w Uchwale 7 sędziów z dnia 

6 lipca 1993r., I PZP 28/93 zgodnie z którym cyt: „(…) Ujawnienie przez 

pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może 

stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 Kodeksu 

cywilnego”. 

Wynagrodzenie pracowników Biura  Prasowego i Relacji Społecznych w Urzędzie 

Miejskim w Ostrowie Wlkp. jest dobrem osobistym podlegającym ochronie 

określonej w art. 23 i art. 24 Kodeksu cywilnego. 

Zasady przetwarzania danych osobowych reguluje także Ustawa o ochronie danych 

osobowych. Stosownie do brzmienia art. 1 ust 1 ustawy każdy ma prawo do 

ochrony dotyczących go danych osobowych. Za dane osobowe uznaje się 
informacje o wysokości zarobków konkretnej osoby fizycznej ( gdy możliwe jest 

przypisanie informacji o wysokości zarobków zidentyfikowanej osobie). 

Żądanie udzielenia informacji dotyczącej wynagrodzenia pracowników komórki 

organizacyjnej Urzędu Miejskiego nie pełniących funkcji publicznych, w sytuacji  

gdy komórka składa się tylko z dwóch pracowników może prowadzić bezpośrednio 

do identyfikacji wynagrodzenia poszczególnych pracowników. 

Od decyzji powyższej odwołał się Pan  …………………. ………… pismem z dnia 

5.03.2012r. 

Organ pierwszej instancji odwołanie przekazał do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kaliszu pismem z dnia 19.03.2012r.  

Odwołanie wpłynęło do tut. Kolegium w dniu 20.03.2012r. 

Odwołujący podal co następuje. 

Informuję, że w dn. 29 lutego 2012r. zwróciłem się do Urzędu Miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego – Biuro Prasowe Relacji Społecznych z następującym pytaniem: 

„(…) uprzejmie proszę o udzielnie odpowiedzi na pytanie: jaki jest miesięczny 

koszt utrzymania Biura Prasowego i Relacji Społecznych w Urzędzie Miejskim w 

Ostrowie Wlkp.? Chodzi konkretnie o sumę płac pracowników ( brutto na miesiąc) 

(…)”. 

W dniu 5 marca 2012r. otrzymałem odmowę dostępu do informacji publicznej. 

Powołano się na zapis Ustawy o ochronie danych osobowych. Przy czym 

podkreślono w uzasadnieniu odmowy: 
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„ Za dane uznaje się informacje o wysokości zarobków konkretnej osoby fizycznej 

( gdy możliwe jest przypisanie informacji o wysokości zarobków zidentyfikowanej 

osobie)”. 

Uzasadnienie odpowiedzi nie odnosi się do pytania z dn. 29 lutego 2012r. w 

którym prosiłem o podanie sumy płac pracowników Biura Prasowego i Relacji 

Społecznych Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a nie wyszczególnienie 

konkretnych zarobków pracowników tego biura. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu rozpatrując sprawę zważyło co 

następuje. 

Organ pierwszej instancji w uzasadnieniu powołał się na art. 11
1
 Kodeksu pracy 

oraz przytoczył stanowisko Sądu Najwyższego , zgodnie z którym ujawnienie 

przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę 
może stanowić naruszenie godności pracownika. 

Odwołujący podaje , że w dniu 29.02.2012r. zwrócił się do Urzędu Miasta Ostrowa 

Wlkp.- Biuro Prasowe Relacji Społecznych z prośbą o udzielenie informacji – jaki 

jest miesięczny koszt utrzymania Biura Prasowego i Relacji Społecznych , 

konkretnie o sumę płac pracowników brutto miesięcznie. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu podaje, że Naczelny Sąd 

Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 28 kwietnia 2011r. I OSK 145/11 

w podobnej sprawie dot. premii regulaminowych i nagród pracowników Straży 

Miejskiej orzekł, że informacja dot. premii regulaminowych i nagród pracowników 

Straży Miejskiej jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy z 2001r.o dostępie 

do informacji publicznej. 

W uzasadnieniu faktycznym Naczelny Sąd Administracyjny podaje, że 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dokonał analizy przepisów ustawy 

o dostępie do informacji publicznej – art. 4 ust 1 pkt 4, art. 6 ust 1 pkt 5 i 

stwierdził, iż z przepisów tych wynika iż informacja publiczna jest informacją o 

majątku władz publicznych. 

Staż Miejska jako jednostka organizacyjna działająca na prawach jednostki 

budżetowej mieści się w pojęciu władzy publicznej, zaś informacja o jej wydatkach 

w tym wysokości wydatków na wynagrodzenia pracowników jest informacją o 

majątku publicznym. 

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując skargę kasacyjną od powyższego 

wyroku Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie kasacji nie 

uwzględnił. 

W uzasadnieniu prawnym Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się 
z poglądem Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego , że informacja o wydatkach z 

budżetu tej Straży, w tym dotycząca wynagrodzeń pracowniczych szeroko pojętych 

jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji. 

Z uzasadnienia prawnego wynika , że Naczelny Sąd Administracyjny powołują się 
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na wyrok z dnia 14.09.2010r. I OSK 1035/10 stwierdza, że w tym wyroku 

Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do sprawy, której przedmiotem było 

żądanie udzielenia informacji dotyczącej nagród wypłaconych osobie wymienionej 

z nazwiska i funkcji i taką informacje Sąd uznał za nie stanowiącą informacji 

publicznej. 

Rozpatrując niniejsza sprawę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu 

podziela pogląd wynikający z tych wyroków i przekazuje sprawę do ponownego 

rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.  

DECYZJA   NINIEJSZA  JEST OSTATECZNA 

Stronie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji za 

pośrednictwem tut. Kolegium . 

 

 

(Julian Przybylski)                      ( Krzysztof Sobociński )     ( Agata Wawrzyniak )  

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 


