
 

 

SKO.4103.2172.2012                                                                            Koszalin, dnia 14 sierpnia 2012 roku
      

D E C Y Z J A  
 
Na podstawie: 

 art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w 
Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), 

 art. 1 ust. 1 i 2, art. 2 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach 
odwoławczych (tekst jednolity w Dz.U. z 2001r., Nr 79, poz. 856 z późn. zmianami), 

 art. 2 ust. 1 i 2, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o 
dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z dnia 8 października 2001r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami), 

 
po rozpatrzeniu odwołania działającej przez od decyzji Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 28 czerwca 2012r. nr 
OR.1431.3.2012 w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej,  
 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie w składzie: 
                            Przewodniczący Składu Orzekającego:   Damian Skórka (sprawozdawca) 

                            Członkowie:   Jolanta Wyszyńska 
               Anna Kurdyła 
 
na posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2012 roku   o  r  z  e  k  a : 
 

utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję 
 

U Z A S A D N I E N I E 
        Pan, działający jako, wnioskiem złożonym w dniu 30 maja 2012r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego) 
wystąpił do Burmistrza Miasta Darłowo o udostępnienie informacji publicznej w trybie przepisów ustawy z dnia 6 
września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Żądana informacja dotyczyła przedłożenia liczby etatów 
(pełnych i ułamkowych) w Urzędzie Miejskim w Darłowie za lata 2003-2011 (osobno za każdy rok), ilości umów 
zleceń z osobami fizycznymi zawartymi przez Urząd Miejski w Darłowie za lata 2003-2011 (osobno za każdy rok), 
łącznej sumy wynagrodzeń wraz z dodatkami i premiami wypłaconymi pracownikom Urzędu Miejskiego 
zatrudnionym na umowę o pracę za lata 2003-2011 (osobno za każdy rok), łącznej sumy wynagrodzeń 
wypłaconych w ramach zawartych umów zleceń z osobami fizycznymi za lata 2003-2011 (osobno za każdy rok).   

Pismem nr Or.1431.1.2012 z dnia 8 czerwca 2012r. Burmistrz Miasta Darłowo zażądał od 
wnioskodawcy wskazania szczególnie istotnego interesu publicznego w celu uzyskania informacji publicznej 
przetworzonej.  

W odpowiedzi, w piśmie z dnia 21 czerwca 2012r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Darłowie) Pan 
poinformował, że nie jest konieczne wykazywanie interesu prawnego w uzyskaniu żądanych informacji. Nie 
stanowią one bowiem informacji przetworzonych i powinny znajdować się w sprawozdaniu finansowym Miasta 
Darłowo, które jest jawne. Ponadto podniósł, że gospodarka środkami publicznymi jest jawna. 

Decyzją nr Or.1431.3.2012 z dnia 28 czerwca 2012r. , wydaną na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o 
dostępie do informacji publicznej, Burmistrz Miasta Darłowo odmówił udzielenia żądanej informacji publicznej. 
Podjęcie takiej decyzji organ pierwszej instancji uzasadnił tym, że udzielenie informacji publicznej we wskazanej 
formie wymaga podjęcia dodatkowych czynności. Czynnościami takimi są: zliczenie umów zleceń zawartych w 
ramach działalności poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego w Darłowie w latach 2003-2011 (osobno za 
każdy rok), wykazania struktury wynagrodzenia i zatrudnienia w tych latach itp., sięgnięcie do dokumentacji 
źródłowej, sporządzenie zestawienia środków wymagające wykonania wyliczeń i porównań, zestawień danych 
liczbowych, ustalenia zakresu i rodzaju wydatków w danym czasookresie. Organ wskazał, że żądanie udzielenia 
informacji nie dotyczyło informacji, w posiadaniu której organ był w dniu złożenia wniosku. Tak przygotowana 
dokumentacja do przesłania dla wnioskodawcy jest w ocenie organu informacją przetworzoną, albowiem wymaga 
procesu przetworzenia. Wnioskodawca nie wskazał natomiast szczególnie istotnego interesu publicznego, który 
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uzasadniałby przekazanie mu dokumentacji. Udzielenie informacji przetworzonej musi zaś być poprzedzone 
wykazaniem interesu publicznego. Wykazanie interesu publicznego jest zaś konieczne tylko w przypadku 
żądania wydania informacji publicznej w formie przetworzonej.  

Nie zgadzając się z zapadłym w sprawie rozstrzygnięciem Spółka działajaca przez Pana 
zakwestionowała tę decyzję i wniosła od niej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Koszalinie. Wniesiono o uchylenie decyzji w całości i orzeczenie co do istoty sprawy ewentualnie uchylenie 
zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. 
Podniósł, że żądane informacje nie mają charakteru informacji przetworzonej. 

            Organ pierwszej instancji, przekazując odwołanie, podtrzymał w całości swoje stanowisko zawarte w 
zaskarżonej decyzji. Nie znaleziono bowiem podstaw do jej zmiany lub uchylenia we własnym zakresie, w trybie 
art. 132 kpa.   
 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu sprawy ustaliło i zważyło, co następuje: 

Oceniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy stwierdzić należy, że odwołanie skarżącego jest 
niezasadne. 

Artykuł 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r., 
Nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami) przewidują, że każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej 
bez konieczności wykazywania w tym względzie interesu prawnego lub faktycznego. Ustawa równocześnie 
określa zakres i sposób udostępnienia informacji oraz wylicza podmioty zobowiązane do udzielenia informacji. 
Każde żądanie informacji pociąga za sobą obowiązek udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy - albo pozytywnej, 
albo negatywnej. Zatem organ w wyniku oceny charakteru żądanej informacji zobowiązany jest do zajęcia 
merytorycznego stanowiska w sprawie bądź to w formie pisemnego udostępnienia żądanej informacji (art. 14 ust. 
1 ustawy), bądź pisemnego powiadomienia wnoszącego, że jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach 
prawa (art. 5 ustawy), albo też odmowy jej udostępnienia wydanej w drodze decyzji administracyjnej (art. 16 
ustawy). Organ, do którego został skierowany wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zobowiązany jest 
do dokonania oceny, czy żądana informacja mieści się w pojęciu  informacji publicznej zgodnie z art. 6 ustawy, a 
następnie zajęcia odpowiedniego stanowiska w sprawie. Zatem w pierwszym etapie organ stwierdza, czy w 
konkretnym przypadku sprawa dotyczy informacji publicznej, a następnie organ rozpatruje ją pod kątem 
negatywnych przesłanek udostępnienia.  
Ustawa o dostępie do informacji publicznej ogranicza bowiem prawo do informacji publicznej (art. 5 ustawy):  
-  jeżeli stanowi ona informację niejawną (tajemnicę państwową lub służbową) lub też inną tajemnicę chronioną 
ustawowo (ograniczenia przedmiotowe),  
- ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenia podmiotowe), przy czym 
żadna z tych przesłanek nie może być interpretowana rozszerzająco.  

Skład Orzekający Kolegium w niniejszej sprawie stwierdza, że zgodnie z racjonalnym działaniem 
ustawodawcy, każdy podmiot, który gospodaruje choćby niewielką częścią publicznego mienia, ma obowiązek 
udostępnienia informacji na jego temat. Oznacza to, że prawo do informacji podąża za publicznym mieniem i 
osoby uprawnione mogą żądać informacji od każdego, kto takim mieniem zarządza lub z niego korzysta. 
Postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej na wniosek może więc zakończyć się:  
1) czynnością materialno-techniczną, jaką jest udzielenie informacji, albo 
2) wydaniem aktu, przybierającego postać pisma wskazującego na to, że żądane dane nie mają charakteru 
informacji publicznej, 
3) pismem informującym, że wezwany podmiot nie jest zobowiązany do udzielenia takiej informacji, gdyż nią nie 
dysponuje, 
4) pismem informującym, że istnieje odrębny tryb dostępu do żądanej informacji, 
5) przesłaniem pisma do organu właściwego. 

Inny sposób załatwienia sprawy przewidziany jest w przepisie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 
2001r. o dostępie do informacji publicznej, według którego odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz 
umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organy 
władzy publicznej następują w drodze decyzji. Przepis art. 16 ust. 1 był podstawą prawną decyzji Burmistrza 
Miasta Darłowo z dnia 28 czerwca 2012r., choc zauważyć należy że nie został on przytoczony przez organ I 
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instancji w podstawie prawnej wydanej decyzji. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, 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.  

Według organu pierwszej instancji niepodanie przez Spółkę szczególnie istotnego interesu publicznego 
skutkuje wydaniem decyzji odmawiającej udzielenia żądanej informacji z takim właśnie uzasadnieniem.   

Wskazać należy, że w sytuacji gdy podmiot zobowiązany do udzielenia informacji nie dysponuje na 
dzień złożenia wniosku gotową informacją, a jej udostępnienie wymaga podjęcia dodatkowych czynności, wtedy 
wytworzenie dokumentu żądanej treści będzie się mieścić w pojęciu informacji przetworzonej. W ocenie Kolegium 
w niniejszej sprawie mamy do czynienia z żądaniem udostępnienia informacji publicznej przetworzonej. W 
literaturze podnosi się, iż przez przetwarzanie informacji publicznej rozumie się podejmowanie takich czynności 
jak na przykład sięganie do dokumentacji źródłowej, dokonywanie analiz, zestawień, obliczeń, statystyk – ogólnie 
czynności, które wymagają zaangażowania dodatkowych środków i osób, a efektem tych działań będzie 
informacja, której dotychczas organ nie posiadał. Udzielenie Spółce tego rodzaju informacji publicznej, jakiej 
żąda, wymaga jej przetworzenia. Kolegium podziela w tym zakresie stanowisko organu pierwszej instancji, że z 
uwagi na zakres żądanej informacji oraz czasookres, którego ta informacja miałaby dotyczyć, jej udostępnienie 
wymagałoby dokonania odrębnych wyliczeń i porównań, w tym także dotyczących działalności różnych referatów 
Urzędu Miejskiego w Darłowie w latach 2003-2011 (osobno za każdy rok), wykazywaniu struktury zatrudnienia i 
wynagrodzenia  w tych latach. Dokonywanie takich czynności wymagałoby sporządzenia dodatkowych zestawień 
danych liczbowych, ustalenia zakresu i rodzaju wydatków poczynionych w różnych okresach czasowych. Jako 
słuszne Kolegium uznaje stanowisko, że organ nie posiadał żądanej informacji publicznej w dniu złożenia 
wniosku o jej udostępnienie. Jej udzielenie niewątpliwie wymagałoby podjęcia dodatkowych czynności 
polegających na sięgnięciu do dokumentacji źródłowej. W niniejszej sprawie istotą żądania udzielenia informacji 
publicznej, zgłoszonego przez Spółkę, było udostępnienie informacji publicznej przetworzonej, tj. takiej, która - ze 
względu na zakres i czasookres wnioskowanych danych, wymagała sięgnięcia do dokumentów źródłowych oraz 
sporządzenia stosownych zestawień i wyciągów, mających na celu zgromadzenie danych z wnioskowanego 
okresu, co z kolei wiązało się z koniecznością zaangażowania w ich tworzenie określonych środków osobowych i 
finansowych. 

W takich przypadkach odmowa udostępnienia przetworzonej informacji publicznej uzasadniona może być 
wyłącznie brakiem wskazania przez wnioskodawcę szczególnie istotnego interesu publicznego. Nie stanowią 
szczególnie istotnego interesu publicznego podnoszone przez Spółkę argumenty. Ponadto Spółka dowodzi, że 
żadana przez nią informacja nie jest informacją publiczną przetworzoną. Pojęcie "interesu publicznego" jest 
pojęciem niedookreślonym, nie posiadającym zwartej, zapisanej formuły na gruncie obowiązującego prawa. 
Interes publiczny odnosi się w swej istocie do spraw związanych z funkcjonowaniem państwa oraz innych ciał 
publicznych jako pewnej całości, szczególnie z funkcjonowaniem podstawowej struktury państwa. Skuteczne 
działanie w granicach interesu publicznego wiąże się z możliwością realnego wpływania na funkcjonowanie 
określonych instytucji państwa w szerokim tego słowa znaczeniu. W zakresie prawa dostępu do informacji 
oznacza to, że interes publiczny istnieje wówczas, gdy uzyskanie określonych informacji mogłoby mieć znaczenie 
z punktu widzenia funkcjonowania państwa, np. w konsekwencji usprawniałoby działanie jego organów. W 
sytuacji zatem braku interesu publicznego w danej sprawie, organ zobowiązany do udzielenia informacji 
publicznej przetworzonej powinien wydać decyzję odmawiającą udzielenia żądanej informacji z takim właśnie 
uzasadnieniem. W tym zakresie Skład Orzekający Kolegium podziela poglądy wyrażone w orzecznictwie 
sądowoadministracyjnym (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 
października 2007r., sygn. akt II SAB/Kr 37/07; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 30 lipca 2008r., sygn. akt II SA/Gd 
208/08, LEX nr 516112). Trudno jest mówić w niniejszej sprawie o istnieniu szczególnie istotnego interesu 
publicznego. Wnioskodawca nie wskazał w istocie, w jaki sposób zamierza wykorzystać żądane informacje 
publiczne, zgodnie z wymaganym do ich udostępnienia interesem publicznym. Tymczasem podstawowym 
elementem pozwalającym na właściwe uzasadnienie szczególnego interesu publicznego jest wykazanie, że 
działanie organów i innych podmiotów realizujących zadania publiczne wywołało lub będzie wywoływało skutki 
dla potencjalnie dużego kręgu adresatów. Wnioskodawca musi wykazać, że informacje, które zamierza uzyskać, 
nie dotyczą wyłącznie jego interesu, jak również nakreślić okoliczności i fakty, które zostaną uznane za 
wystarczające dla przyjęcia, że działa on w interesie publicznym, a sprawa, o której chce zostać poinformowany, 
ma szczególne znaczenie. Ocena tego, czy w konkretnej sprawie występuje szczególnie istotny interes publiczny, 
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należy do podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej i to on musi wykazać brak istnienia tej 
przesłanki ustawowej decyzji odmownej, co organ pierwszej instancji – w ocenie Kolegium – uczynił.   

Kolegium stwierdza, że w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej konieczne jest 
całościowe uzasadnienie stanowiska organu i dokładne wyjaśnienie argumentacji oraz przyczyn tej odmowy. 
Wymogi te spełnia uzasadnienie zaskarżonej decyzji organu pierwszej instancji z dnia 28 czerwca 2012r.  

Mając na uwadze powyższe, Kolegium orzekło jak w sentencji niniejszej decyzji. 
 
 

Decyzja jest ostateczna 
Na decyzję służy stronie skarga (w 2 egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Szczecinie, składana za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie (75-626 
Koszalin, ul. Gen. Wł. Andersa 34) w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 
          Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać 
dane wymienione w art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 z późn. zmianami), tj. wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, 
innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy; określenie 
naruszenia prawa lub interesu prawnego. 

 
 

                 Przewodniczący Składu Orzekającego:  Damian Skórka (spr.) 
 

     Członkowie:  Jolanta Wyszyńska 
 
                  Anna Kurdyła 
 
 
Otrzymują: 
1 

  
2.       Burmistrz Miasta Darłowo 

Plac Kościuszki 9    +    akta sprawy 
76 – 150 Darłowo  

3.       A/a. 
 

 
 

Na oryginale pieczęcie i podpisy właściwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


