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ODWOŁANIE 

od decyzji Burmistrza Łęcznej z dnia 27 sierpnia 2015 r.,                                      
(znak sprawy KK. 1431.2.2015)                                                                   

odmawiającej udostępnienia informacji publicznej dotyczącej pracowników 
urzędu miejskiego niepełniących funkcji publicznych 

Wnoszę niniejszym odwołanie od powyższej decyzji Burmistrza Łęcznej, zarzucając 
jej naruszenie następujących przepisów: 

- naruszenie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w zw. z art. 10 Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, poprzez rozstrzygnięcie 
wątpliwości w ramach toczącego się postępowania w ten sposób, iż doszło do 
uznania, że prawo do informacji publicznej nie obejmuje wiedzy o wydatkach 
publicznych i wynagrodzeniu za szczególne osiągnięcia osób zatrudnionych w 
administracji, 

- art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zw. z art. 8 
Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez prowadzenie postępowania w ten 
sposób, iż wszystkie wątpliwości zostały rozstrzygnięte na korzyść wyłączenia prawa 
do informacji publicznej, co prowadzi do naruszenia istoty prawa do informacji, 

- art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do 
informacji publicznej i art. 33 ust. 1 i art. 35 ustawy o finansach publicznych oraz art. 
36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych poprzez przyjęcie, iż wyłączeniu z 
jawności polegają kwestie związane z wynagradzaniem za szczególne osiągnięcia w 
pracy.  

 



Na powyższej podstawie wnoszę o: 

1. uchylenie decyzji w całości, 

2. przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. 

UZASADNIENIE 

Zdaje sobie sprawę, iż prowadzone postępowanie ma charakter precedensowy 
i stanowi odpowiedź na rozwój demokracji w Polsce oraz zapotrzebowanie na wiedzę 
o działaniu administracji, które wynika ze zwiększającej się właśnie aktywności 
obywatelskiej. Przykładem tego są kwestie związane z upublicznianiem imion i 
nazwisk osób wykonujących prace/usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej. 
Przypomnieć należy, iż przed wyrokiem Sądu Najwyższego z 8 listopada 2012 r., 
sygn. akt I CSK 190/12, wydawało się, że prawo do prywatności powinno mieć 
pierwszeństwo. Jednakże Sąd Najwyższy doszedł do przekonania, że w demokracji, 
w której gmina należy do mieszkańców (art. 16 ust. 1 Konstytucji RP i art. 11 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym) i to mieszkańcy wykonują władzę nie może 
zaistnieć sytuacja wyłączenia jawności w kwestii kto, za ile i jakie wykonuje usługi na 
rzecz administracji. W mojej opinii z podobną sytuacją mamy do czynienia w związku 
z przyznaniem nagród wynikających m .in. z art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach 
samorządowych. 

Wydaje się oczywistym, że kontroli społecznej muszą podlegać kwestie 
przyznawania nagród zarówno w zakresie kwot, jaki powodów otrzymania tych 
nagród. W innym wypadku w zasadzie poza jakąkolwiek kontrolą pozostają kwestie 
przyznawania nagród. Kontrola instytucjonalna nie obejmuje celowości i słuszności 
przyznawania nagród, a jedynie właśnie w ramach kontroli społecznej może być 
oceniona kwestia zasadności wypłaconych nagród. Warto zwrócić nadto uwagę, iż w 
roku wyborczym nagrody w samorządach mogą (w tym wypadku mogły) stanowić 
zachętę (o charakterze patologicznym) do głosowania na daną osobę albo po 
wyborach swoistą nagrodę.  

Warto zwrócić uwagę na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego 
wyrażone w wyroku z 4 lutego 2015 r., sygn. akt I OSK 531/14 zauważył: Odnosząc 
się do kwestii zanonimizowania udostępnionych informacji, Naczelny Sąd 
Administracyjny pragnie zaznaczyć na wstępie, że – istotnie – w aktualnym i 
jednolitym orzecznictwie przyjmuje się, że dane o kontrahentach jednostki 
samorządu terytorialnego, takie jak ich imiona i nazwiska, podlegają udostępnieniu w 
trybie informacji publicznej – i nie podlegają wyłączeniu z uwagi na prywatność tych 
osób wskazaną art. 5 ust. 2 u.d.i.p. (zob. wyrok SN z dnia 8 listopada 2012 r. o sygn. 
akt I CSK 190/12, OSNC 2013, nr 5, poz. 67; wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2014 r., I 
OSK 213/14, CBOSA). Pogląd ten jest podzielany także przez skład orzekający w 
niniejszej sprawie jako odpowiadający funkcji instytucji dostępu do informacji 
publicznej pozwalającej przeciwdziałać takim patologiom życia publicznego jak np. 
nepotyzm. Sprawdzenie kwestii przyznania nagród w samorządzie moim zdaniem 
związane jest z przeciwdziałaniem nepotyzmowi i patologiom życia publicznego.  

Podkreślam, iż do sprawowania społecznej kontroli wydatkowania środków 
publicznych, pełniącej między innymi funkcję antykorupcyjną, nie jest konieczne 
określanie statusu osoby zatrudnionej w administracji. Ingerencją w prywatność 
uprawnioną na gruncie prawa do informacji publicznej jest jawność wydatkowania 



środków publicznych w zakresie przeznaczania ich na nagrody osób zatrudnionych w 
publicznych urzędach. Z uwagi na istotę, funkcje i cel prawa do informacji publicznej 
nie jest uprawnione wprowadzanie podmiotowej dystynkcji w odniesieniu do 
informacji o wynagrodzeniach, pokrywanych ze środków publicznych. 

Gospodarka finansami publicznymi jest jawna, o czym stanowi expressis 
verbis art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. nr 157, poz. 1240, ze zm.). Podlega ona zatem daleko idącej 
transparentności. Umożliwienie obywatelom kontrolowania wydatków publicznych 
pełni doniosłe funkcje w państwie demokratycznym – pozwala zwłaszcza 
monitorować zjawiska niepożądane, takie jak niegospodarne wydawanie środków - w 
tym względzie pełni funkcję antykorupcyjną. Ograniczenia zasady jawności finansów 
publicznych wysławia art. 33 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, stanowiąc: 
„Przepisu ust. 1 nie stosuje się do środków publicznych, których pochodzenie lub 
przeznaczenie zostało uznane za informację niejawną na podstawie odrębnych 
przepisów lub jeżeli wynika to z umów międzynarodowych”. Jako wyjątek od zasady, 
postanowienia tego przepisu powinny być interpretowane ściśle (exceptiones non 
sunt extendendae). Art. 33 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nie zakłada, że 
ograniczeniem zasady jawności finansów publicznych jest art. 5 ust. 2 u.d.i.p. 
(przesłanka ochrony prywatności osoby fizycznej). 

Nie ulega wątpliwości, że prywatność osoby otrzymującej wynagrodzenie ze 
środków publicznych doznaje pewnego (uprawnionego) uszczerbku poprzez 
udostępnienie informacji o wysokości wynagrodzenia z danej jednostki. Jednakże 
jest to uzasadnione z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, osoba taka 
podejmując, wszak dobrowolnie, pracę w urzędach publicznych powinna się liczyć z 
tym, że wskutek zasady transparentności życia publicznego (w tym jawności 
wydatkowania środków publicznych), jawne będzie także ich wynagrodzenie. Nie 
powinno zaskoczyć takiej osoby zainteresowanie społeczeństwa skupione wokół 
przeznaczania środków publicznych. Po drugie, prywatność we wskazanym zakresie 
doznaje uszczerbku w celu i w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla sprawowania 
społecznej kontroli przez obywateli. W tym aspekcie należy wskazać, że 
przedmiotem wniosku nie są informacje poza ową konieczność wykraczające (np. 
adres zamieszkania kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu, czy inne dane 
osobowe należące do kategorii tzw. danych sensytywnych). 

W kwestii jawności ważny jest wyżej wskazany wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
8 listopada 2012 r. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy wskazał, że dla osoby żądającej 
dostępu do informacji publicznej, związanej z zawieraniem umów cywilnoprawnych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego, imiona i nazwiska stron takich umów są 
często ważniejsze niż ich treść i jest to z oczywistych względów zrozumiałe. Trudno 
byłoby w tej sytuacji bronić poglądu, że udostępnienie imion i nazwisk osób w 
rozważanej sytuacji stanowiłoby ograniczenie w zakresie korzystania z 
konstytucyjnych wolności i praw tych osób (art. 31 ust. 3 i art. 61 ust. 3 Konstytucji 
RP). W konsekwencji należy zatem przyjąć, że ujawnienie imion i nazwisk osób 
zawierających umowy cywilnoprawne z jednostką samorządu terytorialnego nie 
narusza prawa do prywatności tych osób, o którym mowa w art. 5 ust. 2 u.d.i.p. 

Wskutek tego orzeczenia oraz późniejszej działalności orzeczniczej sądów 
administracyjnych obecnie nie ma wątpliwości, że jawnymi są informacje o umowach 
zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych, zwłaszcza informacje o 



kontrahencie jednostki sektora finansów publicznych oraz o kwocie, jaką uzyskali ci 
kontrahenci na podstawie zawartych umów. 

Stanowisko takie zostało zaaprobowane przez doktrynę. W głosie do wyroku do 
w/w wyroku Sądu Najwyższego G. Sibiga podniósł: Zdaniem SN, podstawowym 
problemem pozostaje, czy imię i nazwisko, będące w tym przypadku danymi 
osobowymi, należą do zakresu prywatności osoby fizycznej w rozumieniu art. 5 ust. 2 
InfPubDostU. Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie SN zauważył, że 
problem ten może być rozstrzygnięty jedynie na tle konkretnych okoliczności danej 
sprawy. W niniejszej sprawie chodziło o udostępnienie przez gminę imion i nazwisk 
osób fizycznych, z którymi zawarła umowy zlecenia i umowy o dzieło. Osoby takie 
musiały liczyć się z tym, że ich personalia nie pozostaną anonimowe. Umowy były 
bowiem zawierane z podmiotem publicznym, jakim jest gmina. Dla osoby żądającej 
dostępu do informacji publicznej, związanej z zawieraniem umów cywilnoprawnych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego, imiona i nazwiska stron takich umów są 
często ważniejsze niż ich treść i jest to z oczywistych względów zrozumiałe. Dlatego 
też, zdaniem SN, udostępnienie imion i nazwisk osób w rozważanej sytuacji nie 
stanowi ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw tych 
osób (art. 31 ust. 3 i art. 61 ust. 3 Konstytucji RP). W konsekwencji, ujawnienie imion 
i nazwisk osób zawierających umowy cywilnoprawne z jednostką samorządu 
terytorialnego nie narusza także prawa do prywatności tych osób, o którym mowa w 
art. 5 ust. 2 InfPubDostU1. 

Identycznie S. Gajewski, A. Jakubowski: Zasada jawności gospodarki środkami 
publicznymi nie doznaje bowiem wyjątków o charakterze podmiotowym. Jej istota 
sprowadza się do zagwarantowania pełnego dostępu do informacji o sposobie 
gospodarowania zasobami publicznymi, bez względu na to, czy trafiają one do 
pracowników władz publicznych, czy do podmiotów znajdujących się na zewnątrz ich 
struktury. W okolicznościach niniejszej sprawy konstatacja ta rysuje się szczególnie 
wyraźnie. Sporne umowy dotyczyły przecież realizacji zadań publicznych, które 
mogły być również wykonywane przez pracowników samorządowych w ramach ich 
obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Osoby będące ich stroną, choć nie 
pełniły funkcji publicznej sensu stricto, jednak pozostawały z nią w związku, 
wykonując zadania publiczne, za co otrzymały środki pochodzące z budżetu gminy. 
Wspomniane umowy stanowiły więc przejaw prywatyzacji wykonywania zadań 
samorządu terytorialnego. A biorąc pod uwagę zarówno treść zasady, o której mowa 
w art. 33 ust. 1 u.f.p., jak i konstytucyjnego prawa do informacji (art. 61 ust. 1 
Konstytucji RP), które wyznacza kierunek jej interpretacji, należy przyjąć, że proces 
ten nie może prowadzić do ograniczania zakresu jawności finansów publicznych. W 
tym kontekście należy podkreślić funkcję, jaką pełni w demokratycznym państwie 
prawnym prawo dostępu do informacji. Służy ono zabezpieczeniu fundamentalnej 
zasady udziału obywateli w życiu publicznym. Uprawnienie to stanowi bowiem 
skuteczny mechanizm kontroli społecznej podmiotów sprawujących władzę 
publiczną. Związek między ustawowo gwarantowaną możliwością uzyskania 
informacji o sprawach publicznych a wspomnianą zasadą wyraża się w stworzeniu 
obywatelowi warunków dokonywania w pełni świadomej i racjonalnej oceny 
działalności władz, a w konsekwencji – korzystania z konstytucyjnego prawa do 
udziału w wyborach i referendach (art. 62 Konstytucji RP). Szczególne znaczenie w 
tym kontekście przypisuje się właśnie jawności finansów publicznych. Odnosząc te 
rozważania do prawnych uwarunkowań demokracji lokalnej, chodzi o to, by każdy 
członek wspólnoty samorządowej mógł uzyskać pełną wiedzę dotyczącą podmiotów, 



którym są przekazywane środki publiczne z budżetu gminy. Tylko takie rozwiązanie 
umożliwi mu dokonanie realnej oceny reprezentujących go radnych oraz 
wybieranego w gminie w wyborach bezpośrednich organu wykonawczego. Pozwala 
ono choćby zweryfikować – jak w stanie faktycznym głosowanego orzeczenia – czy 
dobór kontrahentów do zawarcia umowy przez samorząd gminny był merytoryczny, a 
nie np. opierał się na kryteriach osobistych lub politycznych (nepotyzm). (…) Należy 
podkreślić, że ujawnienie danych o imionach i nazwiskach kontrahentów władzy 
publicznej – dopuszczone w orzeczeniu SN – całkowicie spełnia wymogi określone 
przez TK w ww. wyroku z 2006 r., jakie postawił dla konstytucyjności udostępnienia 
informacji publicznych dotykających kwestii prywatnych jednostek. Informacje o 
kontrahentach władzy publicznej nie wychodzą bowiem poza niezbędność określoną 
potrzebą transparentności życia publicznego, ocenianą zgodnie ze standardami 
przyjętymi w demokratycznym państwie, jak również są to informacje mające 
znaczenie dla oceny funkcjonowania instytucji oraz osób pełniących funkcje 
publiczne. Wreszcie, nie są to informacje – co do swej natury i zakresu – 
przekreślające sens (istotę) ochrony prawa do życia prywatnego. Nie dochodzi 
zarazem do naruszenia prywatności osób trzecich. Sąd Najwyższy w swojej 
argumentacji poruszył także kwestię postrzegania imion i nazwisk kontrahentów jako 
informacji objętych normami ustawy o ochronie danych osobowych. W doktrynie 
zwracano uwagę, że pojęcia prywatności i ochrony danych osobowych są na gruncie 
ustawy o dostępie do informacji publicznej od siebie niezależne. Z tego względu fakt 
niewystępowania w informacji danych określonych w art. 5 ust. 2 u.d.i.p. nie 
uzasadnia automatycznie legalizacji przetworzenia jej w trybie ustawy o ochronie 
danych osobowych. Udostępnienie omawianych w wyroku informacji znajduje jednak 
pełne oparcie także w ustawie o ochronie danych osobowych. Spełnia ono bowiem 
przesłanki przetwarzania danych osobowych określone w art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 
u.o.d.o., gdyż jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia i spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa, tj. prawa do informacji i jawności wywodzonego z 
art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, a konkretyzowanego w ustawie o dostępie do informacji 
publicznej, ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych. 
Ponadto jest ono nieodzowne do wykonania określonych w tych przepisach zadań 
realizowanych dla dobra publicznego, do którego niewątpliwie należy zaliczyć 
transparentność i jawność działania władzy. Nie występują zarazem okoliczności 
wyłączające możliwość przetwarzania danych, wskazane w art. 27 ust. 1 u.o.d.o2. 

Jawność w sferze finansów publicznych ma szczególny charakter na co zwraca 
uwagę m. in. Cezary Kosikowski, „Prawne aspekty zasady jawności i przejrzystości 
finansów publicznych” (referat): Środki publiczne w większości pochodzą od 
obywateli. Państwo powinno więc ujawnić, jaki jest udział obywateli w tworzeniu 
dochodów publicznych, a także i to, na finansowanie jakich wydatków dochody te są 
wystarczające. Dla obywateli, a zwłaszcza dla ich postawy w zakresie ponoszenia 
ciężarów publicznych, nie jest obojętnym to, w jaki sposób jest rozłożony ciężar danin 
publicznych oraz w jaki sposób państwo gospodaruje wpływami z tego tytułu. 
Obywatele chcą także wiedzieć, ile kosztuje ich utrzymanie państwa i jego aparatu 
oraz to, w jaki sposób są dzielone wydatki publiczne dotyczące także celów 
(konsumpcja zbiorowa i indywidualna). Społeczeństwo pragnie również wiedzieć, czy 
aparat władzy publicznej potrafi planować, organizować, zarządzać i kontrolować 
gospodarowanie środkami publicznymi. Jawność i przejrzystość finansów 
publicznych staje się zatem narzędziem oceny systemu sprawowania władzy 
publicznej. Ocena ta jest zaś potrzebna, ponieważ to społeczeństwo dokonuje 
bezpośredniego lub pośredniego wyboru władzy publicznej. Jawność i przejrzystość 



finansów publicznych ma także znaczenie wychowawcze. Władzy publicznej 
nakazuje postępowanie uczciwe i profesjonalne oraz zgodne z interesem 
społecznym. Natomiast społeczeństwu pozwala na zwiększenie zainteresowania 
życiem publicznym i uczestniczeniem w nim. 

Dodatkowo odnosząc się do materiału przesłanego przez Urząd Miejski, trzeba 
wskazać, że na liście pracowników UM w Łęcznej znajdują się pracownicy 
wykonujący funkcje publiczne (przykład: Grzegorz Kuczyński sprawuje mandat 
radnego powiatu łęczyńskiego), a których nie ujęto w pierwotnie przesłanej 
ewidencji. Wskazana jest zatem ponowna weryfikacja listy pracowników pod kątem 
sprawowania przez nich funkcji publicznych. 

Trudno ustalić z jakich przyczyn Burmistrz chroni prywatność osób 
zatrudnionych w urzędzie, a już takiego zastrzeżenia nie czyni w przypadku stron 
umów cywilno-prawnych lub informacji o stypendiach wypłacanych nierzadko  
nieletnim obywatelom.  

W przedstawionym stanie rzeczy odwołanie jest uzasadnione. 

  

 

Łukasz Siegieda 

 

 

Załącznik: kopia odwołania. 


