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Kazus

Do Urzędu Wojewódzkiego wpłynął pisemny wniosek obywatela Azerbejdżanu
Ayaza Quember o podanie informacji dotyczącej liczby zatrudnionych w
Urzędzie pracowników. Czy Dyrektor Generalny, który w tym Urzędzie
odpowiada za udostępnianie informacji publicznej, powinien udostępnić tę
informację?



Kazus

Sesja rady gminy odbywa się w małym pomieszczeniu, w którym brak
jest miejsc dla publiczności (są tylko miejsca dla radnych i pracowników
urzędu gminy), brak jest nagłośnienia, nie posiada ona także
odpowiedniej wentylacji. Ze względu na wagę rozpatrywanych spraw
(likwidacja szkoły) w sesji chcą uczestniczyć licznie zgromadzeni
mieszkańcy gminy. Radni woleliby obradować bez udziału publiczności,
argumentując że zakłóca ona przebieg obrad. Co w takim wypadku
powinien zrobić przewodniczący rady gminy?



Kazus

Mikołaj K. wystąpił do Wójta Gminy T. o udostępnienie informacji dotyczącej 
okoliczności zatrucia pokarmowego, do którego doszło podczas 
organizowanych przez Gminę T. dożynek. Powołał się przy tym na ustawę o 
dostępie do informacji publicznej. Wójt stwierdził jednak, że wniosek Mikołaja 
K. nie dotyczy informacji publicznych i wystosował do Pana K. pismo, w którym 
odmówił udzielenia żądanych przez K. danych. Mikołaj niezadowolony z takiego 
obrotu rzeczy złożył skargę na pismo Wójta Gminy T. do właściwego miejscowo 
sądu administracyjnego.

Pytania:
Czy informacja, o którą zwrócił się Mikołaj K. jest informacją publiczną?
Czy działania Wójta były prawidłowe?
Czy Mikołaj K. mógł złożyć skargę na pismo Wójta Gminy T.?



Kazus

Dyrektor Szkoły do którego Krzysztof Nowak zwrócił się o udzielenie informacji
dotyczącej liczby uczniów w poszczególnych klasach od roku 2000 do chwili
obecnej nie jest w stanie udzielić odpowiedzi w ciągu najbliższych trzech
tygodni – zajmująca się tymi sprawami sekretarka pozostaje na długotrwałym
zwolnieniu lekarskim, a sam dyrektor w chwili obecnej zajmuje się
przygotowaniem ważnego sprawozdania. Co w takim wypadku powinien zrobić
dyrektor?



Kazus

Fundacja A. złożyła do Prezydenta Miasta K. wniosek przekazanie protokołów w 
wersji elektronicznej na płycie CD protokołów Rady Miasta K. z okresu 1990-
2008.
W odpowiedzi powiadomiono Fundację, że udostępnienie informacji w żądanej 
formie spowoduje konieczność poniesienia kosztów przekształcenia 
dokumentów do żądanego formatu we wniosku.
Wskazano, że koszt związany jest z przekształceniem sporządzonych przez Radę 
Miasta K. dokumentów w postaci tradycyjnej, dlatego organ poniesie 
dodatkowe koszty wykonania przez wyznaczonego pracownika Urzędu Miasta 
czynności skanowania tych dokumentów w ramach godzin nadliczbowych. 
Dodał, że koszt dodatkowy związany z anonimizacją danych osobowych 
zawartych w części tych dokumentów i skanowaniem wyżej wymienionych 
dokumentów w celu przekształcenia ich w formę wskazaną we wniosku 
wyniesie 180 zł.
W terminie 14 dni od otrzymania ww. powiadomienia Fundacja nie wniosła 
żądanej opłaty. Prezydent Miasta K. wydał decyzję o odmowie udostępnienia 
informacji publicznej. Czy zasadnie?



Kazus

A. W. złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci 
stenogramu z sesji Rady Miasta K.
W odpowiedzi otrzymał informację, że żądana informacja została udostępniona 
w BIP. W BIP znajduje się jednak jedynie protokół z sesji Rady Miasta K.
Co może zrobić A.W.?



Kazus

Prezes Stowarzyszenia rejestrowego „Z” zwrócił się do sądu
rejonowego we Wrocławiu z wnioskiem o udostępnienie
informacji publicznej na temat:
- wykazu sędziów czynnie orzekających w sądzie
-wieku każdego z sędziów czynnie orzekających w sądzie
- wskazania adresu miejsca zamieszkania orzekających
sędziów
Prezes Sądu rejonowego odmówił udostępnienia żądanych
informacji powołując się na ograniczenia wynikające z art. 5
ustawy o dostępie do informacji publicznej. Czy słusznie?



Sędziowie jako osoby pełniące funkcje 
publiczne – wyrok TK z 11 maja 2017 r. K 2/07

„sprawowanie funkcji publicznej wiąże się z realizacją określonych
zadań w urzędzie, w ramach struktur władzy publicznej lub na innym
stanowisku decyzyjnym w strukturze administracji publicznej, a także w
innych instytucjach publicznych. Wskazanie, czy mamy do czynienia z
funkcją publiczną, powinno zatem odnosić się do badania, czy określona
osoba w ramach instytucji publicznej realizuje w pewnym zakresie
nałożone na tę instytucję zadanie publiczne. Chodzi zatem o podmioty,
którym przysługuje co najmniej wąski zakres kompetencji decyzyjnej w
ramach instytucji publicznej. (…) Podejmując próbę wskazania ogólnych
cech, jakie będą przesądzały o tym, że określony podmiot sprawuje
funkcję publiczną, można bez większego ryzyka błędu uznać, iż chodzi o
takie stanowiska i funkcje, których sprawowanie jest równoznaczne z
podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację
prawną innych osób lub łączy się co najmniej z przygotowywaniem
decyzji dotyczących innych podmiotów.”



Stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ochronie 
danych osobowych – wyrok NSA z 5 marca 2013 r. I OSK 2872/12

Obie omawiane ustawy stanowią równorzędne akty prawne i w każdej sprawie
konieczne staje się wyważenie możliwości realizacji prawa do informacji
publicznej w sytuacji gdy w tej informacji zawarte są jednocześnie dane osobowe.
Zaznaczyć należy, że z przepisów wymienionych ustaw nie można wyprowadzić
generalnego zakazu udostępnienia informacji publicznej, w treści której figurują
określone dane osobowe. Jednocześnie brak też takiej regulacji, która byłaby
podstawą legalizującą co do zasady uzyskanie dostępu do danych osobowych w
ramach realizowanego prawa do informacji publicznej. Niewątpliwie przepisy o
ochronie danych osobowych mogą stanowić w konkretnej sprawie podstawę do
ograniczenia dostępu do informacji publicznej. Bezwzględny zakaz przetwarzania
danych osobowych został ustanowiony przepisem art. 27 ust. 1 w zakresie tzw.
"danych wrażliwych". Natomiast zgodnie z art. 23. ust. 1 OchrDanychU
przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy (pkt 2) - jest
to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa.



Informacja o wieku sędziego jako informacja publiczna - wyrok NSA z 5 
marca 2013 r. I OSK 2872/12

Niewątpliwie dane co do wieku sędziów orzekających w Sądzie
Najwyższym mają znaczenie dla kształtowania wiedzy i poglądu o
funkcjonowaniu tej instytucji. Realizacja prawa do omawianej informacji
publicznej pozostaje w związku z wartością, jaką jest jawność i
przejrzystość funkcjonowania osób sprawujących funkcje publiczne.



Miejsce zamieszkania sędziego jako informacja 
publiczna 

• dane o miejscowości zamieszkania sędziów mają znaczenie dla, 
kształtowania wiedzy i poglądu o funkcjonowaniu sądu, którego dotyczy 
żądana informacja, co pozostaje w związku z wartością, jaką jest 
jawność i przejrzystość funkcjonowania osób sprawujących funkcje 
publiczne, a także instytucji jaką jest sąd - Wyrok NSA z 5 stycznia 2017 
r., I OSK 590/15;

• Mając na uwadze powyższe uwagi należy zatem przyjąć, że informacja o 
miejscu zamieszkania sędziego sądu powszechnego nie jest informacją o 
sprawie publicznej w jej wyżej przyjętym rozumieniu, nie ma zatem 
charakteru informacji publicznej – Wyrok NSA z 21 kwietnia 2017 r., I 
OSK 1953/15



Kazus 

Izabella K. złożyła do sądu okręgowego wniosek o udostępnienie
oświadczeń majątkowych sędziów sądu okręgowego. Prezes
Sądu Okręgowego poinformował wnioskodawcę, że żądana
informacja nie stanowi informacji publicznej. Oceń
prawidłowość zachowania Prezesa Sądu. Czy Izabelli K.
przysługują jakiekolwiek środki odwoławcze?



Oświadczenia majątkowe sędziów jako 
informacja publiczna – art. 87 Prawo o ustroju 

sądów powszechnych



Kazus 

Do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o
udostępnienie zestawienia wszelkich prowadzonych postępowań
dyscyplinarnych z udziałem sędziów tegoż sądu (również sędziów, którzy
przeszli w stan spoczynku). Żądane zestawienie powinno zawierać: imię i
nazwisko sędziego, który brał udział w postępowaniu dyscyplinarnym,
datę wszczęcia i zakończenia postępowania, wykaz przedstawionych w
postępowaniu dowodów wraz z ich treścią, rozstrzygnięcie wraz z treścią
uzasadnienia. Prezes Sądu udostępnił wnioskodawcy informację w
zakresie wskazania sędziów, którzy brali udział w postępowaniach
dyscyplinarnych wraz z informacją o dacie wszczęcia i zakończenia
postępowania, odmówił udostępnienia dowodów przedstawionych w
postępowaniu powołując się na fakt, że jest to informacja przetworzona,
ponieważ organ dokonywał oceny prawdziwości dowodów, a
wnioskodawca nie wykazał istnienia szczególnego interesu publicznego w
ich udostępnieniu. Prezes Sądu Okręgowego odmówił również
udostępnienia informacji na temat rozstrzygnięć w sprawach
dyscyplinarnych, wskazując, ze ich podanie do publicznej wiadomości
wiązałoby się z nadmiernych ukaraniem ewentualnych sprawców
przewinień dyscyplinarnych. Oceń zachowanie Prezesa Sądu.



Wyroki dyscyplinarne sędziów jako informacja publiczna -Wyrok
WSA w Warszawie z 9.01.2013 r. II SA/Wa 1929/12

„Informacja w zakresie przekazania danych obejmujących imiona i nazwiska sędziów, których
dotyczyło postępowanie przed sądem dyscyplinarnym powinna zostać udostępniona na
wniosek, bez względu na treść wydanego orzeczenia. Udostępnione dane nie wykraczają
poza wiadomości mające związek z pełnieniem przez sędziego funkcji publicznych.
(…)
Sędzia jest osobą publiczną, realizuje bowiem zadania pozostające w kognicji sądów, jako
organów władzy publicznej. Zgodnie z art. 107 § ustawy - Prawo o ustroju sądów
powszechnych, za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów
prawa i uchybienia godności (przewinienia dyscyplinarne) sędzia odpowiada dyscyplinarnie.
Orzecznictwu sądów dyscyplinarnych podlegają również sędziowie w stanie spoczynku.
Sędzia w stanie spoczynku pozostaje bowiem w służbie, a jedynie dochodzi do zmiany
stosunku służbowego. Jak wyjaśniają autorzy Komentarza Prawa o ustroju sądów
powszechnych pod redakcją Jacka Gudowskiego (str. 315), do sędziego w stanie spoczynku
mają zastosowanie wszystkie przepisy dotyczące sędziów w stanie czynnym, które dają się
pogodzić ze statusem sędziego w stanie spoczynku - lub inaczej, których stosowaniu nie
sprzeciwia się szczególna pozycja sędziego w stanie spoczynku.”

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgu2tmmjuha4taltqmfyc4mrtguydmmrwgq


Kazus 

Stowarzyszenie „R.” złożyło do Prezydenta Miasta Wrocławia wniosek o
udostępnienie informacji publicznej w zakresie treści umów zawartych
przez Prezydenta w zakresie organizacji imprez plenerowych we
Wrocławiu. W swoim wniosku Stowarzyszenie wskazało, że Prezydent
powinien zanonimizować wszelkie dane wrażliwe, które znajdują się w
umowach. Prezydent Miasta Wrocławia dokonał anonimizacji takich
danych jak imię i nazwisko kontrahentów, numery PESEL/REGON, adresy
zamieszkania/siedziby kontrahentów, wskazując, że w jego ocenie są to
dane wrażliwe, o których anonimizację wnosiło Stowarzyszenie. Oceń
zachowanie Prezydenta Miasta Wrocławia



Dane o kontrahentach jednostki samorządu terytorialnego jako 
informacja publiczna a ich anonimizacja – wyrok NSA z dnia 4.02.2015 

r. I OSK 531/14

„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 DostInfPubU (…) W niniejszej sprawie dokonanie jednak anonimizacji przez organ nie
może być uznane za nielegalne i prowadzące do konkluzji, że organ z tego względu pozostaje
w bezczynności. Istotne jest bowiem w analizowanym stanie faktycznym, że w zakresie
punktów 1 i 2 sam wnioskodawca prosił o usunięcie wrażliwych danych zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych. (…) Skoro zatem wnioskodawca wniósł o usunięcie danych
wrażliwych, a dane kontrahentów gminy stanowią także dane dla nich wrażliwe – mimo że
w nieznacznym stopniu, nie wymagającym ich anonimizacji ex lege – to z uwagi na treść
wniosku organ był uprawniony do interpretacji, że żądanie wnioskodawcy usunięcia danych
wrażliwych obejmuje także dane osobowe kontrahentów. Dokonując tego organ nie popadł
zatem w bezczynność. Tym samym zarzut skargi kasacyjnej w tym zakresie także nie mógł
być uwzględniony.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbtgu2dmltqmfyc4mrygezdsnjtgu


Kazus 

Prezes Sądu Najwyższego otrzymał wniosek o udostępnienie
informacji publicznej w postaci zestawienia wszystkich pracowników
sądu wraz z informacją na temat ich miesięcznego wynagrodzenia.
Prezes Sądu udostępnił informację na temat sędziów orzekających w
Sądzie Najwyższym wskazując, że są one osobami pełniącymi funkcje
publiczne zgodnie z brzmieniem artykułu 5 ustawy o dostępie do
informacji publicznej, odmówił jednak udostępnienia informacji na
temat wynagrodzenia pozostałych pracowników sądu powołując się
na ograniczenia w dostępie do informacji publicznej wynikające z art.
5 ust. 2 (prywatność osoby fizycznej). Czy postępowanie Prezesa
Sądu było słuszne?



Wynagrodzenie pracowników organów administracji publicznej jako 
informacja publiczna – Wyrok NSA z 30.09.2016 I OSK 1853/14

Rozważając możliwość udostępnienia informacji o wynagrodzeniu danej osoby organ
powinien każdorazowo analizować, czy jest ona niezbędna z punktu widzenia celów prawa
do informacji publicznej, a także czy nie narusza godności i intymności osoby, której taka
informacja dotyczy. Należy zwrócić również uwagę, że udzielenie informacji o wysokości
środków publicznych wydatkowanych na wynagrodzenie określonego pracownika jednostki
publicznej, a taka, jak wskazano wyżej, informacja ma charakter informacji publicznej, nie
zawsze będzie oznaczało ujawnienie rzeczywiście wypłaconego wynagrodzenia, na które
może składa się wiele elementów, jak też mogą być z niego dokonywane potrącenia z
różnych tytułów. Podkreślić należy, że o ile ujawnienie wynagrodzenia "zasadniczego" nie
będzie ograniczone prawem do prywatności, to już różnego rodzaju dodatki, np. o
charakterze pomocy socjalnej, mogą być taką ochroną objęte (np. świadczenia związane w
chorobą członka rodziny). Potencjalnie ochronie będą podlegać także potrącenia np. z
tytułu alimentów.
Biorąc pod uwagę powyższe Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że prawidłowe jest
stanowisko przedstawione przez Sąd I instancji, że informacja o wynagrodzeniu wskazanych
we wniosku osób jest informacją publiczną. Nadto należy zauważyć, że kwestia ochrony
prywatności zarówno w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne, jak i osób takich
funkcji niepełniących, ma znaczenie, choć w każdej z tych kategorii ochrona ta ma różny
zakres.



Kazus 

Anna J. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na 
bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przedmiocie 
udostępnienia informacji publicznej, żądanej wnioskiem z dnia 30 lipca 2018 
r. w zakresie obejmującym:
- wskazanie pełnej korespondencji (włączając korespondencję elektroniczną)
przesyłanej pomiędzy prezesem PUODO a pracownikami urzędu w zakresie
wyboru wydawnictwa mającego wydać publikację w całości przygotowaną
przez pracowników Urzędu oraz sfinansowaną przez Urząd. Skarżąca
wskazała, że w dniu 10 sierpnia otrzymała od PUODO pismo w którym
odmówiono jej udostępnienia informacji powołując się na prywatność
pracowników organu. Oceń czy skarga była zasadna oraz jakie rozstrzygnięcie
powinno być wydane przez sąd.



Kazus 

Do Ministra Finansów wpłynął wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w przedmiocie treści wniosków o nadanie Odznaki
Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczpospolitej. Minister
Finansów odmówił udostępnienia treści wniosków wskazując na
ograniczenia wynikające z art. 5 ustawy o dostępie do informacji
publicznej. W związku z tym wnioskodawca złożył do sądu
rejonowego skargę na bezczynność organu. Oceń zasadność skargi i
postępowanie organu



Wnioski o nadanie odznaczeń jako informacja publiczna – Wyrok WSA W-wa
17.4.2014 r. 1018/13

Poza sporem w niniejszej sprawie jest, że wśród osób, których dotyczą wnioski o nadanie
odznaczeń mogą być zarówno osoby pełniące funkcje publiczne, jak i osoby takich funkcji nie
pełniące. Potwierdza to chociażby przeprowadzony przez Sąd na podstawie art. 106 §
3 PrPostSAdm dowód uzupełniający z 10 przykładowych kserokopii wniosków o nadanie
odznaki honorowej przedłożonych przez pełnomocnika organu w dniu rozprawy.
(…)
W związku z powyższym, zgodzić się należy ze skarżącą, że treść żądanych wniosków nie jest
chroniona żadną tajemnicą ustawową. Chronione mogą być bowiem jedynie tego typu dane
prywatne funkcjonariuszy publicznych, jak miejsce zamieszkania czy numer PESEL, numer
telefonu prywatnego, oczywiście o ile pojawią się we wniosku. Skarżąca wyraźnie jednak w
swoim wniosku domagała się zasłonięcia takich danych jako danych niepodlegających
ujawnieniu.
Organ nie wykazał, aby któraś z osób odznaczonych nie była funkcjonariuszem publicznym. Jeśli
jednak nawet wśród osób odznaczonych byłyby takie osoby, to organ może dokonać
anonimizacji danych chronionych. W ocenie Sądu istotnym jest też, że odznaki są finansowane
ze środków publicznych. W tych okolicznościach wnioski o nadanie odznaczenia stanowią
informację publiczną i powinny podlegać udostępnieniu w terminie ustawowym zgodnie z
wniesionym wnioskiem

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsga2tkmjtgeztkltqmfyc4mjzgqztqnjygq


Kazus 

Iwona Z. zwróciła się do Marszałka Województwa Śląskiego o udostępnienie
życiorysu Anny K. zajmującej kierownicze stanowisko w urzędzie. Marszałek
pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r. poinformował wnioskodawcę, że żądana
informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o
dostępie do informacji publicznej. Iwona Z. rozważa wniesienie skargi na
bezczynność organu. Czy skarga byłby zasadna?



Życiorys jako informacja publiczna – wyrok WSA Białystok 12.06.2014 II 
SAB/Bk 23/14

W momencie zatrudnienia przez organ administracji publicznej osoby, stającej się
funkcjonariuszem publicznym, który pełni kierownicze stanowisko, życiorys zatrudnionego,
stanowiący składową akt osobowych, przetwarzanych przez organ administracji dla różnych
celów, traci przymiot dokumentu prywatnego, który co do zasady nie stanowi informacji
publicznej.

Dokument ten, stanowiący informację publiczną, jest jednak nadal chroniony mocą art.
5 DostInfPubU, a jego udostępnienie podlega ograniczeniom w zakresie i na zasadach
określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic
ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej. Przy czym zgodnie
z art. 5 ust. 2 DostInfPubU to ostatnie ograniczenie nie dotyczy informacji o osobach pełniących
funkcje publiczne,mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia
i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy m.in. osoba fizyczna rezygnuje z przysługującego
jej prawa.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqnzwgmytiltqmfyc4mzsheztgmbvha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqnzwgmytiltqmfyc4mzsheztgmbwge


Kazus 

Koło Gospodyń Wiejskich wniosło do sołtysa wsi wniosek o udostępnienie
informacji w przedmiocie wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez
sołtysa wsi oraz jego żony, która zatrudniona jest na 1/10 etatu na
stanowisku skarbnika wsi. Sołtys odmówił udostępnienia informacji
wskazując, że Koło Gospodyń Wiejskich nie jest uprawnione do złożenia
takiego wniosku. Czy postępowanie sołtysa jest prawidłowe? Czy żądana
informacja jest informację publiczną i może zostać udostępniona na
podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej?



Wymiar urlopu jako informacja publiczna – wyrok WSA 24/6/2914 II SAB/Ol 
57/14 

W rozpoznawanej sprawie nie ulega wątpliwości, że Wójt Gminy w świetle art. 4 ust. 1 pkt
1 DostInfPubU, mieści się jako organ w zakresie podmiotowym stosowania tej ustawy, w
związku z czym zobowiązany jest do udostępniania posiadanych informacji,mających charakter
informacji publicznych (art. 4 ust. 3 DostInfPubU). Także sama informacja, o którą wystąpiła
strona skarżąca ma charakter informacji publicznej, skoro dotyczy osoby wójta gminy, który jest
osobą pełniącą funkcje publiczne. Wójt jest organem wykonawczym gminy i realizuje zadania
określone przepisami prawa, w tym kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na
zewnątrz (art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i 2, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym - Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.). Wójt jest tez zwierzchnikiem służbowym osób
zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Dlatego dostęp do informacji dotyczącej jego zatrudnienia w
Urzędzie Gminy, a w tym o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego za lata ubiegłe i
ewentualnym planowym jego wykorzystaniu stanowi informację publiczną. (por. wyroki: WSA
w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2013 r., sygn. akt II SAB/OL 165/12 oraz WSA w Bydgoszczy z
dnia 19 marca 2014 r., sygn. akt II SAB/BD 18/14, publ. na stronie orzeczenia.nsa.gov.pl).
Żądana informacja ma związek ze sprawowaniem funkcji publicznych i dotyczy ich
wykonywania. Poza tym niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego wiąże się z koniecznością
wypłaty ekwiwalentu z tego tytułu, a więc żądana informacja dotyczy też rozdysponowania
środków publicznych, co także uzasadnia jej ujawnienia na zasadzie art. 6 ust. 1 pkt
5 DostInfPubU.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbtgu2dmltqmfyc4mrygezdsnjsgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbtgu2dmltqmfyc4mrygezdsnjtge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgu2tmmzsgi2tcltqmfyc4mrugiytonbxgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgu2tmmzsgi2tcltqmfyc4mrugiytonjvhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgu2tmmzsgi2tcltqmfyc4mrugiytonjwhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgu2tmmzsgi2tc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrsgyydknjxgq4tc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrsheydsmjzgeyds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbtgu2dmltqmfyc4mrygezdsnjugy


Kazus 

XYZ sp. z o.o. złożyła wniosek do Marszałka Województwa o udostępnienie
informacji publicznej w zakresie wykazu wykonanych
audytów/kontroli/badań rekompensaty z tytułu świadczenia usług w
zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym" wraz
ze skanem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane
należycie, załączonych do oferty złożonej przez firmę B sp. j. w Ł. Marszałek
odmówił udostępnienia informacji powołując się na art. 5 ustawy o dostępie
do informacji publicznej wskazując, że informacja ta jest tajemnicą
przedsiębiorcy, ponieważ przedsiębiorca nie udostępnia takich informacji na
swój temat w materiałach udostępnianych prasie i na stronie internetowej.



Tajemnica przedsiębiorcy a udostępnianie 
informacji na stronie internetowej - II SA/Łd

306/18

Niewystarczające jest samo powołanie się na to, że firma nie udostępnia żądanych informacji
na stronie internetowej, nie są to zatem dane ogólnie dostępne, ponadto że wykaz jej
klientów, zakresu wykonanych usług jak i ich ocen stanowi know how, charakteryzują portfolio
firmy i pozwalają na zidentyfikowanie potencjału gospodarczego, należą do kategorii
informacji gospodarczych, które podlegają ochronie przed ujawnieniem, jako ze wpływają na
kondycję gospodarczą firmy.



Kazus 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w przedmiocie:
-Czy jest prowadzony rejestr umów darowizn i umów sponsoringowych zawartych
przez spółkę? Jeśli tak, to wniósł o przesłanie skany powyższego rejestru. Jeśli nie, to
wniósł o przesłanie skanów powyższych umów z lat 2010-2016.
-Skanu aktualnego sprawozdania finansowego za 2016 rok - wprowadzenie do
sprawozdania finansowego za rok obrotowy, bilans oraz rachunek zysków i strat,
zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym), rachunek przepływów pieniężnych,
opinie biegłego rewidenta wraz z raportem jeśli jednostka ma obowiązek badania
sprawozdania, uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz uchwałę o
podziale zysku (pokryciu straty).
-Z tytułu jakich działalności spośród wykazanych w Krajowym Rejestrze Sadowym
Spółka uzyskiwała przychody w latach 2015-2016, wraz z podaniem kwot tych
przychodów za rok 2016.
Organ odmówił udostępnienia informacji wskazując, że wnioskodawca nie wykazał
szczególnego interesu publicznego, który uzasadniałby udostępnienie tych informacji.
Wnioskodawca złożył skargę na bezczynność twierdząc, że nie musi wykazywać
istnienia takiego interesu, wystarczy jedynie wskazanie, jaki szczególny interes
posiada.



Wykazanie szczególnego interesu publicznego II SA/Go 1197/17

II SA/Go 1197/17

Wnioskodawca domagający się udzielenia informacji publicznej przetworzonej powinien
wyjaśnić, w jaki sposób zamierza ją wykorzystać dla ochrony szczególnie uzasadnionego
interesu publicznego. Wnioskodawca powinien przede wszystkim wykazać, że informacja,
której się domaga, jest ważna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców i nie dotyczy
wyłącznie jego interesu. Brak jest natomiast podstaw do udzielenia informacji publicznej
przetworzonej podmiotowi, który nie zapewnia, że zostanie ona realnie wykorzystana w celu
ochrony interesu publicznego lub usprawnienia funkcjonowania organów państwa.

I OSK 659/16
Udzielenie informacji publicznej przetworzonej jest obwarowane przesłanką jej szczególnej
istotności dla interesu publicznego. Szczególna istotność dla interesu publicznego musi być
oceniana w zależności od zakresu zadań jakie spełnia podmiot domagający się udzielenia
informacji



Kazus 

Wnioskiem z dnia 21 września 2017 R. S. wystąpił do Dyrektora PPO 
Przedsiębiorstwa Państwowego w Strzelcach Opolskich, zwanego dalej 
również Przedsiębiorstwem lub "organem", o udostępnienie informacji:
1) na jaką kwotę oszacowano straty związane z rozrzuceniem materiałów do 
produkcji oraz niszczeniem materiałów (koszt materiałów, koszt robocizny 
skazanych oddelegowanych do układania rozrzuconych materiałów) 
dokonanych w dniu (...) przez funkcjonariuszy SW podczas kontroli hal 
produkcyjnych,
2) kto pokrył te koszty i na jakiej podstawie,
3) ile razy w okresie ostatnich 3 lat miały miejsce takie zdarzenia na terenie 
hali produkcyjnej przy ZK nr (...) w (...).
Przedsiębiorca odmówił udostępnienia informacji powołując się na 
tajemnicę przedsiębiorcy, nie wykazując przy tym, że dana informacja 
stanowi tajemnicę przedsiębiorcy. Oceń zachowanie organu



Tajemnica przedsiębiorstwa a informacja 
publiczna- II SA/Op 4/18

Na tajemnice przedsiębiorstwa składają się należące do tego podmiotu takie informacje,
których przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie albo nabycie od osoby nieuprawnionej
zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Warunkiem respektowania tej tajemnicy jest
uprzednie złożenie w odniesieniu do konkretnych informacji zastrzeżenia, że nie mogą być one
udostępnione.

Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej nie może ograniczyć się do
zdawkowego oświadczenia o istnieniu tajemnicy przedsiębiorcy. Wskazanie konkretnej
podstawy i zakresu utajnienia danej informacji jest konieczne ze względu na specyficzny
charakter objęcia jej ochroną w kontekście prawa do informacji publicznej. W tych
przypadkach podmiot zobowiązany do udzielenia informacji musi szczegółowo określić, biorąc
pod uwagę podstawy ochrony tajemnicy przedsiębiorcy, z czego wywodzi daną przesłankę
odmowy i w czym znajduje ona uzasadnienie. Ewentualne przesłanki nieudzielenia informacji
publicznej ze wskazanego powodumuszą być omówione i wyjaśnione w sposób wyczerpujący i
precyzyjny. Dopiero taka argumentacja podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji, w
połączeniu z udostępnionymi sądowi administracyjnemu materiałami źródłowymi, umożliwi
ocenę zasadności zastosowanych przesłanek utajnienia wnioskowanej informacji publicznej.



Kazus 

R.S. wnioskiem z dnia 8 stycznia 2016 r. wystąpił do Prezesa Sądu
Apelacyjnego w Szczecinie o udostępnienie informacji publicznej w postaci
wszystkich postanowień Sądu Apelacyjnego w Szczecinie wydanych w
grudniu 2015 r. na skutek zażaleń wniesionych na postanowienia sądów
okręgowych wydziałów penitencjarnych. Prezes Sądu odmówił
udostępnienia informacji wskazując, że ze względu na konieczność
dokonania anonimizacji wielu tomów akt, żądana informacja jest informacją
przetworzoną, a jej udostępnienie wymaga udowodnienia szczególnego
interesu publicznego. R.S. w skardze na bezczynność organu wykazywał, że
anonimizacja, nawet jeśli rozległa, nie sprawia że żądana informacja jest
informacją przetworzoną. Czy skarga jest zasadna?



Anonimizacja a informacja przetworzona - I 
OSK 1362/17

Specyfika orzeczeń sądowych wraz z uzasadnieniami jest tego rodzaju, że częstokroć zawierają
one nie tylko dane stron postępowań, lecz również innych osób. Zakres złożonego wniosku jest
szeroki, ponieważ jakkolwiek obejmuje jedynie jedenmiesiąc działalności orzeczniczej sądu i to
w zakresie konkretnej kategorii spraw, to z akt sprawy wynika, że dotyczy on w rzeczywistości
154 obszernych (co najmniej kilku stronnicowych) dokumentów, a rezultaty funkcjonowania
systemu informatycznego ułatwiającego anonimizację orzeczeń – ze względu na wagę
chronionych dóbr - wymagają zweryfikowania nie tylko w drodze zwykłych czynności
technicznych, lecz znacznego nakładu pracy związanego z koniecznością ponadstandardowej –
bo wymagającej uważnej lektury kilkudziesięciu orzeczeń i ich uzasadnień - anonimizacji
dokumentów. Anonimizacja w tego rodzaju przypadkach nie ogranicza się wyłącznie do
wyeliminowania z dokumentacji imion i nazwisk, lecz wiąże się również z koniecznością
usunięcia określonych fragmentów uzasadnień, tj. takich ich części, które umożliwiałyby
identyfikację poszczególnych osób, a to z kolei wymaga przeprowadzenia czynności
analitycznych i intelektualnych. W związku z powyższym przygotowanie 154 kopii orzeczeń
wraz z uzasadnieniami, wymagające uprzedniej analizy posiadanego zasobu dokumentów i
dokonania ich wyboru według kryteriów wskazanych przez wnioskodawcę, związane byłoby
również z istotnym i takim zaangażowaniem pracowników organu, które w konsekwencji
mogłoby wpłynąć negatywnie na bieżące wykonywanie zadań przez ten podmiot.
Wnioskowana do udzielenia informacja publiczna ma zatem charakter informacji publicznej
przetworzonej.


