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         (…), 16 grudnia 2016 r.  

 

 

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze  

 w Krakowie 

 

  za pośrednictwem 

 

 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina 

 

 Wnioskodawca: 

(…) 

Redaktor naczelny portalu informacyjnego  

  „InfoSkawina”  

  Adres do korespondencji: 

  (…) 

 

 Strona przeciwna: 

 Burmistrz Miasta i Gminy Skawina 

 ul. Rynek 1 

32-050 Skawina  

 

 

ODWOŁANIE 

OD DECYZJI BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA Z 2 GRUDNIA 2016 R. 

(umowy dot. obsługi prawnej Gminy Skawina) 

 

Niniejszym na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznych w związku z art. 127 § 2 i 129 § 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego składam odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy 

Skawina  z  2 grudnia 2016 r., otrzymanej 7 grudnia 2016 r. (znak: OR.1431.25.2016) w sprawie 

odmowy udostępnienia informacji publicznej. 

 

Powyższej Decyzji zarzucam naruszenie: 

1. art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieudostępnienie informacji 

publicznej w zakresie działalności organu władzy publicznej, 

2. art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez 

uznanie, że zachodzi przesłanka do ograniczenia prawa do informacji publicznej ze względu 

na ochronę prywatności, 
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3. art. 33 ust. 1 ustawy o finansach publicznych poprzez uznanie, iż umowy na obsługę prawną 

Urzędu Miasta i Gminy nie podlegają zasadzie jawności, 

4. art. 7, art. 8 oraz art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego poprzez nie rozpatrzenie całości materiału dowodowego. 

 

Wskazując na powyższe, wnoszę o: 

1) uchylenie przedmiotowej Decyzji, 

2) zobowiązanie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do podjęcia działań zgodnych z ustawą z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Okoliczności sprawy zostały opisane w przedmiotowej decyzji. 

 

Organ wskazał, że wnioskowane umowy na obsługę prawną nie podlegają udostępnieniu ze 

względu na ochronę prywatności. Takie stanowisko należy uznać za błędne. 

 

Należy bowiem zauważyć, że przedmiotowe umowy zostały zawarte ze środków publicznych, 

osoby je zawierające musiały liczyć się z tym, że dane dotyczące tych umów mogą zostać 

upublicznione i trafić do szerokiej opinii publicznej. Podkreślić jednak trzeba, iż konieczność 

kontroli społecznej wydatkowania środków publicznych przesądza o tym, że osobą zawierającym 

umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zakresie, nie przysługuje ochrona ze 

względu na prawo do prywatności. Osoby takie traktuje się bowiem jak osoby pełniące funkcje 

publiczne. Ponieważ niniejsza sprawa dotyczy obsługi prawnej, a więc zawodowych 

pełnomocników warto podnieść, że osoby te musiały mieć tego świadomość podpisując 

przedmiotowe umowy. 

 

Takie stanowisko jest zgodne z jednolitą i ugruntowaną linią orzeczniczą. Dla przykładu można 

przywołać wyrok NSA z 4 lutego 2015 r. sygn. akt 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 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.  

 

Czy też wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z listopada 2012 r., sygnatura akt I CSK 190/12:  

W niniejszej sprawie chodziło o udostępnienie przez Miasto W. imion i nazwisk osób fizycznych, z 
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którym zawarło ono umowy zlecenia i umowy o dzieło.(…) Osoby takie musiały liczyć się z tym, że 

ich personalia nie pozostaną anonimowe. 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 DostInfPubU.  

 

Ponadto chciałbym wskazać, iż zgodnie z zasadą jawności gospodarowania środkami  publicznymi 

zawartą w art. 33 ust. 1 ustawy o finansach publicznych gospodarka środkami publicznymi jest 

jawna i jest to zasada stosowana we wszystkich sprawach związanych z wydatkowaniem środków 

publicznych. Umowy o obsługę prawną zostały zawarte przez urząd miasta i gminy w związku z 

czym  są wypłacane ze środków publicznych jednostki samorządu terytorialnego. Należy jednak 

wskazać, iż środki te pochodzą w większości od obywateli lokalnego samorządu, a władza 

dysponuje nimi w imieniu mieszkańców lokalnej wspólnoty samorządowej. Dlatego obywatele 

mają prawo wiedzieć na co wydawane są te środki i czy wydawane są one racjonalne.  

 

Środki publiczne pochodzą w większości od obywateli. Państwo powinno więc ujawniać, jaki jest 

udział obywateli w tworzeniu dochodów publicznych, a także to, w jaki sposób i na jakie wydatki są 

dzielone. Informacja o tym, w jaki sposób władze publiczne planują, organizują, zarządzają i 

kontrolują gospodarowanie środkami publicznymi, jest niezbędna w demokratycznym państwie 

prawnym, a w szczególności w procesie dokonywania wyborów władzy publicznej. Kolejną istotną 

rolą jawności i przejrzystości finansów publicznych jest przyczynienie się do wzrostu efektywności 

gospodarowania tymi środkami. Dostęp do danych publicznych sprzyja publicznemu nadzorowi. 

Społeczna kontrola podatników, jako podmiotów najbardziej zainteresowanych oszczędnym i 

efektywnym wykorzystaniem płaconych przez nich pieniędzy, motywuje do racjonalnej gospodarki 

finansowej, zgodnej z interesem społecznym, ograniczając nadużycia i marnotrawstwo środków. 

Rozpatrując funkcjonalnie znaczenie zasady jawności finansów publicznych podkreślić należy, iż w 

rzeczywistości staje się ona skutecznym narzędziem dla zachowania efektywnego rozdysponowania 

środków publicznych. - Wojciech Lachiewicz, Finanse Publiczne, 2010 r. 

 

Warto również dodać, że prawo do informacji publicznej jest równorzędnym prawem w stosunku 

do prawa do prywatności, a zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w art. 31 ust. 3 

Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 

ustanawiane tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie oraz  ograniczenia te nie 

mogą naruszać istoty wolności i praw. Tymczasem Organ właściwie nie rozważył kwestii relacji 

prawa do prywatności oraz prawa do informacji publicznej i niejako z góry ustanowił ochronę 

prywatności jako wartość nadrzędną. Tak więc strona przeciwna nie wzięła pod uwagę znaczenia 

transparentności wydawania środków publicznych i w sposób subiektywny uznała, że większą 

wartość ma ochrona prywatności. Dodatkowo należy stwierdzić, iż w niniejszej sprawie nie 

zachodzi konieczność ochrony prywatności i dlatego biorąc pod uwagę, że wszelkie wyjątki od 
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praw Konstytucyjnych należy interpretować w sposób wąski tak aby rozszerzać zakres 

informacyjny władzy publicznej wnioskowane informacje tym bardziej winny zostać udostępnione. 

 

Jak wskazał bowiem NSA w wyroku z 6 grudnia 2012 r. sygn. akt I OSK 2022/12: ograniczenia 

dostępności informacji publicznej i kryteria ważenia kolidujących ze sobą wartości podlegają 

ocenie z punktu widzenia mechanizmu proporcjonalności. Określając bowiem konstytucyjne 

wolności i prawa obywatela, prawodawca dostrzega potrzebę wprowadzania ograniczeń tych dóbr. 

Przedkłada jedno dobro konstytucyjne nad drugie, wytyczając tym samym granice korzystania z 

wolności i praw, tworząc swoistą hierarchię dóbr, mieszczącą się w ich konstytucyjnych relacjach. 

Ograniczając pewną sferę wolności konstytucyjnej obywatela, przepis ustawy musi czynić to w 

sposób, który przede wszystkim nie naruszy jej istoty i nie spowoduje zachwiania relacji 

konstytucyjnego dobra, które jest ograniczane (prawo do informacji publicznej), do celu, jaki temu 

przyświeca (ochrona prywatności), który to cel musi być także kwalifikowany w kategoriach 

wartości konstytucyjnej (interes jednostki, interes Państwa). Chodzi zatem o prawidłowe wyważenie 

proporcji, jakie muszą być zachowane, by przyjąć, że dane ograniczenie wolności obywatelskiej nie 

narusza konstytucyjnej hierarchii dóbr (zasada proporcjonalności). 

 

Na marginesie należy wskazać, że radcy prawni obsługujący Gminę Skawina widnieją w wykazie 

organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Skawina w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka 

Urząd -> Wydziały -> 2014-2018 -> Biuro Obsługi Prawnej) oraz na stronie www.gminaskawina.pl 

(zakładka Urząd -> Biuro Obsługi Prawnej). 

 

W kwestii zarzutów formalnych należy podnieść, że pomimo tego iż Organ wydał decyzję nie 

można uznać, iż dostatecznie rozpoznał sprawę ponieważ nie rozpatrzył całego materiału 

dowodowego. Ponadto uzasadnienie decyzji wskazuje, że Organ przy rozpoznaniu sprawy nie był 

bezstronny. Takie rozpoznanie sprawy naruszyło nie tylko przepisy prawa, ale także zasadę 

pogłębionego zaufania uczestników postępowania do państwa.  

 

Powyższe wskazuje, iż odwołanie od decyzji zasługuje na uwzględnienie. 

 

 

 

……………………………… 


