
-",ggA1'f3ńE%=*H'.t
Sygn. akt l l SA/OI 929/13

Wojewódzki Sąd Administracyjny w o|sńynie

w składzie następującym:

WYROK

W IMIENTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 20'13r.

Przewodniczący

Sędziowie

Protokolant

Sędzia WSA A|icja Jaszczak-Sikora

Sędzia WSA Katarzyna Matczak (spr.)

Sędzia WSA Tadeusz Lipiński

st. sekretarz sądowy Jakub Borowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2013r.

sprawy ze skargi Andrzeja PieŚ|aka

na decyzję Samoządowego Ko|egium odwoławczego w o|sńynie

zdnia2T s ierpn ia 2013r .  Nr  SKO.54.25.2013

w przedmiocie udostępnienia informacji pubIicznej

1/ uchy|a zaskażoną decyzję oraz utŻymaną nią w mocy decyzję organu

l instancj i ;

2l orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu;

3l zasądza od Samorządowego Ko|egium odwoławczego w o|sztynie na fzecz

skarżącego Andrzeja Pieś|aka kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów

postępowania sądowego.

' , ; , , ru1 l r r , .1 i  r | t ;  I  lu .  podp i :y

Wsi6'/tvyr 1 - sentencja wyroku
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UZASADNIENIE
Z akt sprawy przekazanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w o|sztynie wynika, Że AndrzĄ Pieś|ak w dniu 4 lipca 2013 r. wystąpił drogą
e|ektroniczną (e-mail) do Wydziału Kadr Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński,
o udostepnienie na podstawie ań. 61 Konstytucji RP informacji:

1. czy zo|ganizowana w 20,13 r. wycieczka do pańnerskiej gminy Wert|e
pociągnęła za sobą jakieko|wiek kosĄ pokrywane z kasy UM Lidzbark

Warmiński?

2. program wycieczki,

2a. cel wycieczki,

3. odbyte spotkania p. Burmistrza i przedstawicie|i samoządu ze stroną
n iemiecką,

Jeśli odpowiedŹ na pytanie ,| jest twierdząca, to dodatkowo wniesiono o:
4. pełną |istę uczestnikÓw wycieczki (radnych' osób towarzyszących i innych),
5. w jakim charakterze uczestniczyły w wyjeŹdzie osoby towarzyszące -

niezwiązane z uzędem miasta?

6. czy z pobytem osób towazyszących na terenie gminy Wert|e wiązały się
dodatkowe wydatki ponoszone pzezUM Lidzbark Warmiński?

7. szczegółowy wykaz wydatków poniesionych p|zez UM Lidzbarka
Warmińskiego, związanego z wycieczka do gminy Wert|e.

Wnioskodawca wniósł o przesłanie informacji i skany dokumentów na adres mai|owy
redakcja@naszlidzbark. pl.

Pismem z dnia 8 |ipca 2013 r. Burmistz Lidzbarka Warmińskiego w odpowiedzi na
zapytanie o koszty oficja|nej delegacji na zaproszenie pańnerskiej gminy Weń|e,
przedstawił wysokość poniesionych kosŹów, program i ce| wizyty, skład osobowy wraz
z podaniem imienia i nazwiska oficja|nej de|egacji oraz poinformował, Że w skład

oficjalnej de|egacji miasta Lidzbarka Warmińskiego wchodziły również osoby

towarzyszące, które były zaproszone pzez władze gminy Wert|e i ich pobyt finansowała

ta gmina.

DecyĄą zaś z dnia 8 |ipca 2013 r. Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, na
pódstawie ań. 1 ust. 1, ań. 5 ust. 2, ań' 6 ust. 1, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198, ze zm.), ztlanej

da|ej: u.d.i'p' oraz ań' 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz' U. z 2002 r. Nr 101, poz- 926, ze zm), odmówił udostępnienia

informacji publicznej w zakresie doĘczącym ujawnienia wnioskodawcy danych
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osobowych (imion i nazwisk) 1.| osób flzycznych, nie petniących funkcji pub|icznych,

uczestniczących w wyjeŹdzie do Weń|e. Wyjaśniono, że strona wystąpiła z wnioskiem

o udzie|enie informacji pub|icznej poprzez przekazanie |isty osób uczestniczących

w wyjeŹdzie organizowanym przez Urząd Miasta w Lidzbarku Warmińskim w okresie od

29 czerwca do 2 |ipca 2013 r. Analizując złoŻony wniosek stwierdzono, Że iądana

informacja jest informacją pub|iczną w rozumieniu ań. 1 ust. 1 u.d.i.p. i co do zasady

podlega udostępnieniu. Jednakze z art. 2 tej ustawy wynika, że informacje pod|egają

ograniczeniu m.in. z uwagi na zapis ań' 5 tej ustawy. Zgodnie z art. 5 ust. 2 prawo do

informacji pub|icznej pod|ega ograniczeniu z uwagi na prywatność osoby fizycznej |ub

tajemnicę pzedsiębiorcy. ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących

funkcje pub|iczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji' W tym o warunkach

powierzenia i wykonywania funkcji, oraz pzypadku, gdy osoba fizyczna lub

przedsiębiorca rezygnują z pzysługującego im prawa. Ponieważ ustawa ta włącza
z ochrony ograniczenia dotyczące prywatności osób pubIicznych wnioskodawcy

udzielono informacji o tych osobach z podaniem ich danych osobowych, natomiast

dane pozostałych uczestników wyjazdu nie będący osobami pub|icznymi w rozumieniu

ustawy nie zostały udostępnione' gdyz podlegają ochronie na zasadzie ań. 5 ust. 2

u.d.i.p', jak również chronione są zapisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Ustawa ta pzewiduje generalny zakaz przelnazania danych osobowych (w tym ich

ujawniania) obejmujących także imiona i nazwiska. Pzy1oczono treść ań. 23 ust. 1

ustawy o ochronie danych osobowych stwierdzając, Źe organ wystąpił do wszystkich

osÓb uczestniczących w wyjeżdzie - nie pełniących funkcji publicznych, o wyrazenie

zgody na takie przetwarzanie |ecz Żadna z Ęch osób nie wyraziła zgody na ujawnienie

jej danych osobowych. W ocenie organu nie występują w tej sprawie zadne przesłanki

pozwa|ające na przetworzenie danych osobowych uczestnikÓw wyjazdu nie pełniących

funkcji pub|icznych, które uzasadniałyby przekazanie tych danych zainteresowanemu.

Przywołano ozeczenia sądów administracyjnych' w których vqyraiany jest pog|ąd' że

ustawa o ochronie danych osobowych jest ustawą szczegó|ną w stosunku do ustawy

o dostępnie do informacji pub|icznej ijej przepisy mają pierwszeństwo przed przepisami

ustavvy o dostępnie do informacji pub|icznej. Z tych wzg|ędów odmówiono

udostepnienia wnioskowanej informacji o danych osobowych osób nie pełniących

funkcji pub|icznych, które uczestniczyły w wyjeżdzie.

od powyższej decyzji Andrzej Pieś|ak wniósł odwołanie domagając się jej

uchy|enia oraz umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostepnienia informacji

pub|icznej jako bezprzedmiotowego' gdyż nie istnieją Źadne przeszkody prawne
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pzemawiające przeciwko udostepnieniu żądanej informacji' Przywołując ozecznictwo

Trybunału Kons$tucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału

Sprawied|iwości Unii Europejskiej wskazał na istotę prawa do informacji oraz jej

jawnoŚÓ jako niezbędny e|ement funkcjonowania państwa i jego organów. Przytoczy|t

ań. 61 Konstfucji RP wskazując, ze dostęp do informacji został podniesiony do rangi

zasady konstytucyjnej' przy czym wsze|kie wyjątki od tej genera|nej zasady winny być

formułowane w sposób vlyraŻny, zaś w sytuacjach niejednoznacznych na|eży

wątp|iwości rozstrzygać na rzecz prawa dostępu do informacji, na co wskazują

w wyrokach Nacze|ny Sąd Administracyjny' jak i Sąd Najwyzszy. Nie podzie|ił

stanowiska organu, że pzepisy regu|ujące prawo do prywatności mają pieruvszeństwo

w stosunku do pzepisów regu|ujących dostęp do informacji pub|icznej, ani nie stanowią

przepisów szczegó|nych. Przyznał, że prawo do informacji w niektórych pzypadkach

może być ograniczone |ecz kaŻdorazowe wyłączenie jawnoŚci musi odbywać się

zgodnie z zasadami proporcjona|noŚci inie może prowadzić do naruszenia istoty

dostępu do informacji. Zarzucił, Że z uzasadnienia decyzji nie wynika w jakim

charakterze osoby towarzyszące uczestniczyĘ w Wjeżdzie, skoro sam wyjazd miat

charakter oficjalny, to na|eżałoby p|zyjąć, iż reprezentowały jednostkę samoządu

terytoria|nego, a zatem nie moŹna wyłączyć jawności ich danych osobowych. Nie

sposób oceniać dziata|ności władzy, jeś|i brak jest wiedzy kto i w jakim charakterze ją

reprezentuje podczas oficjalnych spotkań czy wyjazdów'

Samoządowe Ko|egium odwoławcze w o|sztynie, po rozpoznaniu odwołania'

decyzjąz dnia 27 sierpnia 2013 r. nr sKo.54'25.20,|3, działając na podstawie ań. 138 $
1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, utrzymało w mocy decyzję organu I

instancji.

W uzasadnieniu pzedstawiono przebieg postępowania przytaczĄąc przepisy ań.
.t ust' .1 iart' 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji pub|icznej, z których wynika, że

każda informacja o sprawach pub|icznych stanowi informację pub|iczną w rozumieniu

ustawy i podlega udostępnieniu na zasadzie i w trybie okreś|onym w niniejszej ustawie,

pŻy czym z arl. 5 ust. 2 wynika wyjątek od tej zasady, skoro ograniczenie prawa do

informacji ma miejsce z uwagi na prywatność osoby fizycznĄ |ub tajemnicę

pzedsiębiorcy. Wskazano, ze od tej zasady przewidziane zostały odstępstwa

w sytuacji, gdy osoba Iizyczna rezygnuje z przystugującego jej prawa, bądź

ograniczenie nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje pubIiczne.

Przytoczono wyrok WSA we Wrocławiu z 16 czerwca 2011 r. sygn. |V SABMr 4411 .1'

w którym wypowiedziano pog|ąd, ze nauczycie| nie pełni funkcji pub|icznej w kontekście
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przepisów ustawy o dostępnie do informacji pub|icznej, nie jest także funkcjonariuszem

pub|icznym w rozumieniu art' .| 15 Kodeksu karnego, gdyż przepis ten w $ 19 zawiera

definicję osoby pełniącej funkcję pub|iczną którąjest funkcjonariusz pub|iczny, członek

organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej

Środkami pub|icznymi, chyba ze Wykonuje równocześnie czynności usługowe, a takżrc

inna osoba której uprawnienia i obowiązki w zakresie działa|ności publicznej są

okreś|one |ub uznane przez ustawę |ub wiązą Rzeczpospo|itą Po|ską umową

międzynarodową. Regu|acja ta jest, w ocenie Ko|egium, podstawową normą prawną do

interpretowania pojęcia funkcjonariusza pub|icznego i osoby pełniącej funkcje

pub|iczne, wymienionych W art. 4, ań. 6 u.d.i.p. Na tej podstawie uznano, że za osobę
pełniącą funkcję pub|iczną na|eŻy uznać każdego pracownika jednostki państwowej |ub

samoządowej' który pełni funkcje związane z rea|izaĄązadań o znaczeniu pub|icznym'

jeŚli funkcja ta ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym |ub

samorząoowym.

Ko|egium podzie|iło ocenę organu I instancji, że .1 1 osób towarzyszących, które

uczestniczyły w v,ryjeż.dzie do Weń|e nie jest osobami pełniącymi funkcje pub|iczne. Nie

podzielono zaęutu odwołania, że organ nie wyjaśnił w jakim charakterze uczestniczyły

te osoby w wyjeżdzie ' gdyŹ w piśmie z dnia 8 lipca 2013 r' jednoznacznie Wskazano, że

osoby te towazyszyły uczestnikom wyjazdu pełniącym funkcje publiczne. Nie można

zatem tym osobom w sensie forma|nym przypisać pełnienia funkcji pub|icznych, jak

zdaje się to twierdzic odwotujący, skoro reprezentowały one jednostkę samorządu

terytorialnego.

Kolegium rozważyło rÓwnież czy nie pełniąc funkcji publicznych osoby te

korzystają z ochrony prywatności w rozumieniu art. 5 ust. 2 u.d'i.p. Wskazano, że dane

osobowe i ich ochrona stanowią jeden z aspektów prywatności, przy czym ustawa

zdnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej zwana: u.o.d.o.) stanowi

lex specialis w stosunku do ustawy o dostępie do informacji pub|icznej, przesądzĄąc,

że imię i nazwisko osoby fizycznej, jako sfera prywatnoŚci człowieka podlega ochronie

danych osobowych. Wskazano, że w rozumieniu art' 6 ust. 1 u.o.d.o. za dane osobowe

uwaźla się wsze|kie informacje dotyczące zidentyfikowania |ub moz|iwej do

zidentyfikowania osoby fizyczne1, zaś zgodnie z a|1' 23 ust. 1 pkt 1 tej ustawy

przetwazanie danych jest dopuszczalne ty|ko Medy, gdy osoba, której dane doĘczą

vlyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych. osoby

uczestniczące w wyjeżdzie nie wyraziły zgody na udostepnienie ich danych osobowych,

a ujawnienie ich imienia inazwiska stanowiłoby ujawnienie danych, o których mowa



Sygn. akt ll SA/OI 929/'13

w ań. 6 ust. .| u.o'd.o. Wyjaśniono, Że zasada jawności i kontroli działania administracji

pub|icznej moie byc w tej sprawie rea|izowana bez posiadania danych osobowych osób

towarzyszących, nie mozna bowiem uznać, Że udostępnienie tych danych jest

niezbędne |ub konieczne do wykonywania prawa wnioskodawcy do informacji i kontro|i

organów administracji. Udostepnienie imion i nazwisk w rozwaianĄ sprawie

stanowiłoby ograniczenie w zakresie kozystania z konstytucyjnych wo|ności i praw tych

osób, o czym stanowi ań. 3.1 ust. 3 iań.61 ust. 3 Konstytucji .

Na tą decyzję Andzej Pieś|ak złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w o|sztynie wnosząc o jej uchy|enie i nakazanie podmiotowi

wykonanie wniosku zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji pub|icznej

oraz zasądzenia kosztów postępowania. Zarzuci]t decyzji naruszenie ań' 6.1 ust. .1 i 2

w związku z ar|. 31 ust. 3 i ań. 7 Konstytucji Rzeczypospo|itej Po|skiej.

W obszernym uzasadnieniu skargi strona skarżąca przedstawiła przebieg

postępowania' odnosząc się do przytoczonego Wyroku WSA w o|sŹynie z dnia 30

kwietnia 2012 r' (sygn. || sA/o| 194/12) stwierdziła, że nie sposób usta|iĆ z jakiego

powodu Ko|egium uznało, Że w sytuacji równoważności prawa do informacji pub|icznej

i prawa do prywatności pierwszeństwo na|eŻy puyznać prawu do prywatności.

Skaźący nigdy nie podnosił, że osoby o których dane osobowe wnosił są osobami

pełniącymi funkcje pub|iczną |ecz nie usta|ono' czy osoby te nie WystępowaĘ w imieniu

gminy - władz gminy, skoro w trakcie wyjazdu odbywały się oficja|ne spotkania.

Wskazał' że przywołany wyrok Sądu został przez NSA uchy|ony wyrokiem z dnia 6

grudnia 2012 r. (sygn. I osK 2021112), w którym właśnie wskazano na mechanizm

proporcjona|ności jaki musi zostać zachowany pomiędzy chronionymi dobrami, chodzi

o prawidłowe wywazenie proporcji, jakie muszą zostać zachowane, by pzyjąć, że dane

ograniczenie wo|ności obywate|skiej nie narusza kons{tucyjnej hierarchii dóbr.

Pzywołano takż:e orzeczenie Sądu Najwyzszego (sygn. IcsK 190/12)' w którym

wyjaśniono, że prawo do prywatności może pod|egac ograniczeniom w pzypadku

wchodzenia w sferę pub|iczną. Nadto po raz ko|ejny przytoczono argumenty zawańe

w odwołaniu pzywołując wyroki Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału

Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawied|iwoŚci Unii Europejskiej dotyczące prawa do

informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Ko|egium odwoławcze w o|sztynie

wniosło o jej odda|enie podtrzymując stanowisko zajęte W decyż1i. Wskazano na błędne

załoŻenie skażącego, że skoro osoby towarzyszące uczestniczyĘ w oficja|nym

wy1eżdzie to reprezentowały gminę, co wyk|ucza moż|iwośó wyłączenia jawności ich
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imienia i nazwiska, gdyż ten przejaw aktywności tych osób w ocenie Ko|egium nie
stanowi sprawowania funkcji pub|icznych, a ty|ko pełnienie takiej funkcji ob|igowałoby
do ograniczenia ich prawa do prywatności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w olsztynie ałażrył, co następuje:
Zgodnie z ar|' 1 ustawy z dnia 25 |ipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów

administracyjnych (Dz.U. nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne są właściwe
do badania zgodności z prawem zaskarzonych aktów administracyjnych, pzy czym Sąd
nie może opierać tej kontro|i na kryterium słuszności |ub sprawied|iwości społecznej.
Decyzja administracyjna jest zgodna z prawem, jeże|i jest zgodna z powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa materia|nego i przepisami prawa procesowego.

Uchy|enie decyzji administracyjnej, wzg|ędnie stwierdzenie jej nieważności pzez Sąd'
następuje ty|ko w przypadku stwierdzenia istnienia istotnych wad w postępowaniu |ub
naruszenia przepisów prawa materia|nego, mającego Wptyw na wynik sprawy (art. 145
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi tj. Dz.U. z2012 r' poz.270, ze zm.) zwanej da|ej: ustawą ppsa.

Zakres kontroli Sądu wyzna cza ałI' 134 tej ustawy stanowiący, że sąd ozeka
w granicach danej sprawy, nie będąc jednak nliązany zarzutami i wnioskami skargi
oraz powołaną podstawą prawną (s 1).

Sąd poddawszy kontro|i decyzję Samoządowego Ko|egium odwo,lawczego

w o|sztynie z dnia 27 sierpnia 2013 r- oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Burmistrza
Lidzbarka Warmińskiego z dnia 8 |ipca 2013 r. stwierdził, że skarga Andrzeja Pieś|aka

zasługuje na uwzg|ędnienie.

Przedmiotem tej skargi jest prawo do informacji publicznej udzielanej na zasadach

iw trybie ustawy z dnia 6 wześnia2001 r. o dostępie do informacji pub|icznej (Dz. U.
Nr 112' poz. 1198, ze zm') dalej: u.d.i.p. Ustawa ta regu|uje zagadnienie dostępu do
informacji pub|icznej, okreś|a zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy
oraz procedurę itryb udostępniania informacji pub|icznej. Zakres podmiotowy

stosowania ustawy okreś|a je1 art. 4, zgodnie z którym obowiązane do udostępnienia

informacji pub|icznej są władze pub|iczne oraz inne podmioty wykonujące zadania
pub|iczne, będące W posiadaniu takich informacji (ust. 3).

Stosownie do ań. 1 ust. .| u.d.i.p., informacją pub|iczną jest każda informacja

o sprawach pub|icznych w rozumieniu ustawy i pod|ega udostępnieniu i ponownemu

wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreś|onym w niniejszej ustawie. Z ań' 4 ust. 1 tej

ustawy wynika natomiast, kto jest zobowiązany do udostepnienia takiej informacji iz
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ust. 1 pkt 4 tego przepisu wynika' Źe w szczegó|ności obowiązanym do udostepnienia

takiej informacji są podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne a|bo osoby

prawne samorządu terytoria|nego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe

jednostki organizacyjne a|bo jednostki organizacyjne samoŻądu terytoria|nego, przy

czym jak wynika z ustępu 3 tego pzepisu podmioty te są obowiązane do udostepnienia

informacji pub|icznej będąc w posiadaniu takich informacji.

W rozpoznawanej sprawie skażący wystąpił do Burmistrza Lidzbarka

Warmińskiego, a zatem organu wykonawczego jednostki samorządu terytoria|nego jaką

jest Gmina Lidzbark Warmiński o udostepnienie informacji pubIicznej związanĄ

z zorganizowanym w 2013 r., ,,wyjazdem - wycieczką' do pańnerskiej gminy Weń|e,

w ramach którego to wyjazdu uczestniczy|i przedstawicie|e gminy wraz z osobami

towarzyszącymi. Burmistz pismem z 8 |ipca 2013 r. udzie|ił wyczerpujących informacji

dotyczących poniesionych kosfów związanychzwyjazdem,jego programu, ce|u oraz

imiennie wskazanych osób, które pełnią funkcje pub|iczne i brały udział w wyjeŹdzie.

Poinformowano, żrc w oficja|nej de|egacji brały udział także osoby towazyszące

zaproszone przez w]tadze gminy Wert|e, których pobl finansowała ta gmina. W decyzji

będącej przedmiotem skargi odmówiono natomiast podania imion i nazwisk

wskazanych osób towazyszących powołując się na treść ań' 5 ust.2 u'd.i.p' oraz ań.

23 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z

2002 r. Nr 101, poz. 926,zezm\.

|stota sporu pomiędzy stronami doĘczy zatem kwestii czy osoby, które

uczestniczyły w oficja|nej de|egacji do pańnerskiej gminy Weń|e reprezentując miasto

Lidzbark Warmiński a nie będąc jednocześnie osobami pełniącymi funkcje pub|iczne

kozystają z ochrony ich prywatności wynikającej z art. 5 ust. 2 u.d.i'p., jak równieŹ

ochrony wynikającej z al1' 23 u.o.d.o., czy też. ich dane osobowe - imię i nazwisko

winny zostać udostępnione wnioskodawcy.

Wskazać na|eży, Że nie budzi sporu pomiędzy stronami oko|iczność' iŻ żądana

informacja obejmująca dane osobowe osób towarzyszących oficja|nej de|egacji

w wyjeŹdzie na|eży do kategorii informacji pub|icznej, która co do zasady jest

udostępniana w oparciu o zapisy ustawy o dostępie do informacji pub|icznej. Informacja

ta wiąŻe się bowiem z dziatraniami samoządu - Gminy, poniesionymi przez jednostkę

samorządu terytoriaInego kosztami transportu, a więc jest informacją dotyczącą majątku
jednostki samorządu terytoriaInego oraz sposobu vvydatkowania takich środków.

Ządana informacja związana jest z wykonywaniem funkcji pub|icznych przez

pzedstawicieli Gminy w ramach oficjalnej delegacji zagranicznej, ptzy czym jak wynika
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z udostępnionej informacji na Wyjazd ten były wydatkowane rÓwnież środki pub|iczne -

samorządowe obejmujące kosf wynajęcia autokaru.

organy orzekające w tej sprawie stwierdziły, Że z uwagi na treść ań' 5 ust. 2

u.d.i.p' osoby towarzyszące w wyjeżdzie korzystają z p|awa do prywatności' skoro

prawo do informacji pub|icznej pod|ega ograniczeniu ze wzg|ędu na prywatność osoby

fizycznĄ |ub tajemnicę przedsiębiorcy. ograniczenie to nie dotyczy jedynie informacji

o osobach pełniących funkcje pub|iczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji,

w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba

fizyczna Iub przedsiębiorca rezygnĄąz przysługującego im prawa.

W rzeczonĄ sprawie nie zachodzi sytuacja, gdy osoby towarzyszące oficjalnej

de|egacji zrezygnowaĘ ze swojego prawa do prywatności, gdyŻ złoŻyły oświadczenia'

Że nie wyrażĄązgody na udostepnienie ich danych osobowych. Zatem na|eżało ocenić

czy nie zachodzą oko|iczności wyłączające ich prawo do prywatności, a to z uwagi na

oko|iczność, że ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje

pub|iczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia

i wykonywania funkcji.

W tym miejscu Wskazać pozostaje, żze z uwagi na doniosłość prawa do informacji

pub|icznej w ań' 61 ust' 3 Konstytucji RP wyznaczono granice dopuszcza|nego

ograniczenia tego prawa: ograniczenie może nastąpić wyłącznie ze wzg|ędu na

okreś|one w ustawach ochronę wo|ności i praw innych osób i podmiotów

gospodarczych oraz ochronę poządku pub|icznego, bezpieczeństwa lub Ważnego

interesu gospodarczego Państwa. oznacza to, że obywate|skie prawo do informacji nie

ma charakteru bezwzg|ędnego iże ustawodawca ogranicza dostęp do informacji

pub|icznej' respektując koniecznośó zasady - dostępu do informacji publicznej iwańości

wskazanych w ań' 61 ust. 3 Konstytucji RP.

Wwyroku Nacze|nego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2012 r. (sygn. I

osK 2021l12) Wyrażono pog|ąd' który akceptuje Sąd rozpoznający niniejszą sprawę,

,,ze ograniczenia dostępności informacji pub|icznej i kryteria ważzenia ko|idujących ze

sobą Wartości pod|egają ocenie z punktu widzenia mechanizmu proporcjona|ności.

okreś|ając bowiem konstytucyjne wo|ności i prawa obywate|a, prawodawca dostzega

potzebę wprowadzenia ograniczenia tych dóbr. Pzedkłada jedno dobro konstytucyjne

nad drugie, wytyczając tym samym granice korzystania z wo|ności i praw, tworząc

swoistą hierarchię dóbr, mieszczącą się W ich konstytucyjnych re|acjach. ograniczając

pewną sferę wo|noŚci konstytucyjnej obywate|a' pzepis ustawy musi czynic to

w sposób, który przede wszystkim nie naruszy istoty i nie spowoduje zachwiania re|acji



Sygn. akt ll SA/OI 929/13

konstytucyjnego dobra, które jest ograniczane (prawo do informacji pub|icznej), do ce|u

jaki temu przyświeca (ochrona prywatności), który to ce| musi być także kwa|ifikowany

w kategoriach wańości konstytucyjnej (interes jednostki, interes Pastwa). Chodzi zatem

o prawidłowe Wyważenie proporcji, jakie muszą być zachowane, by przyjąĆ, ż.e dane

ograniczenie wo|ności obywate|skiej nie narusza konstytucyjnej wartości dóbr (zasada

proporcjona I ności)'''

W niniejszej sprawie organy ozekające nie dokonaty takiego wywazenia proporcji

pomiędzy ochroną prywatności a interesem jednostki w uzyskaniu dostępu do

informacji, czy|i pominięto wskazywaną wyżej zasadę proporcjona|ności uznając, że

pierwszeństwo na|eŻy zawsze przypisać ochronie prywatności, co oznacza brak

moż|iwości udostępnienia danych osobowych osób towarzyszących biorących udział

w oficjaInego de|egacji miasta Lidzbarka Warmińskiego w pańnerskiej gminie Weń|e.

Uznano, że osoby towarzyszące nie pełniĘ funkcji pub|icznej, a zatem

w stosunku do nich należy zastosować ograniczenie wynikające z ań. 5 ust. 2 u.d.i.p.'

jak równiez osoby te nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których

mowa W ań. 23 ust. 1 pkt 2-5 u.o'd.o.

Z takim stanowiskiem nie sposób się zgodzić' bez wcześniejszego rozwaŻenia czy

w sytuacji, gdy osoby towarzyszące mino, że nie pełnią funkcji pub|icznych godzą się na

udział w oficja|nej de|egacji reprezentującej gminę w spotkaniu z pańnerską gminą na

terenie Niemiec oraz biorą aktywny udział w oficja|nych spotkaniach, których ce|em jest

jak wskazano zarówno kontynuowanie dotychczasowej wspotpracy, wymiana

doświadczeń samorządowych czy pogłębianie współpracy, nie skutkuje koniecznością

przyjęcia' że w takim przypadku osoby te mimo, że nie pełnią funkcji pub|icznych

w Gminie mają we wskazanym zakresie związek z pełnieniem tych funkcji' czy tei!.

w takim pzypadku te osoby fizyczne nie rezygnują poprzez udział w takim wyjeŹdzie

z przysługującego im prawa do prywatności. Uciekło uwadze organów orzekających

w tej sprawie, to ze osoby te w trakcie uczestniczenia w de|egacji korzystały również

z pub|icznych środków wydatkowanych pzez samorząd pop|zez poniesienie kosfóW

podróży'

Nadto na|ezy wskazać, że brak jest jakiegoko|wiek wyjaśnienia twierdzenia

zawartego w decyzji organu odwoławczego, Że zasada jawnoŚci i kontro|i działania

organów administracji pub|icznej może być rea|izowana w pzedmiotowej sprawie bez

posiadania danych osobowych osób towarzyszących w wyjeŹdzie do Niemiec. Nie

wskazano w jaki inny sposób można w tym zakresie dokonaÓ kontro|i działania organów

administracji w tym zakresie. Nie można uznać, że udostępnienie tych danych byłoby
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zbędne do wykonania prawa do informacji przez wnioskodawcę ikontro|i spolecznej

organów administracji pub|icznej skoro nie wskazuje się w jaki inny sposób można w tej

kwestii taką kontro|ę sprawować'

W ocenie Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę, skażący słusznie podniósł

podczas rczprawy, ze właśnie posiadanie wiedzy na temat imienia i nazwiska osób

towarzyszących w oficja|nej de|egacji pozwo|i na dokonanie takiej społecznej kontro|i

organu administracji pub|icznej - jednostki samoządu terytoria|nego (Gminy Lidzbark

Warmiński), poprzez uzyskanie wiedzy co do kryteriów jakimi organ kieruje się pzy

dobze osób wyjeŻdŻających z oficja|ną de|egacją które reprezentują pzeciez

samorząd na zewnaIrz.

W tym miejscy na|eży przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada

2012 r. (sygn. I csK 190/12), w którym stwierdzono, że niewątp|iwie takie dane jak imię

i nazwisko osoby fizycznej na|eży do zakresu jej prawa do prywatności, jednak trudno

jednoznacznie przesądzić, czy udostępnienie tych danych pzez jednostkę samoządu

terytoria|nego narusza prawo tej osoby do prywatności. Prob|em ten może być

rozstrzygnięty jedynie na t|e konkretnych oko|iczności danej sprawy, przy czym W te;

sprawie uznano' że ujawnienie imion i nazwisk osób zawierających umowy

cywi|noprawne z jednostką samorządu terytoria|nego nie narusza prawa do pryvvatności

tych osób, o Kórym mowa W art. 5 ust.2 u'd'i'p.

Reasumując W niniejszej spawie organy ozekające winny ponownie

przeana|izować, czy zgoda osób towarzyszących na udział w oficjalnej delegacji do

pańnerskiej Gminy oraz uczestniczenie w odbytych tam oficja|nych spotkaniach nie

skutkuje koniecznością stwierdzenia, że osoby biorące udziat w tym wyjeŹdzie nie mogą

kozystać z prawa do prywatności, o którym mowa w ań. 5 ust. 2 u.d.i.p.' gdyż mimo, że

nie pełnią funkcji pub|icznych w jednostce samorządu terytoria|nego to mają we

wskazanym zakresie związek z pełnieniem tych funkcji, tak poprzez udział

w wykonywaniu tej władzy podczas oficja|nych spotkań, jak również korzystĄą ze

środków pubIicznych.

Mając powyższe na wzg|ędzie Sąd, na podstawie arL. 145 S 1 pkt 1 lit. c i a

ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ozekł jak w sentencji.

o kosztach postępowania orzeczono stosownie do ań. 200 powołanej ustawy, a o

wstrzymaniu wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia na podstawie ań. 152 ustawy

l i a  o ro1rn l  re  v lł !c iwe nod o l ty
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