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Samorządowe Kolegium odwoławcze
w o|szĘnie

za pośrednictwem:

Burmistrz Lidzb arka W arrnińskię so

oDwoŁANIE
od decyzji Burmistrza l,id zbarka Warmirńskiego

z 8 lipca 2013 roku znak OR1431.12.2013WS

Działając na podstawie art'|27 ustawy z |4 czerwca l9ó0 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000r' nr 98 poz'1071 z późn. zm', dalej k.p.a.) w
związku z art.l6 ust.Z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji pubticarej
(Dz.U' 2001r. nr I12 poz.||98 z późn. arr., dalej u.d.i'p.), odwofuję się od decyąji Burmistrza
Lidzbarka Warmńskiego z dnia 8 lipca 2013 roku zrrak oR.143l.l2'20l3ws' odmawiającej
udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej.

Wnoszę o uchylenie w całości decyzji organu I instancji odmawiającej udostępnienia
informacji pub|icmej oraz o umorzenie postępowania w sprawie odmowy udostępnienia
informacji publicznej jako bezprzedmiotowego w sytuacji gdy nie istrieją żadne przeszkody
prawnę przemawiające przeciwko możliwości udostępnienia żądarcj informacji publiczrrej.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 4lipca 2013 roku odwofujący się wystąpił z żądaniem udostępnienia
inforrrracji publicznej poprzez przekazanie lisĘ osób uczesfuiczących w wyjeźdńe
organizowanym przez Miasto Lidzbark Warminski do Werltę w okresie od29 czerwca 2013 r. do
2lipca2}l3 r.

w dniu 8 lipca 2013 roku Burmistrz Lidebarka Warmńskiego wydał decyzję
adminisfracyjnąoznaczonąoR.|43l.|2.20l3WS, odmawiającą udostępnienia odwofującemu się
żądanej informacji publiczrrej w części doĘczącej udostępnienia informacji osób, które nie pehrią
funkcji publicznych.



Jako powód odmowy udostępnienia informacji publicznej wskazano okolicznoŚć, że
udostępnienie wnioskodawcy naruszy prywatność osób uczesfuiczących w oficjalnym wyjeźdńe
organizowanym ptzęz organ władzy publiczrej.

Zasada jawności firnkcjonowania państwa stała się jedną z podstawowych zasad
demokracji- Systemy polĘcare przyjmowane w państwach demokratycznych rrmają iż' jawność
staje się niezbędnym ęlementem dialogu pomiędzy powołanymi do wykonywania zadań panstwa
organami, a pehiącymi rolę suwerena obywatelami - wspołczesnym państwie akceptowalność
działania władzy nie kończy się tylko na wyborach, a w zasadzie toczy się ciągła dyskusja
pomiędzy władza" a obywatelami' Legitymizacja władzy opiera się w dużym zalaesie na jej
gotowości do .1awności. Niejednokrotnie jawnoŚć funkcjonowania władzy przeciwdziała
napięciom i konfliktom, a władza przejr4lsta ma większe poparcie społeczrre. Jędnakżę dążenie
do jawności nie jest powszecbnie przyjęą. zasaĄ wśród adminisfoacji Biuroleracja zawsze
pojmowała jawność zycia publiczrlego bardziej jako zagrożenie niż jako czynnik wspierający
procesy sprawowania włafuy' Jeśli jawność dopuszczano, to tylko w wybranych dziedzinach
życia, np, gospodarce, ąlbo na ząsadąch ustwstwa, koncesji. Według rządzących zasady
wolności, demokracji i troski o dobro wspólne domagaĘ się tylko wybranych przejawów
jawności, a nie powszechnej wiedzy wszystkich o wszystkim (Tomasz Stawecki, Jawnośó jako
wartoŚć prawna' STIJDIA IURIDICA XLIIV2004 wPiA Uw, slr. 2|7). Na istoĘ prawa do
infonnacji a rracał w swojch wyrokach uwagę Trybunał Konstyfucyjny m- in-:
o wyrok z |5 puździerrtika 2009 r.' Sygn. akt K 26108 Powszechny i szeroki dostę1l do informacj i
publicznej stanowi niezbędną przesłankę istnienią społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym
idzie - urzeczywistnienia demokratyczrlych zasad funkc1onowania władzy publicznej w polskim
państwie prcwnym. Dostę1l do informac1i publicmej jest bowiem, z jednej Strony, wąrunkiem
świadomego uczestnictwa ob1nateli w podejmowaniu rozstrzygnięć władczych (zob. P
Winczorek, Komentąrz do KonsĘtucji M z dnia 2 ]o,ąlietnia ]997 r., Warszawą 2000, s. 83), a z
drugiej, umożliwią efekrywnąkontrolę obywatelskądziałan podejmowanych przez or4ąny władzy
publicznej (zob W Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej' Komentarz, Kraków 1998, s.
58; I' Lipowicz, (w:) Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do KonsĘtucji RP z 1997
roku, pod red, J. Bocia, Wrocłqw ]998, s. ] ]4). Stqd wielkie maczenie powszechności dostępu do
informacji publicznej' W demokratyczrtym społeczeństwie podstawowym prcwem jest wiedzieć i
być informowąnym o tym, co i dlaczego czyniąwładze publiczrle (zob. J. E. Stiglitz, on LiberĘ,
the Right to Know, and Public Discourse: The Role of Transparency in Public Life, (w:)
Globalizing Rigllt. The oxford AmnesĘ Lectures, pod red^ LI. J. Gibneya, oxford-New York
2003, s. 115 i n.).
o wyrok z 20 marca 2006 r ', K |,| l05, z Przedstawiona wyżej analiza prowadzi do wniosku, że
sfera chronionej prywatności pozostaje niejednokrotnie w związku z informacjami odnoszącymi
się do działalności organów publicznych. Wyraźną tendencjq charaherystycmą dla orzecznictyvą
i regulacji europejskich jest w tym względzie dążenie do zagwarantowanią możliwie szerokiego
dostę1lu do informacji publicmych, ponieważ Stanowi on istotną gwarancję trąnsparentności
życia publicznego w demokratycznym państwie. Uznaje się w konseh.uencji, że prywatność osób
pełniącychfunkc1e publiczne, pozostając pod ochronqgwarancji konwencyjnych (zwłaszcza art.



8 europejskiej Konwencji), może podlegać ograniczeniom, hóre co do zasady znajdować mogą
usprawiedliwienie ze względu na wartość, jaką jest jawność i dostępność informacji o

funkcjonowaniu insĘtucji publicznych w państwie demokraĘcznylrn' Wartość ta anliqzana z
transparentnością Ącia publicznego nie może prowadzić do catkowitego przelłreślenia i
zanegowania ochrony związanej z Ąciem prywatnych osób wykonujących funkcje publicme.
osoby wykonujące takie funkcje z momentem ich podjęcia muszą zaakceptować szerszy zakres
ingerencjiw sferze ich prywatności niż w wypadku innych osób.

Również prawo do informacji publicznej zostało uznane za fundament demokacji w
orzeczrrictwie Europejskiego TrybunaĘ haw Człowrek oraz Trybuna.t Sprawiedliwości Unii
Europejskiej. Trybunału Praw Człowieka z 14 kwietnia 2009 w sprawie Tiirsasóg a
Szabadsńgjogokćrt p. Węgrom (Nr wniosku 373,74105), w której organlzacja pozarządowa
działająca na rzecz przejrzystoŚci zycia publicane wysĘliła do trybunału w z wnioskiem o
ustalenie naruszenia art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji o ochronie haw Człowieka i
Podstawowych Wolności. Trybunał stwierdził, ze biorąc pod uwagę prawo chronione AĘkułem
]0, w momencie, gdy władze chcą stworzyć przeszkody dla gromadzenia informac1i,
prawodawstwo nie może pozwolić na samowolne ograniczenia, gdyż mogą one stać się formq
pośredniej cenzuły' Na przyHad, w dziennikarstwie gromadzenie danych jest ważnyłn krokiem
przygotowawczym orąz nieodłączną chronioną częścią wolności prasy (zobacz Dammann p'
Srwajcarii (nr 7755I/0l, s 52' 25 kwietnia 2006). Funkcjąprasy jest, między innymi, tworzenie

forów pod debatę publiczną. Jednakże, realizacja tej funkcji nie jest ograniczona tylko do mediów
czy też profesjonalnych dziennikarzy. W obecne1 sprawie, przy4otowanie forum debaĘ publicmej
było prowadzone przez organizację pozarzqdową. Możną więc stwierdzić, że celem dziąłąlności
Wnioskodawcy było dopitnowanie ważnego elementu dobrze poinformowanej debaty publiczne1.
Trybunał już niejednokrotnie ząuwążał ważny wkład społeczeństwą obywatelskiego w dyskusję na
temqt Spraw publicznych (zobacz, na przykład, Steel i Morris p. Zjednoczonemu Królestwu (nr
684]6/01, s 89, EKPC 2005-il)' Wnioskodąwca jest organizacjąakĘwnie zaangażowanąw spór
dotyczący praw człowieką orąz nakierowanąna różnorodne cele, np, ochronę prawa do wolności
informacji' Z tego względu Wnioskodawcę możną scharaheryzować, podobnie jak prasę, jako
społecmąorganizację strażnicząpobacz Riolo p' Wochom, nr 4221l/07, s 63, 17 lipca 2008;
Vides Aizsardztbąs Klubs (Ktub ochrony Środowisfuł) p. Łotwie, nr 57829/00, $ 42, 27 maja
2004). W Ęch okolicznościach, Trybunał był przekonany, że działalność lilnioskodawcy mcl
zqgwarantowanąw Konwencji Europejskiej podobnąochronę, jak ta zapewniana prasie.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnosił się do tego, iż w dęmokracji nalezy
zapewnić jak najdalej idącą jawność.. Trybunał przyzrlał Ęm samyłn rację sądowi pierwszej
instancji, iż poszanowanie zasady proporcjonalności wymaga zapewnienia częściowego choćby
dostępu do dokumentów w przypadku, gdy pozostała ich część nie może być udostqniona. Pozą
tym hie ma powodów, dla hórych insĘtucje miałby utrzymywać w tąjemnicy część informac1i
zawartych w dokumentąch, które nie są ob1ęte uyjątkami od zasady jawności wymienionymi w
ąrt' 4 ust. l decyzji 93/73I, a odmową częściowego dostęu stanowiłaby oczywiście środek
nieproporcjonalny dla zapewnienia ochrony wartości, o których mowcl w ort. 4 ust. I decyzji -



Wyrok trybunału z drlia 6 grudnia 2001 r., Radą Unii Europejskie1 przeciwko Hąutalą, Sprawa
C-353/99)' c4r też, wyrok Trybunatu z 6 grudnia 200| r. (Kuijer przeciw Radzię, T 2||100)
zasada jawności ma ną celu zapewnienie obywatelom możliwości odgryłuania większej roli w
procesie decyzyjnym orąz sWonienie administrac1i do działqnią większą poprawnością,
wydajnością i odpowiedzialnośctą wohec obywateli w systemie demokraĘczrlym' Zasada ta
umożliwia umocnienie demokracji i poszanowanie prow podstawowych' - K. Tarnacka, Prawo do
informacji w polskim prawie konstytucyjnym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009, st. 37

Powyższe wyroki wskazują' iż jawność jest fundamentem demokracji.

Sposób i kierunek wykładni art. 61 KonsĘltucji RP wskazał m' in' Sąd Adminisfiacyjny
oraz Sąd Najwyższy dają pierwszeństwo jawności ze względu na rolę tego uprawnienia w
demokratycznym panstwie prawa. NSA w wyroku z 2 hpca 2003 r. sygn. akt II SA 837/03
wskazał ( ) ogólną zasadą wynikajqcą z art. 6] KonsĘtucji M, 1est dostql do informac1i.
Wszelkie wfiątki od tej złsudy winny być formahwane w sposóh wyraźny, a wą@Iiwości winny
przemuwiać na rzecz dosĘpu .''' Natomiast Sąd Najwyższy . Izba Administacyjna' Pracy i
Libezpieczeń Społecznych w wyroku z 7 czerwca 2000 r', sygr' akt III RN 64/QQ tlznat, iźt
Podobnie jak odmowa udzielenią informacji, także odmową udostępnienia prasie ah urzędowych
może nqstqpić jedynie ze względu na ochronę tajemnicy państwowe1 i służbowej oraz innej
ta1emnicy chronionej ustawą ( ) W interesie fueczypospolitej Polskiej leży bowiem
gwarąntowanie prasiejaknajszerszego dostępu do informoc1i' będącychw posiadaniu organów i
instytucji publicznych, rozumianego jako prawo do uzyskania informacji nie tylko w formie
przekazu ustnego, pisemnego czy w innej postąci od zobowiązanego orqanu, lecz także poprzez
wgląd do akt powstałych w rezultącie jego działalności. Nątomiąst wszelkie ustąwowe
ograniczenia wolności prasy' w am praw'a do informacji, nie mogq być interpretowane
rozszerzająco' bowiem narasza to także prtwo obywateli do r4etelnej informacji i zasaĘ
j uw no ś ci ży cia pub liczneg o'

Nie bęz zraczenia jest to' że identyczrrie wypowiada się doktryna Jak podkreśla Bogusław
Banaszak w komęntarzu do art. 61 Konsfftucji| W dnlgiei połowie XXw' nastqliło odejście w
zdecydowanej większości państw demokratyczllych od trahowania działąnia organów władz
publicznych jako realizacji suwerenności państwa i wykonywania imperium państwowego w taki
sposób, że jedylie niektóre działania, a zwłaszcza ich efehy (np. normy prawne, ahy stosowania
prawa) były jawne. Utrzymywanie w tąjemnicy wielu przejawów aktywności organów władz
publicznych i ich piastunów zapewnić miąło w przeszłości większą skuteczność ich działąnia.
Współcześnie wążnym elementem rzetelności działąnia organów państwa demokraĘcmego jest
zapewnienie obywatelom prcwa do uzyskiwania informacji o dziątalności organów władzy

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Potskiej' Komentarz' prof' dr hab' Bogusław BanaszaĘ Rok wydania: 2009,
Wydawnictwo: C.H.BecĘ Wydanie: 1



publicznej łączącego się z powszechnie aprobowaną w państwach demokratycznych zasadą
otwąrtego rządu (open government) oznaczajqcą otwartość - tzn. jawność (transparentność -
transparency) dziatalności wszystktch organów władz publicznych. Cel ten starają się
zreąlizować ustawodawcy lub ustrojodawcy w wielu państwach. Jest on także uznawany za
konieczny przez instytucje międzynorodrnue. Tytułem przykładu możng wskązać na rezolucję
2005/68 Komisji Praw Cztowieką oNZ, w hóre1 podkreśla się, że ,,transparentny,

odpowiedzialny, rozliczany i partycypqcyjny System władz publicznych ( ) stanowi fundament,
na hóryn Spocz1y'wą dobre rzqdzenie, a fundament ten stąnowi konieczny wąrunek pełnego
urzec4ruistnienia praw człowieka (.'.),,. Na aspekt doniosłości jawności tego elementu
funkcjonowania wtadz publicznych fł\.raca uwagę G. Wierczyńskiz podnosząc: J. Jabłońsko-
Bońca i M. Zieliński podkreślili też, że jawność wiąże się z podmiotowym traktowaniem
obywatela w jego relacji z państwem oraz warunku1e udział obywateli w rządzeniu. Powołąli oni
pogląd K. Grzybowskiego, zgodnie z hórym ,,demolłracja to rządy ludu, ą Suweren może w
rzeczywistości rządzić, jeżeli jest poinformowany, wie, zna.fbkĘ, na hórych może oprzeć swoją
decyzję''. (str, 27) ('.') W państwie demokraĘcznym jego obywatele sązbiorowym Suwerenem'
co oznączcl między innymi, że powinni mieć zapewniony rzeczywisty wpływ na Sprawowanąw tym
państwie władzę' a władzą tą mą obowiązek szanować ich prawa i wolności. Możliwość
wywierania wpływu nq orgąny władzy jest realna jedynie wtedy, gdy obywatele posiadają dost%)
do wiedzy na temąt poczynań tych organów. Do tąk ujmowane1 zasady nawiązuje zasada
suwerenności i reprezentacji (wyrażone w ąrt. 6] Konstytucji), a tąkże inne zasady gwarantujące
udział obywateli w życiu publicznym, w tym prawo dostę1lu do informacji publicznej wyrążone w
art. 6I Konstytucji RP oraz odpowiadająca mu zasada jawności życia publicznego. Bez prawa do
informacji publicznych obywatele pełniliby swoją władzę w sposób jedynie iluzoryczny. Nie
byliby tez w stanie kontrolować wybranych przez nich reprezentantów' Jawność informacji
publicznych, w tym inforunacji o prawie, jest Zatem jednyrn z elementów gwarantĘących
urzeczywistnienie prawa do uczestnictwa w kierowąniu sprawami publicmymi, hóre należy do
powszechnie uznawanych obecnie praw człowieka (prawa i wolności politycme)' Prąwo to,
nązyvane też prawem do uczestnictwa w rządzeniu, jest .formułowane między innymi w
Powszechnej Deklarac1i Praw Człowieka, Międzylarodowym Pakcie Praw obywatelskich i
Politycznych oraz Europejskiej Karcie Samorzqdu Terytorialnego. D. Adamski, Prawo do
informacji o działaruach władz publicmych Unii Europejskiej, C.H.Bęck, Warszawa 20II bez
skutecznych i otwartych procesów decyzyjnych odpowiedzialność polityczna, kontrola polityczna
i prawdziwa realizacja politycznych praw i obowięków sąwszystkie ograniczone lub osłqbione'
(str' 9) Trafnie zatem Lenaerts wskazuje na ,,pojawienie się społeczeństwa obywatelskiego i
organizacji pozarządowych będących noww potężnw mechanizmem kontroli ząchowania
rządu,, jako jedną z dwóch podstawowych przyczyn a,uięlrszania przejrzystości procesów
decyzyjnych zarówno na szczeblu krajowym, 1ak i wspólnotowym. Z tego sqmego powodu

. Urzędowe ogłoszenie oktu normarywnego, G. Wierczyński, Wolters K|uwer Polska Sp. z o.o.' Rok wydania: 2008,
Warszawa



bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ahualne stają się słowa 1ednego z największych brytyjskich
myślicieli -Jeremy,ego Benthama: ,,oko społeczeństwa czyni mężq stanu cnotliwym (str. 2l).
ostateczrie ograniczann praw i wolności przede wszystkim na|eĘ dbać o zachowanie ich istoty
przy dokory,vvaniu oceny konieczne jest ttwzględnienie tych wszystkich elementów materialnych,
które określĘą istotę ,,państwa demokratycznego'', bo ograni'czenia niepołączalne z aksjologią
tego państwa są a limie niedopuszczalne (L. Garlicki Katalog i zakręs obowiąz5nłania praw
podstawowych - warunki dopuszczalnych ograniczeń i ich wpływ na porządek prawny w:
KonsĘtucja Federalna Szwajcarskiej Konfederacji z 1999 r' i KonĘtucja RzeczypospoliĘ
Polskiej z199,7 r., BiaĘstok 200l, s. 94).

Przywołane powyżej wyroki i stanowiska dokryny mają znaczenie dla niniejszego
postępowania. Nie jest tak jak wskazuje organ w uzasadnieniu decyzji, tŻ prawo do prywatności
wyłącza dostęp do informacji publiczrej _ w orzecznictwie sądowym doĘczącym ujawniania
danych osobowych w ramach dostę1lu do informacji publicmej od dawna ukształtowany jest
pogląd, iż ustawą o ochronie danych osobowych.jest ustąwq szczególną w stosunku do ustawy o
dostę1lie do informacji publicznej i jej przepisy obejmujące ochronę tych danych mają
pierwszeństwo przed przepisami ustawy o dostqlie do infolmacji publicmej. kzywołane przez
organ wyroki w zasadńe nie majązwią7ku z przedmiotowym postępowaniem. Dodam tyko,rŻw
zasadzlę dwa z nich dotyczą bezczynności, a zatem sądy nie rozstrygały kwestii ograniczeń w
dostępie do lnformacji publiczrej. ograriczena w dostępie do informacji publicznej nie mają
pierwszeństwa przed ustawą o dostępie do informacji publicznej, ani nię stanowią przepisów
szczegó|nych' KaŻdę ograniczenie prawa podmiotowego (art. 61 KonsĘrtucji RP) musi odbywać
się z zachowaniem warunków wskazanych w art. 6l ust 3 i art. 3l ust. 3 Konstytucji RP _wyrok
Trybunału KonsĘrtucyjnego (K26l08)'. Zakres ograniczeń jest wyrahlie określany przez
mechąnizm proporcjonalności zawaĘ w ąrt. 3] ust. 3 i ąrt' 6] ust. 3 KonsĘtucji. Wzajemny
stosunek obu wskazanych norm konstytucyjnych nie rysuje się jednomacznie. Możliwy jest
teoreĘcznie pogląd, że ąrt. 6] ust. 3 stanowi regulację szczególną (ex specialis) w stosunku do
ogólnej zasady wyrażonej w art. 3] ust. 3 KonsĘtucji' oznaczałoby to nie tylko zawężenie
samych przestanek ingerencji (warto zauważyć, że ąrt. 6] ust, 3 nie wskazuje nq morąlnośc
publicznq ochronę środowiską oraz zdrowie publiczne jako na wartości uzasadniające
ingerencję ustawodawczq), ale w1woływałoby konsekwencje znacznie dalej idące. odnosiłyby się
one bowiem do samego mechanizmu proporcjonalności i jego konstrukcji, która opiera się na
ząłożeniu ważenia pozostających w konflikcie dóbr, wyraźnego zakreślenia granic niezbędności
wkroczenia w sferę gwarąntowane4o prcwa oraz ząkresu zakazu takiego wkroczentn' Art' 3 ] ust.
3 KonsĘtucji wymaga uząsądnienią ingerencji zqwsze wtedy, kiedy jest to ,,konieczne w
demokratycznym państwie,,, a ponadto bezwzględnie zakazuje wkraczania w istotą
gwarąntowanego prąwa. Trybunał KonstytucyJny przychyla się do stanowiska, prezentowanego
już wcześniej w orzecmictwie, że nowet jeśli norma szczegółowa KonsĘtuc1i wyznacza
samodzielnie przesłanki ingerencji w sferze prawa, tak jak to czyni ąrt, 6] ust. 3 w odniesieniu do
prcrwa do informacji o działalności instytucji publicmych, nie może to omqcząć eliminacji
pozostałych elementów mechanizmu proporcjonalności z art. 3 ] ust, 3 Konstytucji, Przepisy te
mająw stosunku do siebie charakter komplementąrny (zob' sygrl. K 17/05).



Prawo do infonnacji w niektórych przypadkach może być ograniczone. Jednakze
każdorazowe wyłączenie jawności musi odbywaó się zgodnie 7v3ąĄami propoĘonalności i nie
powinno prowadzić do naruszenia istoty prawa do informacji, w tym jego funkcji kontrolnej. Z
uzasadnienia decyzji (co winno nastąpić) nie wynika w jakim charakterze uczesbriczyĘ osoby'
których imiona i nazwjska znstafu wy|ączone. Zn wzgJędtl na oficjalny charakter wyjazdu moż,na
przyJąć (organ tego nie określił), iż reprezentowaĘ jednostkę samorządu terytorialnego, a zatem
nie ma możliwości wyłączenia jawności ich imienia i nazwiska. Nawet jakby organ uznał, że nie
reprezentowĄ Lidzbarka Warmńskiego, (co raczej nie jest mozliwe w ramach oficjalnego
wyjazdu) to właŚnie prawo do informacji służy kontroli działania władz równieŹ w kontekŚcie
kreowania oficjalnych delegacji. Nie sposób ocenió działahości wtadzy bez informacji kto i w
jakich charakterze reprezenfuje jąpodczas spotkan' wyjazdów. A do takiej sytuacji sprowadza się
decyzja odmawiająca udostępnienia informacji publicznej.


