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Decyzja

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
t., poz. 267) - Samorządowe Kolegium odwoławcze w

Na podstawie art. 138 $ 2
administracyjnego (Dz. U. z 2013
olsztynie w składzie:

Przewodniczący - Ikzysztof Grosz
Członkowie: - Radosław Pietruszkiewicz

- Jarosław Dobkowski

po rozpatrzeniu odwołania Andrzeja Pieślaka od decyzji z dnia 3 marca 20|4 r, nr
oR143|.I2'20I3WS wydanej przez Burmistrza LidzbarkaWarmińskiego w sprawie odmowy
udostępnienia informacji publicznej w zakresie ujawnienia danych osobowych (imion i
nazwisk) 11 osób firycznych' niepełniących funkcji publicznych, uczestniczących w
wyjeździe do Wertle

rozs t r zygnęło
uchylić decyzję będącą przedmiotem odwołania w całościiprzekazaó sprawę organowi

pierws zej instancj i do p onown e go r ozp atr zenia.

Uzasadnienie
W dniu 4 lipca f0I3 t. Andrzej Pieślak zwrócił się do organu pierwszej instancji o

udostępnienie informacji publicznej. Wnioskodawca zarŻ4dał przekazania mrr informacjl
dotyczącej wycieczki zorgarizowanej do partnerskiej gminy Weńle, w zakresie m.in. jej
kosztów, programu' celu, odbyych spotkń ze stroną niemiecką. Wniósł również o podanie
pełnej listy uczestników wycieczki, w tym osób towarzyszących.

Pismem z dnia 8 lipca 2013 t. udzielono wyjaśnień na większośc zadanych pytań.
Decyzjq nr oRl43I.I2.20I3wS z dnia 8lipca tego roku organ pierwszej instancji

odmówił udostępnienia informacji publicznej w zakresie ujawnienia danych osobowych
(imion i nazwisk) 11 osób ftzycznych. niepełniących funkcji publicznych, uczestniczącychw
wyjeżdzie do Wertle.

W wyniku wniesionego odwołania Kolegium decyzją nr SKo.54.25.2013 z dnia27
sierpnia 2013 roku utrzymało ww' decyzje w całości.

Na decyzję Kolegium Andrzej PieŚlak złozył skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w olsztynie. S4d wyrokiem z dnia 3 grudnia 2013 roku, sygn. akt II
SA/ol 929l|3 uchylił decyzję Kolegium, jak i decyzję organu pierwszej instancji'

ZaskarŻoną decyzją z dnia 3 marca 2014 roku organ pierwszej instarrcji odmówił
ponownie udostępnienia informacji publicznej w zakresie ujawnienia danych osobowych
(imion i nazwisk) 11 osób ftzycznych' niepełniących funkcji publicznych, uczestniczącychw
wyjeździe do Wertle. Uzasadniając decyzję organ wskazał, Że wnioskodawcy została
udzielona informacja obejmująca osoby publiczne, uczestniczqce w wyjeździe, natomiast
pozostali uczestnicy wyjazdu nie byli osobami publicznyni, w związku z tym ićh danę
osobowe korzystają z ochrony na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji
publicznej otazna podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. W toku postępowania wszystkie te osoby odmówiły ujawnienia swoich danych
osobowych. odnosząc się do stanowiska Sądu organ wskazał., iz osoby uczestniczące nie
uczestniczyły w oficjalnych spotkaniach podczas pobytu w Wertle. Zatem nie reprezentowały
gminy Lidzbark Warmiński. Ponadto gmina nie poniosła Żadnych kosfów wyjazdu osób
towarzyszących, gdyż poniosła je strona niemiecka, a jedyny koszt poniesiony ze środków



ktore tym autokarem jechały. W związkuzpowyŻszym Burmistrzuznil', że ochrona prawa do
prywatności jest wartości4vtyiszę od prawa do uzyskania informacji publicznej.

Andrzej Pieślak wnosząc w odwołaniu o uchylenie decyzji organu pierwszej instancji'
poniewaz nie istnieją Żadne przeszkody do udzielenia i4darrych informacji, zarzucił organowi
pierwszej instancji dowolną interpretacj ę wy,tycznych Sądu Administracyjnego w olsztynie.
Powofując się na art. 153 ustawy -Prawo o postępowaniu p.'"6 sądami administracyjnyml"
wskazał', Że organy są związarte wyrokiem i nie mogą w sposób swobodny interpretowaó
ustaleń sądu. Zarulcił organowi, Że odmowa udostępnienta żządanych informacji czyni
społeczną kontrolę ta działaniem władz publicznych i jej ocenę' iluzoryczną' Nie zgodził się
ze stanowiskiem organu' Żekoszt wynajmu autokaru przy 20-tu osobach i 30-tu będzie taki
sam.

Rozpatrując Sprawę w postępowaniu odwoławczym Samorządowe Kolegium
odwoławcze w olsztynie zwłŻyło, co następuje:

Na wstępie wyjaśnió naleŻy, żze zgodnie z art. I53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj,Dz'IJ, z20I2r',poz.27O zezm.)
ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowaniawyraŻone w orzeczeniu s4du wizyiąw
sprawie ten sąd oraz organ. którego działanięlubbezczyrnośÓ było przedmiotemzaskatŻęnia.

PowyŻszy przepis ma charakter bezwzględnie obowiązuj4cy' co oznacza, ie Żaden
organ administracji publicznej orzekający w tej sprawie ponownie, nie może dokonać
odmiennej oceny prawnej od tej wyrazonej w orzeczeniu sądu (por. wyrok NSA z dnia |4
marca 2013 roku, sygn.. akt I GSK 1591/11).

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w olsztynie uchylił
decyzję Kolegium i utrzymaną nią w moey decyzję organu pierwszej instancji' W
uzasadnieniu wyroku wskazzł', iŻ organy orzekcające nie dokonały v,rywaŻenia proporcji
pomiędzy ochroną prywatności a interesem jednostki w uzyskaniu dostępu do informacji,
czyli pominięto wskazywarlą wyŻej zasadę proporcjonalności uznając, ze pierwszeństwo
na|eŻy zawsze przypisaó ochronie prywatności, co oznacza btak możliwości udostępnienia
danych osobowych osób towarzysz4cych biorących udziaŁ w oficjalnej delegacji miasta
Lidzbark Warmiński w partnerskiej gminie Wertle. Sąd uznał, Że niezbędne było rozwazenie,
czy w sytuacji, gdy osoby towarzyszące mimo, Że nie pełni4 funkcji publicznych, godziĘ się
jednak naudział' w oficjalnej delegacji reprezentującej gminę w spotkaniu z partnerską gminą
na terenie Niemiec oraz wzięĘ aktywny udział. w oficjalnych spotkaniach, których celem było
zarówno kontynuowanie dotychczasowej współpracy, wymiana doświadczen samorządowych
czy pogłębianie współpracy, nię skutkowało koniecznością przyjęcia, że w takim przypadku
osoby te miały we wskazanym zakresie związek z petnieniem tych funkcji. Ponadto póprzez
udział w takim przedsięwzięciu ww. osoby ftzyczne nie ztezygnowały z przysługującego im
prawa do prywatności, zwłaszcza, Że osoby te w trakcie uczestniczenia w delegacji korzystały
również z publicznych środków wydatkowanych przez samorząd poprzez poniesienie
kosztów podróży.

Rozstrzygajqc ponownie niniejszą sprawę zaskatŻoną decyzją organ pierwszej
instancji nie rozwaŻył wszystkich okoliczności podniesionych w wyroku olsztyńskiego
Sądu. Ponownie organ powołał się na odmowę osób uczestniczących w delegacji ujawnienia
swoich danych osobowych. odnosząc się do stanowiska Sądu organ wskazał, iz osoby
uczestniczące nie uczestniczyły w oficjalnych spotkaniach podczas pobytu w Wertle i nie
reprezentowały gminy Lidzbark Warmiński. Ponadto gmina nie poniosła Żadnych kosztów
wyjazdu osób towarzyszących, wynajmem autokaru, który to koszt był kosztem
zryczahowanym niezaleŻnym od ilości osób, które tym autokarem jechały.

Z takim stanowiskiem nie moŻna się zgodzić. poniewaz koszt wynajmu autokaru na
17 osób (ĘIe|iczyła oficjalna delegacja gminy) jest bez w4tpienia niiszy niŻna28 osób (por.
na przykład http://www.linieautokarowe'pl/page-cennik transport.html) przy uwzględnieniu



11 osób towarzyszących. Zatem w wypadku wynajęcia mniejszego autokaru środki publiczne
zostałyby wydatkowane w ntiszej kwocie.

Ponadto organ pierwszej instancji wydając zaskarŻoną decyzję nie rczwaŻył, czy choc
osoby towaruyszące w vqljeździe do Niemiec, nie będąc osobami pełniącymi funkcje
publiczne w gminie Lidzbark Warmiński, poprzęz udział w oficjalnej delegacji nu
zaproszenie partnerskiej gminy z Niemiec, nie ztezygnowały z przysłtlgującego im prawa do
prywatności.

W wyroku z dnia 20 marca 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Warszawie (sygn' akt II SAB/Wa 466112) stwierdził, iz punktem odniesienia'oó.ny
wyznaczającej granice dopuszczalnej ingerencji w sferę Życta prywatnego (w świetle art. 31
ust. 3 i art, 61ust. 3 Konstytucji) jest taka treść konstytucyj,'ego p'a*a do informacji' które
zgodnie z przyjmowanymi standardami rozumiane jest szerzej - jako odnoszące się iówniez
do informacji ze sfery iycia prywatnego osób pełniących funkcje publiczne, o ile mają one
związek z działalnością publiczną.

W ocenie obecnego składu orzekającego Kolegium uznać na|eŻy, iż skoro osoby
pełniące fimkcje publiczne w gminie Lidzbark Warmiński zdecydowały się zabtać osoby
townzyszące (partneru, małionka lub innego członka rodziny) w oficjalną de|egację ia
granicę, którabez wątpienia miała związek z działa|ności4 public,ną g^iny (współJziałanie
w sferze publicznej z druga gminfl, to uzasadnione jest stanowisko,- że dopuszczały
możliwość ingerencji w swoje zycie prywatne poprzez konieczność ujawnienia danycir
osobowych (imienia i nazwiska) towarzyszących im osób, zwłaszcza, jeze|i uwzględni się
fakt, Żę w części v1,jazd był finansowany ze środków publicznych (wynajem autokaruj.

Z uwagi na powyzsze zaskatŻona decyzjapodlega uchyleniu, a Sprawa przekazantu do
ponowne go r ozp atr zenia.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
Na decyzję przysfuguje skarga do Wojewódzkiegó Sądu Administracyjnego w

olsz|ynie, ul. Emilii Plater 1. Skargę lwraz z odpisami dla wszystkich stron/ wnósi śię .u
pośrednictwem Samorządowego Kolegium odwoławczego w olsztynie, ul. Kajki IO|I2, IO-
547 o|sztyn, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniej szĄ decyzji Skariącemu. Skarga
powinna odpowiadaó wymogom przewidzianymprzed' art. 57 $ 1 w zw. z art' 46 $ 1 ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniuprzez sądami administracyjnymi (tj. Dz.IJ z
2012 t',poz,270), tzn. winna zawieruć oznaczęlie sądu, imię, nazwisko lub nazwę skarżącego,
oznaczelię miejsca zamieszkania lub siedziby skarŹącego' a w razie ich braku - adresu do
doręczen, wskazanie zaskatŻonej decyzji, oznaczenie organu' którego działania lub
bezczywtosci skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu p.u*i"go; podpis osoby
wnoszącej skargę, a w ptzypadku wniesienia jej przez pełnomoctrika - jego podpis z
załączeruem do skargi pełnomocnictwa'

otrzyrnują:
1' Andrzej Pieślak

Przewodniczący:

Członkowie:
ul. Bema 34
1 1 - 1 00 Lidzbark Warmiński

z. b-urmi st r z Lidzbarka Wańińskiego
(z aktamt sprawy)


