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Warszawa, 9 października 2012 r. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
ul. Józefa Piłsudskiego 38 
08-110 Siedlce 
 
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Siedlce 
 
Wnioskodawca: 
Marek Tatała 
Forum Obywatelskiego Rozwoju 
Al. Szucha 2/4, lok. 20 
00-582 Warszawa 
 
Strona przeciwna: 
Prezydent Miasta Siedlce 
 

ODWOŁANIE 
od decyzji Prezydenta Miasta Siedlce 

znak O.1431.1.2012 
 

W dniu 26 września 2012 r. otrzymałem decyzję znak O.1431.1.2012 odmawiającą 

udostępnienia informacji publicznej zawierającej: 

1. Informacje na temat wszystkich zakładów budżetowych, jednostek budżetowych  

i spółek miejskich z całościowym lub częściowym udziałem miasta (w tym udziałem 

bezpośrednim, jak i udziałem pośrednim tj. przez udziały spółek miejskich w innych 

spółkach) dla każdego roku w latach 2009-2011.  

2. Dla każdego z wyżej wymienionych podmiotów informacje o: 

a) Nazwie podmiotu 

b) Identyfikatorze REGON  

c) Wartości majątku podmiotu w danym roku (wartość brutto środków trwałych) 

(lata 2009-11) 

d) Przeciętnej liczbie zatrudnionych w danym roku (lata 2009-11) 

3. W przypadku spółek prawa handlowego z całościowym lub częściowym udziałem 

miasta informację o stopniu udziału miasta w kapitale spółki  w danym roku (lata 

2009-11) oraz o informację o stopniu udziału spółek miejskich  w innych spółkach.  

 

ze względu na brak w sprawie szczególnie istotnego interesu publicznego.  

 

Niniejsza decyzja wynikała z pisma przesłanego przeze mnie do Prezydenta Miasta Siedlce z 

dnia 4 września 2012 r. Stanowiło ono odpowiedź na pismo znak F.0644.27.2012 z prośbą  

o wykazanie istotnego interesu publicznego związanego z udzieleniem informacji publicznej.  

 

W piśmie z dnia 4 września uzasadniałem: 
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„Zakłady budżetowe, jednostki budżetowe i spółki miejskie stanowią podstawowe formy 

działalności służące miastu do prowadzenia gospodarki komunalnej oraz świadczenia usług 

społeczności lokalnej. Informacje na temat ich majątku i zatrudnienia oraz na temat udziałów 

miasta w spółkach prawa handlowego pozwolą na ocenę efektywności realizacji tychże 

zadań i usług przez miasto oraz sposobu wykorzystania środków publicznych. Ponadto, jako 

że gospodarka miejska związana jest z funkcjonowaniem sektora finansów publicznych, 

porównanie ww. informacji z informacjami już otrzymanymi z innych jednostek samorządu 

terytorialnego pozwoli na ocenę sprawności działań organów publicznych w różnych 

rejonach Polski i analizę porównawczą. Dzięki temu możliwa będzie ogólna ocena 

funkcjonowania podstawowych struktur państwa. Pozyskane informacje, po uprzedniej 

analizie, zostaną wykorzystane w ogólnodostępnych publikacjach prezentujących stan 

własności samorządowej w latach 2009-11 i przekazane opinii publicznej zarówno  

w Siedlcach, jak i na terenie całego kraju. Przyczyni się to do wzrostu świadomości 

społeczeństwa w zakresie wykorzystania majątku i zasobów ludzkich w samorządach oraz 

pogłębienia wiedzy na temat funkcjonujących w samorządach jednostek organizacyjnych  

i spółek miejskich. Kontrola społeczeństwa nad wykorzystaniem zasobów publicznych 

wpłynie korzystnie na sprawność funkcjonowania samorządów. Wszystko to stanowi  

o szczególnym interesie publicznym upoważniającym do pozyskania ww. informacji. Dlatego 

ponownie wnioskuję o ich udostępnienie.” 

 

Jednocześnie powyższe uzasadnienie, skierowane poprawnie do Prezydenta Miasta Siedlce 

(zarówno jeśli chodzi o adresata listu poleconego jak i adresata wymienionego w nagłówku 

pisma) zawierało błąd – w zdaniu „przekazane opinii publicznej zarówno w Siedlcach, jak i na 

terenie całego kraju” zamiast miasta Siedlce wystąpiło miasto Nowy Sącz. Analogiczny błąd 

dotyczył znaku pisma – zamiast znaku F.0644.27.2012 w piśmie pojawił się znak 

WOR.BOM.1431.60.2012. Oba błędy wynikały z wysyłki identycznych wniosków  

o udostępnienie informacji publicznej do 20 miast w Polsce, w tym do Siedlec i Nowego 

Sącza. Warto wspomnieć, że podobny błąd dotyczył pisma do miasta Słupsk, które w piśmie  

z dnia 12 września 2012 r. (OK-ROI-I.14312.8.2012) poprosiło o sprostowanie pomyłki 

zamiast wydania decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej. Dalsze 

wyjaśnienia związane ze wspomnianą pomyłką znajdują się w uzasadnieniu odwołania. 

Poprawione pismo uzasadniające szczególnie istotny interes publiczny stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego odwołania.  

 

Nie zgadzając się z treścią decyzji O.1431.1.2012, wnioskuję o jej uchylenie na podstawie art. 

138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i przekazanie sprawy do ponownego 

rozpatrzenia do Prezydenta Miasta Siedlce.  
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UZASADNIENIE 

 

W decyzji O.1431.1.2012 Prezydent Miasta Siedlce powołuje się na orzeczenie NSA z 27 

stycznia 2011 r. sygn. I OSK 1870/10, w którym sąd stwierdza, że wnioskodawca żądający 

informacji publicznej przetworzonej dla jej uzyskania powinien wykazać nie tylko, że jest ona 

ważna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców ale również, że jej uzyskanie stwarza 

realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych dla poprawy funkcjonowania organów 

administracji i lepszej ochrony interesu publicznego. Prezydent Miasta Siedlce powołuje się 

na doktrynę wyrażającą pogląd, że charakter lub pozycja podmiotu żądającego udzielenia 

informacji publicznej, a zwłaszcza realna możliwość wykorzystania uzyskanych informacji 

mają wpływ na ocenę istnienia szczególnego interesu publicznego uzasadniającego 

uwzględnienie wniosku. Prezydent Miasta podaje przykłady  takich podmiotów – posła 

zasiadającego w komisji ustawodawczej Sejmu, radnego lub ministra nadzorującego 

działalność podległego mu resortu. Jednocześnie Prezydent Miasta zauważa, że niepełnienie 

wskazanych funkcji nie wyklucza dostępu do informacji publicznej.  Ponadto Prezydent 

Miasta stwierdza, że przepisy art. 3 ust. 1 pkt. 1 u.d.i.p mają przeciwdziałać zalewom 

wniosków, zmierzających do uzyskania informacji przetworzonej dla realizacji celów 

osobistych lub komercyjnych. W końcu Prezydent Miasta Siedlce stwierdza, że 

wnioskodawca domagający się udzielenia informacji publicznej przetworzonej dla wykazania 

w jakim zakresie jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego powinien wyjaśnić w jaki 

sposób zamierza wykorzystać uzyskane informacje dla ochrony tego interesu lub poprawy 

funkcjonowania organów administracji publicznej.  

 

Jak podkreśla Prezydent Miasta Siedlce niepełnienie wskazanych przez Prezydenta Miasta 

funkcji publicznych nie wyklucza dostępu do informacji publicznej. Dlatego też w piśmie  

z dnia 4 września 2012 r. nie informowałem adresata pisma o pełnionych przez siebie 

funkcjach wychodząc z założenia, że Prezydent Miasta powinien odnosić się do treści mojego 

wniosku, a nie do pełnionych przeze mnie funkcji zawodowych czy doświadczeń osobistych. 

Jednocześnie warto przypomnieć, że na liście przykładów pełnionych funkcji, które mogłyby 

uwiarygodniać realny wpływ na usprawnienie funkcjonowania organów administracji 

publicznej brakuje przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy czy to przez udział  

w konsultacjach czy pracach nad konkretnymi przepisami prawa, czy to poprzez 

przekazywanie ważnych informacji i publikacji opinii publicznej mogą wywierać realny wpływ 

na funkcjonowanie i usprawnianie organów administracji państwowej.  

 

Taką realną presję wywiera m.in. Forum Obywatelskiego Rozwoju, którego jestem 

współpracownikiem. Szczegółowe informacje o działalności FOR, w tym działalności 

związanej z finansami sektora finansów publicznych, znaleźć można na stronie internetowej 

www.for.org.pl. W związku ze stwierdzeniem Prezydenta Miasta Siedlce, że wnioskodawca 

powinien wyjaśnić w jaki sposób zamierza wykorzystać uzyskane informacje dla ochrony 

istotnego interesu publicznego lub poprawy funkcjonowania organów administracji 

http://www.for.org.pl/
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publicznej informuję, że informacje zostaną wykorzystane w publikacji Forum 

Obywatelskiego Rozwoju. Celem publikacji jest analiza zatrudnienia i majątku w 

samorządowych jednostkach organizacyjnych i spółkach miejskich oraz analiza stopnia 

udziałów JST w spółkach (w tym udziałów bezpośrednich, jak i udziałów pośrednich tj. przez 

udziały spółek miejskich w innych spółkach) w latach 2009-11. Publikacja dotyczyć będzie 20 

wybranych miast na prawach powiatu do których skierowane zostały wnioski o 

udostępnienie informacji publicznej takie same jak wniosek przesłany do Prezydenta Miasta 

Siedlce. Warto zauważyć, że z 19 miast, które przesłały do tej pory odpowiedź na powyższy 

wniosek, Prezydent Miasta Siedlce jako jedyny odmówił udostępnienia informacji publicznej. 

W tej samej grupie 20 miast tylko prezydenci 4 miast (Łomża, Nowy Sącz, Siedlce i Słupsk) 

stwierdzili, że informacja, o którą wnioskowałem ma charakter informacji przetworzonej  

i poprosiły o uzasadnienie istotnego interesu publicznego. Prezydenci Łomży oraz Nowego 

Sączu uznali ważny interes publiczny (uzasadnienie wysłane do czterech miast było 

identyczne do uzasadnienia w załączniku nr 1) i udostępniły informację publiczną. 

Wspomniana pomyłka dotycząca wpisania nazwy miasta Nowy Sącz dotyczyła wniosków 

przesłanych do Słupska i Siedlec. Jak już wspominałem Prezydent Miasta Słupska nie 

potraktował tej pomyłki jako jednego z argumentów do odmowy udostępnia informacji,  

a jedynie poprosił o sprostowanie pomyłki.  

 

Powyższe uzasadnienie wykorzystania uzyskanych informacji w celu przygotowania publikacji 

Forum Obywatelskiego Rozwoju, której będę autorem, pokazuje, że nie uzasadnione jest 

stwierdzenie o wykorzystaniu informacji do celów osobistych lub komercyjnych. 

Jednocześnie podtrzymuję treść uzasadnienia ważnego interesu publicznego  z pisma z dnia 

4 września 2012 r., którego poprawiona wersja została załączona do niniejszego odwołania 

(załącznik nr 1).  

 

Na podstawie mojego pisma z dnia 4 września 2012 r. Prezydent Miasta Siedlce dokonuje 

również osobistej analizy mojej osoby stwierdzając, że moja pozycja i charakter nie 

gwarantują możliwości przeprowadzenia badań w skali całego kraju i udostępnienia ich, po 

uprzedniej analizie, opinii publicznej na terenie całego kraju. Jak już podkreślałem w treści 

tego odwołania, w piśmie z dnia 4 września 2012 r. nie informowałem adresata pisma  

o pełnionych prze siebie funkcjach wychodząc z założenia, że Prezydent Miasta powinien 

odnosić się do treści mojego wniosku, a nie do pełnionych przeze mnie funkcji zawodowych  

i doświadczeń osobistych. Nadal podtrzymuję tę opinię ale ze względu na poddaniu analizie 

mojej osoby pragnę oświadczyć, że nie jestem ani posłem zasiadającym w komisji 

ustawodawczej Sejmu ani radnym lub ministrem nadzorującym działalność podległego mi 

resortu. Jednocześnie jako współpracownik Forum Obywatelskiego Rozwoju 

przygotowywałem wielokrotnie publikacje, które miały zarówno charakter ogólnopolski,  

a jednocześnie związany z sektorem samorządowym (np. „Analiza 6/2011: Zadłużenie 

samorządów: szybki wzrost w miastach, niewielki wpływ projektów unijnych”, „FOR popiera 

(nr 2): Propozycja MF ograniczenia deficytów władz lokalnych”), jak i wywierały realny wpływ 
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na działania organów publicznych (np. tekst „Po publikacji Forum Obywatelskiego Rozwoju 

GUS udostępnia za darmo więcej danych statystycznych”). Dzięki publikacji własnych 

tekstów czy komentarzy w ogólnopolskich mediach (np. „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta 

Prawna”, Polskie Radio) nie miałem do tej pory problemów z dotarciem do opinii publicznej 

na terenie całego kraju. Informacje na temat mojej działalności są publicznie dostępne m.in. 

na stornie internetowej www.for.org.pl. Również wyniki moich badań jak i treść 

korespondencji prowadzonej z Prezydentem Miasta Siedlce oraz niektórymi innymi organami 

administracji samorządowej w wybranych miastach w Polsce zostaną w najbliższym czasie 

przekazane zarówno mediom ogólnopolskim, jak i mediom lokalnym we właściwych JST  

w celu dotarcia do jak najszerszego zakresu opinii publicznej. Celem moich badań jest nie 

tylko monitoring własności samorządowej, ale również pokazanie jak w praktyce funkcjonuje 

ustawa o dostępie do informacji publicznej.  

 

W końcu pomyłka dotycząca nazwy miasta, której sprostowanie znajduje się w załączniku nr 

1, nie może stanowić podstawy oceny mojego profesjonalizmu lub jego braku. Co najwyżej 

pomyłka ta poświadcza, że wysyłka wniosku o udostępnienie informacji publicznej miała 

charakter „masowy” i była skierowana do Prezydentów Miast na terenie całego kraju. 

Dodatkowo nie można zgodzić się ze stwierdzaniem Prezydenta Miasta Siedlce, że brak 

profesjonalizmu przy zbieraniu danych może w przyszłości okazać się niekorzystny dla oceny 

samorządu gminnego i sprzeczne z interesem publicznym. tak jakby niekorzystna ocena 

działań samorządu była co do zasady sprzeczna z interesem publicznym Jeśli 

przeprowadzona przeze mnie analiza majątku i zatrudnienia w samorządowych jednostkach 

organizacyjnych czy spółkach miejskich wykaże, że w jakimkolwiek mieście czy gminie 

dochodzi do marnotrawienia majątku samorządowego i publicznego lub np. do nadmiernego 

rozrostu zatrudnienia w sektorze samorządowym wtedy niekorzystna ocena działania takiej 

JST będzie jak najbardziej istotna dla interesu publicznego i zwiększenia efektywności 

wykorzystania środków publicznych.  

 

Reasumując – na podstawie przedstawionego powyżej uzasadnienia wnioskuję o uchylenie 

decyzji znak O.1431.1.2012 i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia do Prezydenta 

Miasta Siedlce.  

 

 

Z poważaniem 

 

Marek Tatała 

 

Załączniki: 

1 – uzasadnienie szczególnie istotnego interesu publicznego z dnia 4 września 2012 r. po 

poprawkach związanych z umieszczeniem w treści błędnej nazwy miasta i znaku pisma 

 

http://www.for.org.pl/

