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Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wynagrodzeń pracowników 
jednostek administracji państwowej i samorządu terytorialnego – informacja dla RKP 

 
A. Podstawa prawna 
 
1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 roku (DZ.U.1997.78.483): 

 art. 61 ust. 1  
„Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz 
osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o 
działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz 
jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i 
gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa” 

 art. 61 ust. 2  
„Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów […]” 

2) ustawa z dnia 06.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej (DZ.U.2018.1330 t.j.), dalej: Ustawa: 
 art. 2 (kto może złożyć wniosek) 

każdemu przysługuje prawo do dostępu do informacji publicznej, a od wnioskującego nie wolno 
żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego; 

 art. 5 ust. 1  (ograniczenie prawa do informacji publicznej) 
prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej 
(informacje przekazuje się stosownie zanonimizowane); 

 art. 10 ust. 1 (udostępnienie na wniosek) 
informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP i centralnym repozytorium 
(https://dane.gov.pl), jest udostępniana na wniosek; 

 art. 13 i art. 15 (termin udostępnienia oraz ewentualny koszt) 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 
niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być 
udostępniona w powyższym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w 
tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym 
jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.  
Podmiot zobowiązany uprawniony jest do pobrania od wnioskodawcy opłaty odpowiadającej 
kosztom związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością 
przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku 

 art. 14 (forma udostępnienia) 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z 
wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, 
nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.  
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we 
wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o 
przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki 
sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, 
jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie 
informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie 
informacji umarza się. 
 

B. Czy wysokość wynagrodzenia urzędników stanowi informację publiczną? 
Informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej jest każda wiadomość 
wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych. Jest nią także wysokość wynagrodzenia 
urzędników. Ich pensje są wypłacane z zasobów publicznych na rzecz osób pełniących funkcje w 
administracji. Stosownie do treści art. 1 Ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi 
informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych 
w ustawie. Udostępnienie informacji publicznej następuje w formie czynności materialno-technicznej. 
Obowiązek zaś wydania decyzji administracyjnej ustawodawca przewidział tylko w takim wypadku, gdy 
informacja, której udostępnienia żąda określony podmiot, jest informacją publiczną, lecz organ odmawia 
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jej udostępnienia z uwagi na ochronę informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych 
(art. 16 ust. 1 Ustawy).  
 
Przechodząc do oceny, czy informacja o wynagrodzeniu urzędników stanowi informację publiczną należy 
podnieść, że pojęcie informacji publicznej w polskim porządku prawnym ma bardzo szeroki charakter.  
W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona 
przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, 
które tę władzę realizują bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, w 
zakresie tych kompetencji. Informację publiczną stanowi więc treść dokumentów urzędowych czy 
wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, niezależnie do jakiego podmiotu są 
kierowane i jakiej sprawy dotyczą (por. wyroki NSA z dnia 30.10.2002 roku, Sygn. akt II SA 181/02 i II SA 
1956/02 i z dnia 1.12.2011 roku, Sygn. akt I OSK 1561/11). 
 
Informacja o wysokości wynagrodzenia stanowi informację o wysokości środków pieniężnych 
wypłacanych z zasobów publicznych na rzecz osób pełniących funkcje publiczne, jest więc informacją 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy. Mieści się bowiem w pojęciu zasad 
funkcjonowania organu władzy publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy) w odniesieniu do ciężarów 
publicznych ponoszonych na utrzymanie aparatu administracyjnego (art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. h). Jak wynika z 
powyższego zasadą jest, że wysokość zarobków urzędników jest informacją publiczną podlegającą 
udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
 
C. Zakwalifikowanie wnioskowanych informacji jako tzw. Informacji przetworzonej. 
W wyroku NSA z dnia 8.06.2011 roku (Sygn. akt I OSK 426/11), wyrażono pogląd, że przetworzenie 
informacji, to zebranie lub zsumowanie pojedynczych informacji powstałych na podstawie różnych 
kryteriów, które wymagają odpowiedniego zestawienia, samodzielnego ich zredagowania związanego 
z koniecznością przeprowadzenia stosownych czynności analitycznych. U podstaw tego poglądu leży 
założenie, że w chwili złożenia wniosku informacja przetworzona nie istnieje. Jej wytworzenie wymaga 
przeprowadzenia przez podmiot zobowiązany pewnych czynności analitycznych, organizacyjnych i 
intelektualnych w oparciu o posiadane informacje proste. Informacją przetworzoną będzie więc 
informacja, która została przygotowana (opracowana) specjalnie dla wnioskodawcy, według podanych 
przez niego kryteriów (np. w formie tabelki, zestawienia, wykazu - zawierających wnioskowane dane i 
której wytworzenie wymaga intelektualnego zaangażowania podmiotu zobowiązanego (wyroki NSA: z 
dnia 05.04.2013 roku, Sygn. akt I OSK 89/13; z dnia 17.10.2006 roku, Sygn. akt I OSK 1347/05; z dnia 9.08.2011 
roku, Sygn. akt I OSK 792/11). 
 
W konsekwencji kwalifikacja informacji jako przetworzonej powoduje, że wnioskodawca aby taką 
informację otrzymać zobligowany jest to wykazania istnienia po swojej stronie przesłanki szczególnie 
istotnego interesu publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy. 
 
Przy czym niedopuszczalnym jest wydanie przez organ decyzji o odmowie udostępnienia informacji 
publicznej z tego względu, że uzyskanie żądanej informacji nie jest szczególnie istotne dla interesu 
publicznego, bez uprzedniego wezwania wnioskodawcy do wykazania istnienia takiego interesu. 
Wnioskodawca występujący o udostępnienie informacji publicznej na etapie składania wniosku nie musi 
bowiem wiedzieć, że żądana przez niego informacja ma charakter informacji publicznej przetworzonej, a 
zatem w momencie formułowania i kierowania wniosku nie musi wskazywać powodów, dla których 
spełnienie jego żądania będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego (patrz Decyzja SKO w 
Bydgoszczy z dnia 7.12.2012 roku, Sygn. akt SKO-43/140/2012). 

 

 
 


