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Wniosek 
o udostępnienie informacji publicznej 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) wnoszę o 
udzielenie mi informacji dotyczącej: 
 

Pełnego wykazu stanowisk urzędniczych  osób  wykonujących  w  
Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji  funkcje publiczne wraz z 
imionami i nazwiskami tych osób.  

 
Sprawować funkcję publiczną [w rozumieniu art. 61 ust. 1 Konstytucji] 

będzie tylko taka osoba, której przysługuje jakikolwiek zakres kompetencji 
decyzyjnej w ramach danej instytucji publicznej. Określone zakresy 
kompetencyjne w ramach instytucji publicznych są przypisane najczęściej do 
stanowisk lub funkcji, których sprawowanie wiąże się z podejmowaniem działań 
wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych podmiotów lub co 
najmniej z projektowaniem decyzji dotyczących innych podmiotów. W takim 
ujęciu nie budzi wątpliwości, że poza zakresem pojęcia "sprawowania funkcji 



publicznej" znajdują się stanowiska o charakterze usługowym lub technicznym 
pełnione w ramach organów władzy publicznej (czy szerzej instytucji 
publicznych). Zatem osobami wykonującymi funkcje publiczne będą  wszyscy 
zatrudnieni z wyjątkiem pracowników obsługi i pomocniczych {np. kierowcy, 
sprzątaczki}.  
Pojęcie „osoby zatrudnione” należy rozumieć szeroko, obejmując nim wszystkie 
osoby (pracowników i funkcjonariuszy), bez wzgledu na sposób nawiązania stosunku 
pracy.  W myśl art 2 ust 2 pkt 43 ustawy o promocji zatrudnieia i instytucjach rynku 
pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. ilekroć w ustawie mowa jest o zatrudnieniu – 
oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego 
oraz umowy o pracę nakładczą. 

 
W związku z powyższym należy wskazać, że zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 
czerwca 1999 r. (sygn. akt II S.A. 686/99), "błędnym jest twierdzenie, iż imię i nazwisko oraz stanowisko 
pracownika państwowego (z wyjątkiem służb specjalnych) lub samorządowego podlega ochronie danych 
osobowych na podstawie przepisów ustawy (...) o ochronie danych osobowych (...)". Także w wyroku z dnia 6 
maja 1997 r. (sygn. akt S.A./Wr 929/96) sąd ten stwierdził m. in., iż "Cechą ochrony praw osobistych czy prawa 
prywatności jest to, że ochroną tą jest objęta dziedzina życia osobistego, prywatnego człowieka. Ochrona ta 
zatem nie obejmuje ani działalności publicznej osoby, ani też sfery działań czy zachowań, które ogólnie są 
pojmowane jako osobiste lub prywatne, jeżeli działania te lub zachowania wiążą się ściśle z działalnością 
publiczną". Stanowisko takie prezentował również Są Najwyższy w wyroku z dnia 19 listopada 2003 r. (sygn. akt I 
PK 590/02 stwierdzając, iż "najistotniejszym składnikiem zakładu pracy (przedsiębiorstwa są ludzie, a 
funkcjonowanie zakładu wiąże się nierozłącznie z kontaktami zewnętrznymi – z kontrahentami, klientami (...). 
Dlatego pracodawca nie może być pozbawiony możliwości ujawniania nazwisk pracowników, zajmujących 
określone stanowiska w ramach instytucji. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do sparaliżowania lub poważnego 
ograniczenia możliwości działania pracodawcy, bez żadnego rozsądnego uzasadnienia w ochronie interesów i 
praw pracownika (...). Imiona i nazwiska pracowników widnieją na drzwiach w zakładach pracy, umieszcza się je 
na pieczątkach imiennych, pismach sporządzonych w związku z pracą, prezentuje w informatorach o instytucjach i 
przedsiębiorstwach, co oznacza, że zgodnie z powszechną praktyką są one zasadniczo jawne".  
 
Należy zatem stwierdzić, że dane pracownika, w zakresie, w jakim wiążą się ze sferą jego życia zawodowego, a 
do takich niewątpliwie zaliczyć należy jego imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję, stanowią "dane służbowe" które 
– stosownie do powyższego – powinny być jawne. Na uwagę zasługuje również fakt, że urzędnicy państwowi 
działają w interesie obywateli i nie mogą być anonimowi. W przeciwnym razie prowadziłoby to do zakłócenia 
prawidłowych relacji w kontaktach obywatela z urzędem. Powoływanie się przez pracownika na ustawę o ochronie 
danych osobowych, jako uzasadnienie omowy ujawnienia "danych służbowych" stanowi więc wyraz jej 
nadinterpretacji. Z treści art. 1 ust. 1 powołanej ustawy wynika wprawdzie, iż, cyt.: "Każdy ma prawo do ochrony 
dotyczących go danych osobowych", niemniej jednak należy mieć na względzie istnienie granicy oddzielającej 
sferę życia prywatnego, od życia publicznego, zawodowego. 
 
Z wystąpienia Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych  
Pismo GI-DP-024/2073/05,  Warszawa, dnia 7 listopada 2005 r. do Ministra Spraw 
Zagranicznych  

 
http://www.giodo.gov.pl/1520068/ 

 
Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy wnoszę o 

udostępnienie mi 
powyższych informacji w następujący sposób:  

 
- przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany adres: 
pawel@lechowski.com.pl 
      
 W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 



926).   Dysponent informacji publicznej jest zobowiązany do jej 
udostępnienia tylko wtedy, gdy informacja ta nie została wcześniej 
udostępniona i nie funkcjonuje w obiegu publicznym.  Przed wskazaniem 
innego dysponenta dysponent informacji publicznej podejmuje stosowne 
czynności celem potwierdzenia  możliwości  uzyskania przez  
zainteresowanego zapoznania się z jej treścią inaczej niż wskutek złożenia 
wniosku do odpowiedniego organu o udzielenie informacji. 

    Odmowa udostępnienia informacji jak i umorzenie postępowania o 
udostępnienie informacji publicznej następują w drodze decyzji, do której 
stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.                        
                                                                                                                                                                                        
                                                                   Redaktor naczelny  
        
                                                                  portalu „psus.info” 
                                                                  Paweł Lechowski  

.                       pismo podpisane podpisem elektronicznym  


