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Do 
Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Warszawie 
za pośrednictwem 
Wójt Gminy Izabelin 

 
Strona: Paweł Sielczak,  
adres: Truskaw, ul. Popiełuszki 1 

 
 

ODWOŁANIE 
 

 
od decyzji nr 1/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 18.12.2015 , doręczonej mi 18.12.2015 
(znak sprawy z pisma L.dz. SG 1431.2015) odmawiającej udzielenia informacji publicznej. 

 
 

 
Na podstawie art. 127 KPA wnoszę odwołanie od powyższej decyzji Wójta Gminy Izabelin, 
zarzucając jej naruszenie przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznych 

 
Na tej podstawie wnoszę o: 
1.   uchylenie decyzji w całości, 
2.   przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. 
 

 

UZASADNIENIE 
 
Decyzja jest wadliwa, dlatego winna być uchylona. 

 
W dniu 5.12.2015 r. wystąpiłem z wnioskiem do Urzędu Gminy Izabelin o dostęp do 

informacji publicznej w zakresie imiennego zestawienia kandydatów, którzy uczestniczyli                           
w rekrutacji kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, z uwzględnieniem wykształcenia, 
kompetencji oraz doświadczenia zawodowego. 



Wójt Gminy Izabelin wydał decyzję administracyjną Nr 1/2015 odmawiając mi udostępnienia 
powyższych informacji. 
 
Artykuł 13 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. 
stanowi, że informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną 
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.  
 
Wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczył tylko i wyłącznie kompetencji, wykształcenia 
oraz doświadczenia zawodowego w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskami 
określonymi w dwóch ogłoszeniach o pracę. W żaden sposób nie dotyczył danych osobowych, które 
mogły by być wrażliwe i naruszające prywatność a przez to utajnione. 
Dodatkowo chciałem zaznaczyć, że takie informacje jak wykształcenie czy doświadczenie zawodowe 
nie są danymi wrażliwymi, są to informacje jawne i dostępne w publicznym obiegu, więc nie 
naruszają prywatności. 

Informacje o jakie wnioskowałem nie wykraczają poza informacje podstawowe o kandydatach                
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze. 

Konstytucja RP gwarantuje prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób 
pełniących funkcje publiczne, a także 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.  

Wątpliwa jest jawność i transparentność sytuacji, w której efektem przeprowadzanej rekrutacji jest 
podanie tylko imion kandydatów oraz imienia i nazwiska osoby, która wygrała w konkursie, bez 
podania jakichkolwiek informacji z zakresu wymaganego w ogłoszeniu. Jawność i transparentność 
postępowania rekrutacyjnego jest w ścisłym związku z zapisami Art. 11 ust.1. Ustawy                                   
o pracownikach samorządowych, który stanowi, że nabór kandydatów na wolne stanowiska 
urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. 

W związku z powyższym informacje o jakie wnioskowałem powinny były zostać udostępnione, 
natomiast ewentualne informacje dotyczące prywatnego życia kandydatów powinny zostać 
poddane anonimizacji danych. 

Chciałem podkreślić, że wyrok NSA I OSK 683/09 wyraźnie stwierdza, że informacje o kandydatach 
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze 
są informacją publiczną, a jedynie utajnieniu mogą ulec dane naruszające prywatność kandydatów 
czyli te nie pozostające w związku z rekrutacją w której uczestniczyli. 

Jak sam w decyzji zaznacza Sekretarz Gminy kandydaci podpisali zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, a więc na przetwarzanie 
swoich danych w zakresie rekrutacji, której szczegółową procedurę opisuje ustawa o pracownikach 
samorządu. 

Do decyzji wydawanych w trybie art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej stosuje się 
przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że musi ona zawierać wszystkie 
niezbędne elementy wymienione w art. 107 § 1 kodeksu. Odmowa musi zostać należycie 
uzasadniona. Oznacza to konieczność dokładnego wskazania, jakie dobra prawnie chronione 
spowodowały odmowę. 



W decyzji Sekretarz Gminy powołał się tylko ogólnie na ustawę o ochronie danych osobowych 
(ustęp 1 i 2) bez odniesienia do części ustawy (art.5), która definiuje sytuację w których dane są 
niejawne. Nie przedstawił żadnych konkretnych przesłanek, które miały wskazywać na 
zastosowanie procedury utajnienia wszystkich informacji o kandydatach. Tylko ogólne odniesienie 
się do ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku utajnienia jakiś informacji jest  moim 
zdaniem niewystarczające a rozciągniecie ochrony prywatności do wszystkich informacji                            
o kandydatach (poza imieniem kandydata)  jest niezgodne z zapisami ustawy o pracownikach 
samorządowych, w szczególności Art. 13 ust. 4. 

 

W związku z powyższym wnioskuję co na wstępie. 

 

Z wyrazami szacunku 

Paweł Sielczak 

 

Załączniki: 

1. Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 05.12.2015 r. 
2. Decyzja Wójta gminy Izabelin nr 1/2015 z dnia 18.12.2015 r. 

 






