
	 	 	 	 	 	 										Grzegorz Sibiga	 	 	59

OCHRONA		DANYCH		OSOBOWYCH

Wprowadzenie

W glosowanym wyroku określono zakres prywatności osób 
fizycznych w odniesieniu do danych osobowych znajdujących 
się w umowach cywilnoprawnych zawartych z jednostką samo-
rządu terytorialnego, co było niezbędne do rozstrzygnięcia kwe-
stii ograniczenia dostępu do informacji publicznej na podstawie 
ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej1. Jednak 
w szerszym kontekście wyrok należy traktować jako próbę wy-
znaczenia granic między, z jednej strony, prawem do informacji, 
zaś z drugiej – prawami do ochrony prywatności i ochrony da-
nych osobowych.

Stan faktyczny 

Jeden z  radnych Miasta Stołecznego Warszawy zażądał od 
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w trybie art. 2 ust. 1 
InfPubDostU, przedstawienia informacji, kiedy i z kim zawar-
to umowy zlecenia lub o dzieło dotyczące czterech zadań (m.in. 
chodziło o zlecenie w zakresie „Obsługi Systemu Elektronicznego 
Wspomagania Rekrutacji do Szkół Ponadgimnazjalnych”). W od-
powiedzi poinformowano powoda o datach zawarcia wskazanych 
umów, a w pozostałym zakresie podniesiono, że nie jest możli-
we udostępnienie danych osobowych, tj. imion i nazwisk osób 
fizycznych będących stronami umów. Wnioskodawca składał ko-
lejne pisma, w których dochodził udostępnienia żądanej infor-
macji publicznej. Otrzymał zestawienie umów zlecenia i umów 
o dzieło zawartych w okresie od 1.7.2009 r. do 22.10.2009 r. oraz 
kopie tych umów. W ich treści ukryto jednak informacje doty-
czące danych osobowych, tj. imion i nazwisk osób zawierających 
umowy z pozwanym. Następnie Prezydent Miasta Stołecznego 
Warszawy wydał decyzję o odmowie udostępnienia informacji 
publicznej w  zakresie danych osobowych osób fizycznych bę-
dących stronami umów, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w  Warszawie, po rozpoznaniu odwołania powoda, utrzymało 
w mocy zaskarżoną decyzję. W dalszej kolejności wnioskodaw-
ca wniósł przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawie powództwo 

do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 
o udostępnienie informacji publicznej. Sąd oddalił jednak po-
wództwo2, uznając, że w sytuacji konkurencji prawa do informa-
cji publicznej jednej	osoby z prawem do prywatności innej osoby, 
to pierwsze ma pierwszeństwo tylko wtedy, gdy dotyczy informa-
cji o osobie pełniącej funkcję publiczną i tylko w zakresie infor-
macji mających związek z pełnieniem tej funkcji oraz w wypadku, 
gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca zrezygnują z przysługują-
cego im prawa do prywatności. takimi osobami pełniącymi funk-
cje publiczne nie są natomiast osoby fizyczne, z którymi zostały 
zawarte umowy.

Powód wniósł apelację od tego wyroku, a  Sąd Okręgowy 
w Warszawie swoim wyrokiem zmienił wyrok Sądu Rejonowego 
i  nakazał pozwanemu Miastu udostępnienie powodowi infor-
macji publicznej w postaci imion i nazwisk osób, z którymi po-
zwany zawarł cztery umowy zlecenia lub o dzieło. W uzasadnie-
niu podkreślono, że w sprawie nie ma zastosowania art. 5 ust. 2 
InfPubDostU ograniczający prawo powoda do udostępnienia 
informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób figurują-
cych we wskazanych umowach. Przyjęcie odmiennego poglądu 
uniemożliwiałoby społeczną kontrolę działalności gminy co do 
osób, które uzyskały przywilej zawarcia kontraktu z nią i prawo 
do wynagrodzenia.

Stanowisko SN

Wyrokiem z 8.11.2012 r. SN oddalił skargę kasacyjną od wy-
roku SO. W uzasadnieniu SN wskazał, że wyrok odnosi	się do 
sporu, który dotyczy podstawowych wartości konstytucyjnych. 
Z jednej strony, Konstytucja	RP deklaruje prawo obywateli do 
uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej	
(art.	61	ust. 1), obejmujące m.in. dostęp do dokumentów (art.	61	
ust. 2), które może być ograniczone wyłącznie m.in. ze względu 
na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych	osób 
(art. 61 ust. 3). Z drugiej zaś strony, Konstytucja RP zapewnia 
ochronę prawną życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego 
imienia (art.	47) oraz zakazuje ujawniania informacji dotyczą-
cych osoby inaczej niż na podstawie ustawy (art.	51	ust. 1).

Wymienione zasady konstytucyjne zostały skonkretyzowane 
w ustawach, ponieważ art. 2	ust. 1	InfPubDostU przyznaje każ-
demu prawo dostępu do informacji publicznej, z zastrzeżeniem 
ograniczeń przewidzianych w art. 5 InfPubDostU, w tym zwłasz-
cza prywatności osoby fizycznej (art. 5 ust.  2 InfPubDostU). 
Z  kolei ustawa z  29.8.1997 r. o  ochronie danych osobowych3 
proklamuje w bardzo szerokim zakresie ochronę tych danych, 
za które uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfiko-
wanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art.	6	

* Autor jest adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warsza-
wie, adwokatem.

1 Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.; dalej jako: InfPubDostU.
2 Podstawę wniesienia powództwa do sądu powszechnego stanowił 

art. 22 InfPubDostU, uchylony z dniem 29.12.2011 r. ustawą z 16.9.2011 r. 
o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. Nr 204, poz. 1195; dalej jako: ZmInfPubDostU). Jed-
nak, zgodnie z art. 10 ust. 1 ZmInfPubDostU, do		postępowań sądowych, 
o których mowa w art. 22 InfPubDostU, wszczętych i niezakończonych 
przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji, stosuje się przepisy dotych-
czasowe.

3 Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.; dalej jako: OchrDanOsobU. 

Ujawnienie	imion	i nazwisk		
osób	zawierających	umowy		
cywilnoprawne	z jednostką		
samorządu	terytorialnego
dr	Grzegorz Sibiga*

Ujawnienie imion i  nazwisk osób zawierających umowy 
cywilnoprawne z  jednostką samorządu terytorialnego nie 
narusza prawa do prywatności tych osób, o którym mowa 
w art. 5 ust. 2 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Wyrok	SN	z 8.11.2012	r.,	I CSK	190/12,	Biul.	SN	Nr 2/2013
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Aktualne problemy prawnej

ochrony danych osobowych 2012
Paweł Fajgielski, Damian Karwala, Ewa Kulesza, Arwid Mednis, 

Bogusława Pilc, Grzegorz Sibiga, Wojciech Wiewiórowski

pod red. Grzegorza Sibigi

Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu kolejny dodatek do „Monitora Prawniczego” 

poświęcony w  całości problematyce ochrony danych osobowych. 

Zajmiemy się w nim zmianami w przepisach o ochronie danych osobo-

wych oraz bieżącymi problemami ich stosowania. 

Największą, wręcz rewolucyjną, planowaną zmianą jest zaprojek-

towane już unijne rozporządzenie w  sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego prze-

pływu tych danych. Ma ono zastąpić obecną dyrektywę 95/46/WE oraz 

implementujące ją ustawy krajowe, w  tym polską ustawę z 29.8.1997 r. 

o ochronie danych osobowych 1. W tekście otwierającym dodatek propo-

zycje zmian przedstawia dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych. 

Niezależnie od tego w minionym roku miały miejsce znaczące zmiany 

w OchrDanOsobU. W dniu 7.3.2011 r. weszła w życie ustawa nowelizująca 

z 29.10.2010 r. 2 (omówiona w poprzednim dodatku „Nowelizacja ustawy 

o ochronie danych osobowych 2010”), a już ustawą z 16.9.2011 r. 3 uchwa-

lono kolejne zmiany w  ustawie. Najważniejsze z  nich dotyczące trans-

granicznego przekazywania danych osobowych omawia mec. Damian 

Karwala. Z kolei tematem udostępniania danych osobowych, po nowe-

lizacji za 29.10.2010 r., zajmie się w swoim artykule prof. Paweł Fajgielski.

Druga grupa tekstów będzie poświęcona bieżącym problemom stoso-

wania przepisów o ochronie danych osobowych. Poruszone w nich zo-

staną zagadnienia: zgody na przetwarzanie danych osobowych (w świetle 

nowej opinii unijnej Grupy Roboczej), dopuszczalności przetwarzania 

danych pracowniczych, powierzenia przetwarzania danych oraz kontroli 

wykonywania przepisów przez GIODO. 

Zapraszamy do lektury.

dr Grzegorz Sibiga 

Instytut Nauk Prawnych PAN
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1 Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.; dalej jako: OchrDanOsobU.
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OchrDanOsobU), co obejmuje również imię i nazwisko w stanie 
faktycznym będącym przedmiotem rozpoznania. Przetwarzanie 
danych osobowych, przez co rozumiemy również ich udostęp-
nianie (art. 7 pkt 2 OchrDanOsobU), zostało dopuszczone tylko 
w sytuacjach szczegółowo określonych w art. 23 OchrDanOsobU.

Zdaniem SN, podstawowym problemem pozostaje, czy imię	
i nazwisko, będące w tym przypadku danymi osobowymi, należą 
do zakresu prywatności osoby fizycznej w rozumieniu art. 5 ust. 2 
InfPubDostU. Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie 
SN zauważył, że problem ten może być rozstrzygnięty jedynie na	
tle	konkretnych	okoliczności	danej	sprawy. W niniejszej spra-
wie chodziło o udostępnienie przez gminę imion i nazwisk osób 
fizycznych, z którymi zawarła umowy zlecenia i umowy o dzieło. 
Osoby takie musiały liczyć się z tym, że ich personalia nie po-
zostaną anonimowe. Umowy były bowiem zawierane z podmio-
tem	publicznym, jakim jest gmina. Dla osoby żądającej dostępu 
do informacji publicznej, związanej z zawieraniem umów cywil-
noprawnych przez jednostkę samorządu terytorialnego, imiona 
i nazwiska stron takich umów są często ważniejsze niż ich treść 
i jest to z oczywistych względów zrozumiałe.

Dlatego też, zdaniem SN, udostępnienie imion i nazwisk osób 
w rozważanej sytuacji nie stanowi ograniczenia w zakresie korzy-
stania z konstytucyjnych wolności i praw tych osób (art. 31 ust. 3 
i  art.  61 ust.  3 Konstytucji RP). W  konsekwencji, ujawnienie	
imion	i nazwisk	osób	zawierających	umowy	cywilnoprawne	
z jednostką	samorządu	terytorialnego	nie	narusza	także	pra-
wa	do	prywatności	tych	osób,	o którym	mowa	w art. 5	ust. 2	
InfPubDostU.

Prywatność osoby fizycznej jako 
ograniczenie prawa do informacji

Określone w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 
InfPubDostU prawo do informacji publicznej4 podlega ustawo-
wym ograniczeniom ze względu na dobra określone w art. 61 
ust. 3 Konstytucji RP. W art. 5 InfPubDostU, w którym w sposób 
zamknięty wskazano ograniczenia	dostępu	do	informacji, wy-
mienia się cztery podstawy w tym względzie: informacje niejaw-
ne, inne ustawowo chronione tajemnice, tajemnicę przedsiębior-
cy i prywatność osoby fizycznej. Zamknięcie tego katalogu jest 
jednak o tyle pozorne, że przypadki w nim określone w większo-
ści oparte są na odesłaniach lub też wchodzą w zakres stosowania 
innych ustaw. W art. 5 ust. 1 InfPubDostU wprost odsyła w za-
kresie informacji niejawnej do przepisów o ochronie informacji 
niejawnych (tj. przede wszystkim ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych5), a w przypadkach innych tajemnic – do 
ustaw ustanawiających takie tajemnice. Natomiast w art. 5 ust. 2 
InfPubDostU użycie pojęcia „tajemnica przedsiębiorcy”, mimo 
podmiotowego ujęcia, odnosi się do tajemnicy przedsiębiorstwa, 
o której mowa w ustawie z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji6. Z kolei przesłanka „prywatności osoby fizycznej” 
prowadzi do ujawnienia (bądź nieujawnienia) danych osobo-
wych i wymaga oceny na gruncie OchrDanOsobU, ponieważ do-
chodzi do przetwarzania danych osobowych objętych zakresem 
tej ustawy (art. 2 ust. 1–2 w zw. z art. 7 pkt 2 OchrDanOsobU).

Sama zawarta w InfPubDostU regulacja dotycząca prawa do 
prywatności jest dosyć lakoniczna, ponieważ przepis art. 5 ust. 2 
InfPubDostU odnosi prywatność jedynie do osoby fizycznej, ale 
jednocześnie stanowi, że to ograniczenie nie dotyczy „informacji 

o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z peł-
nieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykony-
wania funkcji”. Dodatkowo ustawodawca przewiduje, że to sam 
podmiot danych może zrezygnować z przysługującego mu prawa.

Prawo do prywatności – prawo do ochrony 
danych osobowych

Pierwszy problem dotyczy potrzeby odniesienia prywat-
ności osoby fizycznej w  rozumieniu wspomnianego przepisu 
InfPubDostU do zasad przetwarzania danych osobowych okre-
ślonych w  OchrDanOsobU. Na wstępie należy zauważyć, że 
w art. 5 InfPubDostU nie posłużono się ochroną danych oso-
bowych jako przesłanką ograniczenia prawa do informacji. Od 
wejścia w życie w dniu 29.12.2011 r. nowelizacji z 16.9.2011 r. 
w InfPubDostU	w ogóle	nie	występuje	zwrot	„ochrona	danych	
osobowych”, ale nawet wcześniej jedyny przepis, w którym to 
następowało (tj. uchylony art. 22 InfPubDostU), nie miał cha-
rakteru materialnego7. Oczywiście nie	oznacza	to,	że	na	grun-
cie	InfPubDostU	relacje	między	dostępem	do	informacji	oraz	
ochroną	danych	osobowych	nie	występują,	ale	należy	je	oce-
niać	w oparciu	o prywatność,	o której	mowa	w art. 5	ust. 2	
InfPubDostU,	a dopiero	następnie	to	rozwiązanie	odnieść	do	
przepisów	OchrDanOsobU.

Pomimo, że pojęcie	prywatności jest powszechnie używane, 
a zdarza się również posługiwanie się nim przez ustawodawcę, to 
pozostaje ono trudne do zdefiniowania8. Najczęściej autorzy ogra-
niczają się do wskazania obszarów życia człowieka, które powinny 
zostać objęte prawem do prywatności. Za kryterium rozróżnie-
nia poszczególnych sfer życia osobistego jednostki przyjmuje się 
stopień, w jakim jednostka ma prawo odosobnienia się od spo-
łeczeństwa w zakresie swojego życia. Oczywiście, ze względu na 
przedmiot InfPubDostU, pojęcie prywatności będzie w omawia-
nym przez nas ujęciu obejmowało sferę informacji o życiu czło-
wieka. W tym kontekście część doktryny posługuje się pojęciem 

4 Samo pojęcie „informacji publicznej” jest w  orzecznictwie sądów 
administracyjnych wyjaśniane, biorąc pod uwagę treść art.  61 ust. 1 
Konstytucji, w ten sposób, że jest to „każda wiadomość wytworzona lub 
odnosząca się do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszą-
ca się do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakre-
sie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i  gospodarowania 
mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa”. Zob. np. wyrok 
NSA z  23.5.2003 r., II SA 4059/02, Legalis; wyrok WSA w  Warszawie 
z  25.5.2004 r., II SAB/Wa 83/04, niepubl.; wyrok WSA w  Warszawie 
z 25.5.2004 r., II SAB/Wa 58/04, niepubl.

5 Dz.U. Nr 182, poz. 1228.  
6 Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. takie stanowisko zajmują 

m.in. M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicz-
nej. Komentarz, Wrocław 2002, s. 88 i n.; M. Zaremba, Prawo dostępu do 
informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 2009, s. 227; 
M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostępie do informa-
cji publicznej. Komentarz, Warszawa 2010, s. 71.

7 Zob. G. Sibiga, Właściwość sądów administracyjnych i  powszech-
nych w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej [w:] Aktu-
alne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i są-
dów powszechnych, pod red. M. Błachuckiego i T. Górzyńskiej, Warszawa 
2011, s. 219 i 221. 

8 Przykładowo: art. 48 OchrDanOsobU i art. 4 ust. 1 a art. 14 ust. 6 
ustawy z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe, Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.
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prywatności informacyjnej9. W zakresie przetwarzania informacji 
ochrona prywatności może mieć dwa różne znaczenia, tj. ozna-
czać sekret (secrecy) lub kontrolę jednostki nad jej indywidual-
nymi informacjami (control over personal information)10. Wobec 
powyższego, prawo jednostki będzie w szczególności obejmowało 
gwarancję, że nikt, w tym oczywiście władze publiczne, nie będzie 
ujawniał faktów dotyczących życia prywatnego i rodzinnego jed-
nostki, czy manipulował taką informacją11. Przede wszystkim to 
sama jednostka, w ramach autonomii informacyjnej, kontroluje 
treść i obieg informacji na swój temat. Wyjątkiem od tak rozu-
mianych gwarancji jest przepis ustawowy, spełniający warunek 
„konieczności” w rozumieniu art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

Przechodząc do OchrDanOsobU, to dopuszczalność przetwa-
rzania danych osobowych, w tym ich udostępniania, oceniamy 
na podstawie ogólnych przesłanek określonych w art. 23	ust. 1	
OchrDanOsobU. Przepisy OchrDanOsobU bezpośrednio bo-
wiem nie regulują kwestii udostępniania danych osobowych bę-
dących informacją publiczną. Jednak aż dwie z pięciu przesłanek 
wskazanych w art. 23 ust. 1 OchrDanOsobU mają charakter odsy-
łający do innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
Ustawodawca uzależnia bowiem dopuszczalność przetwarzania 
danych od „przepisu prawa” (pkt 2) lub „określonego prawem za-
dania realizowanego dla dobra publicznego” (pkt 4). W związku 
z tym, na akceptację zasługuje wyrażone w orzecznictwie stano-
wisko, że: „zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 OchrDanOsobU przetwa-
rzanie danych osobowych (a więc i udostępnianie) jest dopusz-
czalne, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub 
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a takimi 
właśnie przepisami prawa są przepisy o udostępnianiu informa-
cji publicznych”12. W szczególności, tym	określonym	prawnie	
uprawnieniem,	dla	którego	niezbędne	jest	udostępnienie	da-
nych	osobowych,	będzie	prawo	do	informacji,	o którym	mowa	
w art. 61	ust. 1	Konstytucji	RP	i art. 2	ust. 1	InfPubDostU. 
W  ten sposób przepisy OchrDanOsobU dodatkowo nie ogra-
niczają, poza art.  5 ust.  2 InfPubDostU, dostępu do informa-
cji publicznej stanowiącej dane osobowe. Warto zauważyć, że 
zajęciu takiego stanowiska sprzyja także uchylenie art.  29–30 
OchrDanOsobU, przewidujących szczególne zasady i tryb udo-
stępniania danych osobowych „w celach innych niż włączenie do 
zbioru”, które mogły być interpretowane jako konkurencyjne wo-
bec InfPubDostU13. Zmiana wprowadzona ustawą nowelizującą 
z 29.10.2010 r.14 weszła w życie 7.3.2011 r.15. 

Przedstawionej	 interpretacji	 nie	 można	 jednak	 zastoso-
wać	 do	 danych	 osobowych	 wymienionych	 w  art.  27	 ust.  1	
OchrDanOsobU (tzw. dane wrażliwe, w  odróżnieniu od po-
zostałych „danych zwykłych”), ponieważ w  ich przypadku 
OchrDanOsobU w  ogóle zakazuje przetwarzania. Wyłączenie 
zakazu następuje, tak samo jak w przypadku danych zwykłych, 
poprzez odniesienie się do całego systemu prawnego. Jednak 
w art. 27 ust. 2 pkt 2 OchrDanOsobU dla dopuszczenia przetwa-
rzania danych wymaga się „zezwolenia” innej ustawy, a jedno-
cześnie zapewnienia w niej pełnej gwarancji ochrony przetwarza-
nych danych. tych warunków w sposób oczywisty nie spełniają 
przepisy InfPubDostU, ponieważ takie odesłanie oznacza ko-
nieczność bezpośredniego określenia w ustawie szczególnej do-
puszczalnych czynności na danych wrażliwych. 

Przedstawione powyżej zasady	nie	oznaczają,	że dane	oso-
bowe	 (zwykłe)	 zostaną	 pozbawione	 ochrony,	 gdy	 stanowią	
informacje	 publiczne	 znajdujące	 się	 w  posiadaniu	 podmio-
tów	objętych	zakresem	InfPubDostU. Jednak	ich	ochrona	bę-

dzie	następowała	wyłącznie	w ramach	ochrony	prywatności, 
tzn. będą jej podlegały dane osobowe ze sfery życia prywatnego 
osoby fizycznej. takie rozwiązanie funkcjonuje także w innych 
systemach prawnych. Przykładowo, według art. 4 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 30.5.2001 r. w sprawie publicznego dostępu do doku-
mentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji16 instytucja 
objęta zakresem tego aktu odmówi dostępu do dokumentu, jeśli 
ujawnienie go naruszyłoby ochronę „prywatności i integralności 
osoby fizycznej, w szczególności w odniesieniu do ustawodaw-
stwa Wspólnoty związanych z ochroną danych osobowych”. 

Rodzi się jeszcze pytanie o zgodność zaprezentowanego roz-
wiązania z  wzorcem określonym w  Konstytucji RP, ponieważ 
ochrona życia prywatnego oraz ochrona danych osobowych 
chronione są odrębnymi gwarancjami (odpowiednio art. 47 i 51). 
Zgodność taką można zachować wywodząc, tak jak to czyni SN, 
powołując się na orzecznictwo trybunału Konstytucyjnego17, 
prawo do ochrony danych osobowych z takich dóbr osobistych, 
jak godność człowieka oraz prawo do prywatności. W mojej oce-
nie, ta relacja ma szczególne znaczenie dla przedmiotu analizy 
w odniesieniu do wyrażonej w art. 51 ust. 2 Konstytucji zasa-
dy	niezbędności, z której w szczególności wynika dopuszczenie 
udostępniania przez władze publiczne informacji o obywatelach, 
ale tylko w granicach koniecznych w demokratycznym państwie 
prawnym. Granice te w sprawach informacji publicznej będą wy-
znaczane z uwzględnieniem, z jednej strony prawa do informacji 
(art. 61 ust. 1), z drugiej zaś – prawa do prawnej ochrony życia 
prywatnego (art. 47).

Prawo do informacji  
– prawo do prywatności 

Wobec powyższego, relacje między prawem do informacji 
oraz prywatnością osoby fizycznej, a co z tym związane danymi 
osobowymi znajdującymi się w tej sferze, będą określane tylko 
na podstawie art. 5 ust. 2 InfPubDostU. Znaczenie stanowiska 
zajętego przez SN polega właśnie na wyznaczeniu granic prawa 

9 M. Braciak, Prawo do prywatności, Warszawa 2004, s. 41.
10 D.J. Solove, Understanding privacy, Harvard University Press 2008, 

s. 21 i n.
11 J. Braciak, op. cit., s. 41.
12 Wyrok WSA w Warszawie z 7.7.2011 r., VIII SAB/Wa 23/11, Legalis.
13 G. Sibiga, Komplementarność czy kolizja? Prawna ochrona danych 

osobowych a dostęp do informacji publicznej oraz informacji o środowi-
sku i jego ochronie [w:] Ochrona danych osobowych w Polsce z perspek-
tywy dziesięciolecia, pod red. P. Fajgielskiego, Lublin 2008, s. 166–167. 

14 Ustawa z 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobo-
wych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 229, poz. 926 ze zm.

15 Na temat uchylenia art. 29–30 OchrDanOsobU zob. X. Konarski, 
Nowe zasady i tryb udostępniania danych osobowych [w:] Nowelizacja 
ustawy o ochronie danych osobowych 2010, pod red. G. Sibigi, dodatek 
specjalny do MoP Nr 3/2011, s. 21 i n.; P. Fajgielski, Udostępnianie da-
nych osobowych – zagadnienia wybrane [w:] Aktualne problemy praw-
nej ochrony danych osobowych 2012, pod red. G. Sibigi, dodatek specjal-
ny do MoP Nr 7/2012, s. 10 i n.

16 Dz.Urz. L Nr 145 z 31.5.2001 r., s. 43 i n.; dalej jako: rozporządzenie 
1049/2001. 

17 Wyroki tK: z  19.2.2002 r., U  3/01, OtK-A Nr  1/2002, poz.  3; 
z 12.11.2002 r., SK 40/01, OtK-A Nr 6/2002, poz. 81.
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do prywatności na gruncie tego przepisu InfPubDostU, w sposób 
odmienny niż dotychczas przyjmowany w orzecznictwie sądów 
administracyjnych w sprawach dotyczących dostępu do informa-
cji publicznej. 

Otóż sądy administracyjne traktowały sytuację określoną 
w art. 5 ust. 2 zd. 2 InfPubDostU jako kompleksowo wyznaczają-
cą granicę prawa do prywatności18. taka wykładnia opiera się na 
założeniu, że jedyne wyjątki od ochrony prawem do prywatności 
zawarte są właśnie w tym przepisie. Inaczej ujmując, do sfery pry-
watności zalicza się wszystkie dane osobowe inne niż informacje 
o osobach pełniących funkcje publiczne, mające związek z peł-
nieniem tych funkcji.

tymczasem informacje, których dotyczył wyrok SN, nie 
odnosiły się do osób pełniących funkcje publiczne, ale jedynie 
do stron umów zawieranych z  podmiotem objętym zakresem 
InfPubDostU. Pomimo tego, SN odmówił objęcia tych danych 
osobowych sferą życia prywatnego. Oznacza to, że	wyjątki	wska-
zane	w art. 5	ust. 2	zd.	2	InfPubDostU	nie	mogą	mieć	charak-
teru	wyczerpującego	dla	ustalania	granic	prawa	do	prywatno-
ści	bądź	odstępstw	od	niego.	Zakres	ochrony	powinien	zostać	
wyznaczany	każdorazowo	w odniesieniu	do	konkretnych	oko-
liczności	sprawy. Pomocna w tym może okazać się sformułowa-
na w doktrynie teoria sfer, w której oprócz chronionej sfery pry-
watności i intymności (jako podsfery w prywatności) wyróżnia 
się sferę publiczną (publicznie dostępną)19. Do tej ostatniej, nie-
podlegającej ochronie, zalicza się nie tylko informacje o wyko-
nywaniu określonych funkcji, ale również informacje o publicz-
nych zachowaniach i wypowiedziach określonej osoby, np. fakt 
wystąpienia na wiecu, kongresie, turnieju, czy wzięcie udziału 
w demonstracji20. Chociaż, w mojej ocenie, podstawową	prze-
słanką	zaliczenia	do	sfery	dostępności	w obszarze	spraw	pub-
licznych	będzie	uzasadnione	zainteresowanie	społeczne	infor-
macją	o konkretnej	osobie	fizycznej,	usprawiedliwione	celami	
prawa	do	informacji,	wśród	których	wyróżniają	się	potrzeby	
kontroli	 społecznej	nad	władzą	publiczną	oraz	partycypacji	
społeczeństwa	w sprawowaniu	tej	władzy. W orzecznictwie21 za-
uważono, że: „cechą prawa do prywatności jest to, że ochroną tą 
objęta jest dziedzina życia osobistego (prywatnego), rodzinnego 
i towarzyskiego człowieka. Ochrona ta nie obejmuje działalności 
publicznej osoby, ani też sfery działań i zachowań, które ogólnie 
są pojmowane jako osobiste lub prywatne, jeżeli działania te lub 
zachowania wiążą się ściśle z działalnością publiczną”. W mojej 
opinii, cele	przemawiające	za	dostępnością	powinny	być	jednak	
zestawiane	ze	stopniem	ich	sensytywności	z punktu	widzenia	
życia	prywatnego	(osobistego)	i na	tej	podstawie	a casu ad ca-
sum	należy	wytyczyć	granice	ochrony.

Jednak kryteria,	które	zastosował	SN	dla	ustalenia	sfery	nie-
chronionej	w niniejszej	sprawie,	trzeba	ocenić	jako	niewystar-
czające. Pozbawienie ochrony danych osobowych (tutaj imienia 
i nazwiska w kontekście zawarcia umowy o określonym przed-
miocie) przed udostępnieniem każdemu zainteresowanemu, a do 
tego sprowadza się niewłączenie konkretnych danych do sfery 
prywatności na gruncie InfPubDostU, nie powinno opierać się je-
dynie na argumentach znaczenia jako takiego tych informacji dla 
pytającego, czy  świadomości zawierającego umowy o niepozosta-

waniu anonimowym. Zgadzając się z samym stanowiskiem SN 
należy wskazać, że bardziej przekonujące wydają się argumenty 
o konieczności jak najdalej idącej jawności dysponowania środ-
kami publicznymi, co pozwala na kontrolę społeczeństwa nad ich 
wydatkowaniem i przeciwdziałanie nieprawidłowościom w tym 
zakresie, czy o zapewnieniu transparentności wyboru konkretnej 
osoby fizycznej jako zleceniobiorcy, co z kolei sprzyja odpowie-
dzialności władzy w tych działaniach. Dla realizacji tak sformu-
łowanych celów w konkretnych sprawach niezbędne może okazać 
się poznanie danych osobowych. Jednocześnie z punktu widzenia 
osoby fizycznej wąski zakres ujawnianych danych na jej temat nie 
jest na tyle sensytywny, aby mówić o ingerencji w jej życia pry-
watne, osobiste czy rodzinne, w stopniu pozwalającym zanegowa-
nie celów przemawiających za jawnością.

Jednak pomimo tych uwag z aprobatą	należy	odnotować	sam	
kierunek	wykładni	zaprezentowany	przez	SN, który diametral-
nie różni się od stanowiska trybunału Sprawiedliwości z wyroku 
z 29.6.2010 r.22. Sprawa dotyczyła odmowy udostępnienia przez 
Komisję Europejską nazwisk uczestników spotkania zorganizo-
wanego przez Komisję (znajdujących się w protokole z niego), 
które odbyło się w ramach postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego23. Osoby, których na-
zwisk nie ujawniono, mimo stosownego wniosku, brały udział 
w tym spotkaniu z ramienia stowarzyszenia producentów (zain-
teresowanego w sprawie). Oceniając konkurujące ze sobą prze-
pisy o dostępie do dokumentów oraz o ochronie danych oso-
bowych w  instytucjach i organach wspólnotowych24, tS uznał 
prymat „szczególnego i wzmocnionego systemu ochrony osoby, 
której dane osobowe mogłyby zostać ewentualnie upublicznione”. 
W związku z tym, nie tylko ochrona prywatności, ale też ochro-
na danych osobowych, stanowi obligatoryjny wyjątek od prawa 
dostępu25. 

18 Przykładowo, wyrok WSA w Warszawie z 18.11.2008 r., II SA/Wa 
1177/08, Legalis; wyrok WSA w  Warszawie z  24.11.2011 r., II SA/Wa 
1828/11, Legalis; wyrok WSA w  Bydgoszczy z  19.11.2008 r., II SA/Bd 
699/08, Legalis.

19 J. Barta, R. Markiewicz, Media a  dobra osobiste, Warszawa 2009, 
s. 76 i n., a także literatura tam podana. W doktrynie postuluje się jednak 
również przewartościowanie ochrony prywatności człowieka na gruncie 
prawa publicznego (odejście od „cywilistycznego nastawienia”). Zob. 
I. Lipowicz, Ochrona danych osobowych na rozdrożu [w:] Prawne prob-
lemy informatyzacji administracji, pod red. G. Szpor, Warszawa 2008, 
s. 17 i n.

20 J. Barta, R. Markiewicz, op. cit., s. 77. 
21 Wyrok SN z 24.6.2003 r., III RN 95/02, „Wokanda” Nr 2/2004. 
22 Sprawa C-28/08 P, Komisja Europejska przeciwko The Bavarian La-

ger Co. Ltd., dostępne na: www.eur-lex.europa.eu 
23 Zob. D. Adamski, Prawo do informacji o działaniach władz publicz-

nych Unii Europejskiej, Warszawa 2011, s. 168 i n. 
24 Chodzi o art. 4 ust. 1 lit b) rozporządzenia 1049/2001 oraz art. 8 

i 18 (w szczególności art. 8 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i orga-
ny wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

25 D. Adamski, op. cit., s. 176.


