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Co do samego wniosku, trzeba rozważyć dwa elementy:  

1. czy wynagrodzenie jest jawne, wobec kogo z imienia i nazwiska, a wobec kogo generalnie bez 

podawania danych osób? 

2. czy tak szczegółowo zadane pytania rzeczywiście są informacją przetworzoną w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 1 UDIP?  

Postaram się poniżej krótko odpowiedzieć, załączając bogate orzecznictwo.  

Ad.1).  

a) Zawsze jawnym jest jaka ilość środków publicznych została wydana na 

wynagrodzenia urzędników. Taka zbiorcza informacja powinna być udostępniona 

niezwłocznie z zastrzeżeniem, że dokonujemy jej udostępnienia w takim stopniu szczegółowości 

w jakiej odpowiednie komórko kadrowo-finansowe ją posiadają.  

b) Tylko wobec osób, które są osobami pełniącymi funkcje publiczne (załączam 

orzecznictwo dot. kim jest osoba pełniąca funkcje publiczne). w rozumieniu art. 61 ust. 2 

Konstytucji i art. 5 ust. 2 UDIP podajemy wysokość otrzymywanego wynagrodzenia, 

czyli dokładną kwotę wobec konkretnej osoby podanej z imienia i nazwiska. (załączam 

orzecznictwo dot. wynagrodzeń).  

Ad. 2) Odnośnie podanych poniżej punktów 2), 3) i 4) moim zdaniem w pewnym 

zakresie możemy mieć do czynienia z informacją przetworzoną.  

2) wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania 
wniosku, na rzecz osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia, z uwzględnieniem: zakres prac 
do wykonania, kwota wynagrodzenia brutto, czasu trwania umowy;  
3) wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania 
wniosku, na rzecz osób zatrudnionych w ramach umowo dzieło, z uwzględnieniem: zakres prac do 
wykonania, kwota wynagrodzenia brutto, czasu trwania umowy  
4) wysokość wynagrodzeń wypłaconych od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku dla 
osób świadczących usługi na rzecz zobowiązanego do udostępnienia informacji na podstawie 
umów innych niż wskazane w pkt. 2 i 3 powyżej, z uwzględnieniem: zakres wykonanych usług, 
kwota wynagrodzenia brutto, czasu trwania umowy.  
 
Nie sądzę by system kadrowo-księgowy pozwalał na proste zliczenie zakresu zadań do wykonania. 

Prawdopodobnie samo zliczenie ilości kwot wypłaconych na podstawie umów cywilnoprawnych jest 

możliwe, i wtedy mamy do czynienia z informacją prostą, jeżeli tak  - na udostępnieniu tych 

informacji bym poprzestał. W tym zakresie szczególnie polecam wyrok TK z 18.12.2018 r. 

dot.  całości pojęcia informacji przetworzonej  (załączam opracowanie wyroku TK z 18.12.108 r. o 

sygn.. SK 27/14 w całości dotyczące instytucji przetworzenia).   
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Moja sugestia generalna jest taka:  
Odnośnie pkt 1 wniosku -  
1) wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku, 
na rzecz pracowników, zatrudnionych w ramach umowy o pracę; z uwzględnieniem: stanowisko, ze 
wskazaniem czy zatrudnienie nastąpiło na podstawie konkursu {kiedy konkurs był zorganizowany, kiedy 
rozstrzygnięty), kwota wynagrodzenia brutto, kwota dodatków brutto, zawartych w kwocie 
wynagrodzenia brutto;  
Podajemy dane dotyczące wynagrodzeń według klasyfikacji osób, które są w Urzędzie 
zatrudnione, przy uwzględnieniu szczegółowości na jaką pozwala posiadany program 
kadrowo-księgowy.  

Odnośnie pkt 2 wniosku -  
2) wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku, 
na rzecz osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia, z uwzględnieniem: zakres prac do wykonania, 
kwota wynagrodzenia brutto, czasu trwania umowy;  
Podajemy łączne dane dotyczące wynagrodzeń wpłaconych w ramach umów 
zlecenia.  Odnośnie ,,zakresu prac, i czasu trwania umów", jeżeli skala tego typu umów jest 
tak duża, że ich przeanalizowanie pod kątem zakresu prac, prowadziłoby  do oderwania danej 
komórki od normalnego funkcjonowania, i wykraczało poza normalny tok rozpatrywania tego 
typu wniosków, wzywamy do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego by 
dokonać przetworzenia (załączam wzór takiego wezwania). Zwracam uwagę, że podanie zakresu 
prac nie musi być uznane z automatu za przetworzenie, znaczenie decydujące ma skala 
działań jakie trzeba by podjąć by tego dokonać (załączam orzecznictwo na temat przetworzenia 
rozumianego jako waga skali działań prostych).   

Odnośnie pkt 3 wniosku -  
3) wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku, 
na rzecz osób zatrudnionych w ramach umowo dzieło, z uwzględnieniem: zakres prac do wykonania, kwota 
wynagrodzenia brutto, czasu trwania umowy  
Podajemy łączne dane dotyczące wynagrodzeń wpłaconych w ramach umów o 
dzieło.  Odnośnie ,,zakresu prac, i czasu trwania umów", jeżeli skala tego typu umów jest tak 
duża, że ich przeanalizowanie pod kątem zakresu prac, prowadziłoby  do oderwania danej 
komórki od normalnego funkcjonowania, i wykraczało poza normalny tok rozpatrywania tego 
typu wniosków, wzywamy do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego by 
dokonać przetworzenia (załączam wzór takiego wezwania). Zwracam uwagę, że podanie zakresu 
prac nie musi być uznane z automatu za przetworzenie, znaczenie decydujące ma skala 
działań jakie trzeba by podjąć by tego dokonać (załączam orzecznictwo na temat przetworzenia 
rozumianego jako waga skali działań prostych).   

Odnośnie pkt 4 wniosku -  
4) wysokość wynagrodzeń wypłaconych od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku dla osób 
świadczących usługi na rzecz zobowiązanego do udostępnienia informacji na podstawie umów innych niż 
wskazane w pkt. 2 i 3 powyżej, z uwzględnieniem: zakres wykonanych usług, kwota wynagrodzenia brutto, 
czasu trwania umowy.    
Podajemy łączne dane dotyczące wynagrodzeń wpłaconych w ramach umów innych niż 
w/w.  Odnośnie ,,zakresu prac, i czasu trwania umów", jeżeli skala tego typu umów jest tak 
duża, że ich przeanalizowanie pod kątem zakresu prac, prowadziłoby  do oderwania danej 
komórki od normalnego funkcjonowania, i wykraczało poza normalny tok rozpatrywania tego 
typu wniosków, wzywamy do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego by 
dokonać przetworzenia (załączam wzór takiego wezwania). Zwracam uwagę, że podanie zakresu 
prac nie musi być uznane z automatu za przetworzenie, znaczenie decydujące ma skala 
działań jakie trzeba by podjąć by tego dokonać (załączam orzecznictwo na temat przetworzenia 
rozumianego jako waga skali działań prostych).   
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