Od: Strażnicy Kultury <straznicy.kultury@gmail.com>
Wysłane: 23 października 2016 22:14
Do: Barbara Kostrzewska
DW: prezydent@um.slupsk.pl; r.biedron@um.slupsk.pl; Krystyna Danilecka-Wojewódzka;
k.danilecka-wojewodzka@um.slupsk.pl; m.mijewska@um.slupsk.pl; kultura@um.slupsk.pl
Temat: Wniosek o informację w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Szanowni Państwo,
dziękujemy uprzejmie za wyczerpującą odpowiedź. Odbieramy to za dobrą monetę
na przyszłość i mamy nadzieję, że ścieżką transparentności pójdą za biblioteką inne
instytucje publiczne. W ramach jednak postawienia kropki nad „i”, w oparciu o art.
5 ust. 2 oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej, art 61. Konstytucji RP oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, uprzejmie prosimy o udostępnienie
następujących informacji:
1. Ile wynosi dominanta miesięcznych wynagrodzeń netto pracowników
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku?
2. Ile wynoszą wynagrodzenia netto na wszystkich stanowiskach w Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, tj. na stanowiskach, w
których zatrudnione są osoby pełniące funkcję publiczną? Prosimy o
przypasowanie stanowisk, wzorem odpowiedzi Urzędu Miejskiego w Słupsku z
dnia 4 listopada 2015 roku (ZK-RK-II.1431.6.2015) na podobnie brzmiący
wniosek, do konkretnych działów biblioteki.
Wyprzedzając nieco wszelkie wątpliwości natury prawnej i zaoszczędzając
cenny czas dyrekcji biblioteki informujemy, że kierując się wykładnią
wyroku NSA z dnia 8 lipca 2015 roku (I OSK 1530/14), pojęcie „osoby
pełniącej funkcję publiczną” ma na gruncie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 782)
autonomiczne i szersze znaczenie, niż w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne czy w art. 115 § 13 i 19 kodeksu karnego. Użyte w art. 5
ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej pojęcie „osoby pełniącej
funkcję publiczną” obejmuje każdą osobę, która ma wpływ na kształtowanie
spraw publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 tej ustawy, tj. na sferę
publiczną. Wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2015 roku potwierdził, że osobą
pełniącą funkcję publiczną jest np. nauczyciel w szkole. Tym samym funkcja
publiczna jest postrzegana przez pryzmat oceny społecznej. Pojęcie funkcji
publicznej jest zatem ujmowane szeroko i nie ogranicza się tylko do
funkcjonariuszy publicznych, lecz obejmuje każdą osobę mającą jakikolwiek
związek z realizacją zadań publicznych, a nawet dopiero ubiegającą się o ich
wypełnianie.
Musimy przyznać, że pewną inspiracją jest dla nas postawa Prezydenta Miasta
Słupska, Roberta Biedronia, który udowodnił transparentność i otwartość władz

samorządowych miasta i na wniosek o informację publiczną udostępnił zarobki
wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku, trafnie uzasadniając, że to
są pensje z podatków naszych mieszkańców i każdy kto chce, może sprawdzić, ile
się w ratuszu zarabia. Opinia Prezydenta Miasta Słupska pokrywa się w zupełności z
wyrokiem NSA z dnia 18 lutego 2015 roku (I OSK 796/14), w którym m. in.
czytamy: udzielenie informacji publicznej w postaci danych o wysokości
wynagrodzenia osób zatrudnionych w jednostkach finansowanych ze środków
publicznych (zarówno pełniących funkcje publiczne, jak też personelu
pomocniczego) zazwyczaj nie musi się wiązać z koniecznością ingerencji w ich
prawnie chronioną sferę prywatności. Dzieje się tak przede wszystkim wówczas,
gdy w danym podmiocie na określonym stanowisku zatrudnionych jest kilka osób.
Udostępnienie informacji publicznej polega, bowiem na ujawnieniu wysokości
wynagrodzenia wypłacanego na określonym stanowisku, bez wskazywania danych
osobowych konkretnej osoby. Informacją publiczną nie jest, bowiem to, jakie
wynagrodzenie otrzymuje konkretna osoba, ale kwota wydawana na utrzymanie
danego etatu ze środków publicznych.
Z poważaniem,
Czytelnicy i Czytelniczki

