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PYTANIE
Urząd otrzymał wniosek, w którym Wnioskodawca pyta o numer
służbowego telefonu komórkowego naszego Burmistrza.

OPINIA nr 2 z 8.6.2019 r.
Numery telefonów komórkowe nawet jeśli są służbowe, nie stanowią informacji
publicznej. Zgodnie z wyrokiem NSA z 20.5.2016 r. : ,,żądanie udostępnienia numerów
służbowych telefonów pracowników organu nie dotyczy udostępnienia informacji
publicznej i co za tym idzie nie jest objęte prawem obywatela do uzyskania informacji
publicznej. NSA w tego rodzaju sprawach zajmuje przy tym jednolite – odmienne od
prezentowanego w skardze kasacyjnej - stanowisko (por. wyroki z dnia 21 kwietnia
2016 r., sygn. I OSK 2553/14, z dnia 5 lutego 2016 r. sygn. akt: I OSK 2607/14 i I OSK
2458/14, oraz z dnia 14 października 2015 r., sygn. akt I OSK 2056/14, wszystkie dost.
CBOSA).”
,,Informacja o numerach telefonów służbowych komórkowych odnosi się niewątpliwie
do narzędzi jakimi posługuje się organ oraz wyposażeni w nie pracownicy w zakresie
realizacji obowiązków służbowych. Numery telefonów to jednak wyłącznie informacja
o cyfrach, które identyfikują abonenta, zaś znajomość numeru oraz osoby, której został
on przypisany (imię, nazwisko, stanowisko służbowe) pozwala jedynie na uzyskanie
połączenia z jego użytkownikiem. Numery służbowych telefonów służą więc do
kontaktów w relacjach służbowych między pracownikami oraz organem w każdym
miejscu i czasie, a więc także poza siedzibą organu, jak i po godzinach urzędowania.
Posługiwanie się nimi bez wątpienia ma na celu usprawnienie i ułatwienie działania w
ramach urzędu. Traktowanie tego jako informacji publicznej, a w konsekwencji
podanie jej do publicznej wiadomości, niweczyłoby cel, dla którego taki sposób
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komunikowania się został wprowadzony” (wyrok WSA w Warszawie z 18.9.2014 r., I
SA/Wa 523/14).
,,Podanie numerów służbowych telefonów wszystkich pracowników Kuratorium
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Oświaty w Katowicach nie jest objęte prawem obywatela do uzyskania informacji
publicznej. Informacja o numerach telefonów służbowych odnosi się niewątpliwie do
narzędzi, jakimi posługuje się organ w zakresie realizacji obowiązków służbowych.
Znajomość numerów telefonów sprowadza się w istocie wyłącznie do informacji o
cyfrach, które identyfikują abonenta, zaś znajomość numeru oraz osoby, której został
on przypisany (imię, nazwisko, stanowisko służbowe), pozwala jedynie na uzyskanie
połączenia z jego użytkownikiem. Numery służbowych telefonów są wykorzystywane
do wewnętrznej komunikacji pracowników Kuratorium przy wykonywaniu zadań
służbowych” (wyrok NSA z dnia 21.4.2016 r., I OSK 2553/14).

Takie podejście oczywiście nie oznacza, że urząd nie może ujawnić tego numeru
komórkowego, jednak zgodnie z tym wyrokiem nie istnieje podmiotowe prawo
domagania się by ujawnić numer komórkowy burmistrza, gdyż służy on komunikacji
wewnętrznej w danej strukturze, nie zaś do komunikacji z mieszkańcami. Dlatego – co
wymaga wyraźnego podkreślenia – mimo, że istnieją miasta w których tego typu
numery są zamieszczane nawet na stronach BIP, nie oznacza to, że stosowana tam
praktyka tworzy podmiotowe prawo domagania się by tego typu informacje były
obowiązkowo udostępniane na BIP, czy też na wniosek osoby zainteresowanej.
Istnieją funkcje w samorządzie, które z racji na swoja specyfikę powinna sugerować by
kontakt z taką osobą był możliwy również za pośrednictwem telefonu komórkowego.
W takiej sytuacji można jedynie sugerować, by tego typu numery były ujawnianie nawet
na stronie BIP.
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