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Od Wydawcy
Prawo dostêpu do informacji publicznej wpisano do konstytucji ju¿ 8 lat temu. Ustawê

precyzuj¹c¹ zasady korzystania z tego prawa uchwalono ju¿ 4 lata temu. Mimo tego prak-
tyczny dostêp do informacji o sprawach publicznych pozostawia wiele do ¿yczenia. Wiele
instytucji nadal bezlito�nie wykorzystuje luki prawne, bezw³adno�æ organów nadzoru lub
nie�wiadomo�æ obywateli, aby bezkarnie ukrywaæ informacje, które powinny byæ powszechnie
dostêpne.

Dobre prawo, które pozostaje na papierze � to problem nienowy w naszej historii.
Przypomina siê XVI-wieczny ruch egzekucyjny, domagaj¹cy siê skutecznego stosowania
prawa, tak¿e wobec mo¿nych. I jego XVIII-wieczne przeciwieñstwo: �Polska nierz¹dem
stoi� � z jego fatalnymi skutkami: korupcj¹ siêgaj¹c¹ szczytów w³adzy, parali¿em instytu-
cji publicznych i rozbiorami.

Przejrzysto�æ ¿ycia publicznego jest podstaw¹ zdrowego pañstwa. Swobodny dostêp do
informacji publicznej staje siê wiêc warunkiem uzdrowienia Rzeczypospolitej.

Nasz poradnik ma w tym pomóc.

Jak korzystaæ z poradnika?
Nasz poradnik sk³ada siê z trzech czê�ci:
1. przewodnika po procedurze, wraz z rysunkowym schematem,
2. pog³êbionego komentarza do ustawy,
3. zestawienia orzecznictwa i pi�miennictwa (tylko w wersji elektronicznej).

Zachêcamy do korzystania z poradnika w powy¿szej kolejno�ci.
Przewodnik po procedurze opisuje w sposób zwiêz³y jak wystêpowaæ o informacjê

publiczn¹ i jakie kroki nale¿y podj¹æ w odpowiedzi na dzia³ania instytucji, która utrudnia
nam uzyskanie informacji. Ta czê�æ zwiera tak¿e wzory najbardziej u¿ytecznych pism i wnio-
sków oraz mapê ca³ej procedury.

Komentarz do ustawy o dostêpie do informacji publicznej zawiera pog³êbion¹ anali-
zê jej przepisów. Po zlokalizowaniu swojej sprawy na mapie procedury nale¿y zapoznaæ siê
ze szczegó³owym omówieniem przepisów zwi¹zanych z danym etapem postêpowania, do
których odsy³a przewodnik. Pomo¿e to celniej sformu³owaæ pismo lub wniosek do instytu-
cji, z któr¹ mamy do czynienia. Namawiamy tak¿e do przeczytania ca³ego komentarza �od
deski do deski� � przynajmniej jeden raz. Pozwoli to korzystaæ z ustawy w sposób bardziej
�wiadomy, a co za tym idzie skuteczny.

Wiele w¹tpliwo�ci, zwi¹zanych ze stosowaniem ustawy, zosta³o ju¿ rozstrzygniêtych przez
s¹dy lub organy odwo³awcze. Dlatego staj¹c przed problemem prawnym nale¿y zajrzeæ tak¿e
do zbioru orzecznictwa i pi�miennictwa. W pismach warto siê powo³ywaæ na zapad³e orze-
czenia. Poniewa¿ zbiór ten dynamicznie siê rozwija � zrezygnowali�my z jego wydawania w
formie papierowej. Jest on dostêpny na naszej stronie internetowej, w dziale dotycz¹cym
informacji publicznej, w formie elektronicznej: www.transparency.pl/ip.

Wstêp
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Schemat procedury

i 
NIE   TAK 

Sprawdzamy, czy informacja której szukamy jest dostêpna w Biuletynie Informa-
cji Publicznej?

Sk³adamy wniosek � ustny lub pisemny � o udzielenie informacji.
Ustny wniosek sk³adamy, je¿eli prosimy o informacje, które mog¹ byæ udostêpnione �od
rêki�. Dotyczy to zarówno informacji ustnych, jak i pisemnych. Wystarczy poprosiæ o
nie osobi�cie lub nawet telefonicznie.
Wniosek pisemny sk³adamy, gdy informacja nie mo¿e byæ udzielona niezw³ocznie. Nie za-
szkodzi go z³o¿yæ tak¿e wtedy, gdy podejrzewamy, ¿e lepiej mieæ potwierdzenie z³o¿enia
wniosku, bo instytucja mo¿e siê np. wyprzeæ, ¿e j¹ o co� prosili�my. (Patrz wzór)
We wniosku okre�lamy sposób i formê udzielenia informacji.

Czy instytucja udzieli³a informacji?
Informacja powinna zostaæ udzielona �bez zbêdnej zw³oki�, jednak nie pó�niej ni¿ w
terminie 14 dni.

i 
  TAK 

Czy instytucja udzieli³a jakiej� odpowiedzi?
Tak¿e odpowied� innego typu powinna zostaæ udzielona w terminie 14 dni.

NIE 

 NIE TAK 

Jaka to by³a odpowied�?

Instytucja powiadomi³a nas w trybie
art. 14 Ustawy , ¿e nie mo¿e udostêp-
niæ nam informacji w sposób lub w
formie okre�lonej w naszym wnio-
sku i zaproponowa³a inny sposób lub
formê. (Np. prosili�my o skany doku-
mentów, tymczasem instytucja nie dys-
ponuje skanerem i zaproponowa³a do-
starczenie kserokopii).

Musimy odpowiedzieæ na pismo insty-
tucji w ci¹gu 14 dni od jego otrzyma-
nia � zgodziæ siê lub zaproponowaæ
inne rozwi¹zanie.
Je¿eli urz¹d nie otrzyma od nas odpo-
wiedzi to nasz wniosek pozostanie nie-
rozpatrzony (fachowo: postêpowanie
ulega umorzeniu).

Sk³adamy za¿alenie na nieza³atwie-
nie sprawy w terminie do organu
wy¿szego stopnia (w trybie art. 37
§ 1 Kpa) lub/i doniesienie do pro-
kuratury. (patrz wzory)

? 
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Instytucja powiadomi³a nas w trybie
art. 15 Ustawy o wysoko�ci op³aty,
któr¹ musimy ponie�æ na pokrycie do-
datkowych kosztów, jakie poniesie in-
stytucja w zwi¹zku z konieczno�ci¹
przekszta³cenia informacji lub udostêp-
nienia jej w sposób wskazany w na-
szym wniosku.

Mamy 14 dni na ew. korektê naszego
wniosku lub jego wycofanie. Brak od-
powiedzi oznacza akceptacjê op³aty.
Instytucja udzieli nam informacji dopie-
ro po up³ywie owych 14 dni.
Je¿eli zale¿y nam na czasie lepiej po-
wiadomiæ wcze�niej instytucjê o zgo-
dzie na op³atê (lub zawrzeæ j¹ od razu
we wniosku).

Instytucja powiadomi³a nas w trybie
art. 13 ust 1, ¿e nie mo¿e udostêpniæ
nam informacji w terminie 14 dni.
Powinna podaæ powody opó�nienia
oraz powiadomiæ o nowym terminie
udzielenia informacji, nie d³u¿szym ni¿
2 miesi¹ce od z³o¿enia wniosku.

Pilnujemy nowego terminu.
Je¿eli powody opó�nienia nie s¹
przekonywuj¹ce, to sk³adamy skar-
gê na instytucjê (w trybie art. 227 -
229 Kpa).

Instytucja odmówi³a udzielenia nam
informacji. Odmowa musi mieæ for-
mê pisemnej decyzji. Decyzja musi za-
wieraæ sk³adniki przewidziane w art.
107 Kpa (np. podstawê prawn¹ oraz
pouczenie o odwo³aniu), a ponadto jej
uzasadnienie musi zawieraæ dane osób,
które zajê³y stanowisko podczas roz-
patrywania naszego wniosku oraz
oznaczenie podmiotów, ze wzglêdu na
których chronione dobra odmówiono
udzielenia informacji.
Zawsze ¿¹dajmy decyzji na pi�mie!

W ci¹gu 14 dni sk³adamy odwo³anie
do organu wy¿szego stopnia (za po-
�rednictwem organu wydaj¹cego de-
cyzjê) lub wniosek o ponowne roz-
patrzenie sprawy, je¿eli decyzjê wy-
da³ minister, Samorz¹dowe Kolegium
Odwo³awcze lub instytucja, która nie
jest organem w³adzy publicznej (np.
spó³ka, partia, samorz¹d zawodowy).
Odwo³anie rozpoznaje siê w ci¹gu 14
dni. (Patrz wzory.)

Odmowa by³a pisemna, ale nie mia-
³a formy decyzji administracyjnej.

Mimo to sk³adamy odwo³anie � jak
wy¿ej. Brak w³a�ciwej formy odmowy
wytykamy w naszym odwo³aniu.

Odmowa by³a ustna, nie otrzymali-
�my decyzji na pi�mie.

¯¹damy wydania decyzji odmownej na
pi�mie. (Najlepiej za¿¹daæ tego w for-
mie pisemnej.)
Gdy otrzymamy decyzjê � odwo³uje-
my siê od niej.
Je¿eli nie otrzymamy � sk³adamy za-
¿alenie na nieza³atwienie sprawy w ter-
minie. (Patrz wy¿ej.)
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Czy nasze odwo³anie zosta³o uwzglêdnione?

NIE   TAK 

i 

Czy odmówiono nam prawa dostêpu do informacji ze wzglêdu na:
- ochronê danych osobowych,
- prawo do prywatno�ci (tajemnicê ¿ycia osobistego, rodzinnego, godno�æ, itp.)
- ochronê tajemnicy innej ni¿ pañstwowa, s³u¿bowa, skarbowa lub statystyczna

(np. tajemnicy zawodowej, handlowej, przemys³owej, przedsiêbiorcy, bankowej)?

NIE TAK 

Sk³adamy skargê do Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego w terminie
30 dni od otrzymania powtórnej de-
cyzji.
Instytucja powinna przekazaæ do WSA
odpowied� i akta sprawy w ci¹gu
15 dni, a skarga powinna zostaæ roz-
patrzona w ci¹gu 30 dni od otrzymania
akt.

Sk³adamy powództwo do s¹du po-
wszechnego (rejonowego) o udo-
stêpnienie informacji w terminie 30 dni
od otrzymania decyzji.

Instytucja nadal nie udziela nam in-
formacji:
� ignoruj¹c decyzjê organu odwo-

³awczego,
� ignoruj¹c wyrok s¹dowy.

Sk³adamy:
� doniesienie o przestêpstwie do

prokuratury (wzór) i/lub
� za¿alenie na nieza³atwienie decyzji

II instancji w terminie lub
� wezwanie do wykonania wyroku

WSA, a nastêpnie skargê na nie-
wykonanie wyroku s¹du do WSA.
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Czê�æ I: Przewodnik po procedurze.

1. Czy masz prawo wiedzieæ?
TAK!
Prawo dostêpu do informacji publicznej przys³uguje bowiem ka¿demu, a wiêc tak¿e Tobie,

drogi Czytelniku. Ka¿demu � a wiêc nie musisz byæ nawet obywatelem polskim. Ka¿demu �
a wiêc tak¿e osobom prawnym: spó³kom, stowarzyszeniom zarejestrowanym, spó³dzielniom,
fundacjom. Ka¿demu � a wiêc tak¿e instytucjom pañstwowym.

Niektóre urzêdy, utrudniaj¹c dostêp do informacji, próbuj¹ ograniczaæ to prawo wy³¹cz-
nie do obywateli. Pewna instytucja na pytanie dotycz¹ce ilo�ci wydanych pozwoleñ na bu-
dowê skierowane przez zagraniczn¹ firmê budowlan¹ odpowiedzia³a, ¿e udzieli informacji,
ale pod warunkiem, ¿e wyst¹pi o ni¹ indywidualnie jej pracownik bêd¹cy obywatelem pol-
skim. Pewnego burmistrza zmuszono, aby swój wniosek o udzielenie informacji z³o¿y³ po-
nownie jako �obywatel X�, a nie jako �burmistrz X�, motywuj¹c jakoby prawo do informa-
cji publicznej przys³ugiwa³o jedynie zwyk³ym obywatelom, a nie funkcjonariuszom publicz-
nym (sic!). Wszelkie takie ograniczenia s¹ niezgodne z prawem.

Prawo do informacji publicznej ma ka¿dy � i ju¿!
Naszego zainteresowania ani wniosków o udostêpnienie informacji nie musimy w ¿aden

sposób uzasadniaæ. Instytucja nie ma prawa pytaæ nas, po co s¹ nam potrzebne informacje
publiczne i jaki zamierzamy z nich zrobiæ u¿ytek.

Rozwiniêcie zagadnienia: komentarz do art. 2 ustawy, str. 29.

2. Czy informacja, której poszukujesz jest informacj¹ pu-
bliczn¹?

Informacj¹ publiczn¹ jest ka¿da informacja o sprawach publicznych.

Ta ogólna definicja � zawarta w ustawie � jest bardzo przydatna i warto siê na ni¹ powo³y-
waæ. Wiele instytucji usi³uje bowiem ograniczyæ nasze prawa, zawê¿aj¹c pojêcie informacji
publicznej do faktów i dokumentów, które z mocy innych ustaw musz¹ byæ opublikowane.

Warto zapoznaæ siê z art. 6 ustawy, który przytacza przyk³adow¹ listê informacji, które
s¹ informacjami publicznymi. Lista ta zaczyna siê od zastrze¿enia �w szczególno�ci�, które
oznacza, ¿e tak¿e inne informacje � nie umieszczone na li�cie � mo¿na uznaæ za publiczne,
je¿eli tylko dotycz¹ spraw publicznych.

Zazwyczaj najciê¿sze boje tocz¹ siê z urzêdami o dostêp do dokumentów. Ustawa mówi
wyra�nie, ¿e �tre�æ i postaæ dokumentów urzêdowych, w tym tre�æ aktów administracyj-
nych� jest informacj¹ publiczn¹. Mimo to wiele instytucji ogranicza bezprawnie dostêp do
decyzji administracyjnych, motywuj¹c, ¿e zainteresowany nie jest stron¹ postêpowania.
Rzeczywi�cie, niektóre dokumenty i informacje publiczne nie podlegaj¹ udostêpnieniu (patrz
kolejny punkt), ale argument �o stronie postêpowania� jest w tym wypadku ca³kowicie bez-
zasadny.

Przeczytaj koniecznie: komentarz do art. 1 ustawy (str. 26), art. 3 (str. 30), art. 6
(str. 42).

Czê�æ I: Przewodnik po procedurze
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3. Czy dostêp do poszukiwanej informacji podlega ogra-
niczeniu?

Nasze prawo dostêpu do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze wzglêdu na:
� ochronê informacji niejawnych (tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej),
� ochronê innych tajemnic ustawowo chronionych,
� ochronê prywatno�ci osoby fizycznej,
� ochronê tajemnicy przedsiêbiorcy.
Takie ograniczenie jest oczywiste. Trzeba chroniæ bezpieczeñstwo pañstwa i nasz¹ pry-

watno�æ. Jednak taka ochrona, która ogranicza nasze prawo, musi mieæ konkretn¹ podsta-
wê ustawow¹. Nie wystarczy stwierdziæ, ¿e co� jest tajemnic¹. Urzêdnik musi wskazaæ kon-
kretny przepis, który uprawnia (a nawet nak³ada na niego obowi¹zek) utajnienia danej in-
formacji.

Niestety, wiele instytucji uwielbia rozci¹gaæ obszar tajno�ci na wszelkie istotne kwestie
dotycz¹ce swojej dzia³alno�ci. Informacje o uprawnieniach pracowników staj¹ siê nagle ta-
jemnic¹ s³u¿bow¹, dokumentów nie udostêpnia siê ze wzglêdu �na ochronê danych osobo-
wych�, a szczegó³y inwestycyjnego kontraktu staj¹ siê �tajemnic¹ handlow¹�. W takim wy-
padku nie mo¿emy daæ siê zbyæ ogólnikami. Musimy ¿¹daæ przedstawienia konkretnego
przepisu, która nak³ada na urzêdnika obowi¹zek ochrony danej informacji, a nastêpnie spraw-
dziæ, czy urzêdnik siê przypadkiem nie myli.

Ponadto warto pamiêtaæ, ¿e ochrona pewnych elementów informacji publicznej nie upo-
wa¿nia do odmówienia udostêpnienia innych jej czê�ci. Na przyk³ad ochrona prywatnego
adresu osoby wystêpuj¹cej w akcie notarialnym nie upowa¿nia do odmowy wydania jego
kopii. Takie elementy dokumentu, jak prywatny adres czy numer dowodu osobistego, wy-
starczy po prostu zaczerniæ i wydaæ jego kopiê pozbawion¹ elementów podlegaj¹cych ochro-
nie.

Je¿eli mamy w¹tpliwo�ci, czy dana informacja podlega ochronie, czy nie � zawsze warto
o ni¹ wyst¹piæ. To nie my, ale pytana instytucja musi znale�æ podstawy prawne, aby ograni-
czyæ nasze prawo do informacji publicznej.

W sytuacjach, w których informacja rzeczywi�cie podlega ochronie, pomóc mo¿e inne
sformu³owanie pytania. Biuro emerytalne nie poda nam wysoko�ci �wiadczenia dla by³ego
prominenta, ale nie mo¿e odmówiæ odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce zasad przyznawania i
ustalania wysoko�ci prominenckich emerytur. Na tej podstawie, znaj¹c sta¿ i zajmowane
stanowiska, sami mo¿emy obliczyæ konkretne dochody.

Przeczytaj koniecznie: komentarz do art. 5 ustawy (str. 35).

4. Do kogo siê zwróciæ?
Szukaj¹c informacji trzeba na pocz¹tku ustaliæ, jaka instytucja mo¿e ni¹ dysponowaæ.
Ka¿da instytucja, bêd¹ca w posiadaniu informacji publicznych jest obowi¹zana je udo-

stêpniaæ. Dotyczy to zarówno wszelkich w³adz publicznych oraz podmiotów wykonuj¹cych
zadania publiczne, jak i zwi¹zków zawodowych i partii politycznych. W szczególno�ci zo-
bowi¹zane do udzielenia informacji s¹ instytucje dysponuj¹ce publicznym maj¹tkiem lub pu-
blicznymi pieniêdzmi.

Rozwiniêcie zagadnienia: komentarz do art. 4 ustawy (str. 32).
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5. Biuletyn Informacji Publicznej, wywieszenie, wy³o¿e-
nie, wstêp.

Szukaj¹c informacji publicznej trzeba na pocz¹tku ustaliæ, jaka instytucja powinna ni¹
dysponowaæ i zajrzeæ do jej Biuletynu Informacji Publicznej. Biuletyn taki ka¿da instytucja
publiczna powinna prowadziæ w internecie.

Centralna strona Biuletynów Informacji Publicznej znajduje siê pod internetowym adre-
sem: www.bip.gov.pl. Zawiera ona m. in. odno�niki do wszystkich pozosta³ych Biuletynów
prowadzonych w Polsce. Link do konkretnego Biuletynu mo¿na zazwyczaj znale�æ tak¿e na
stronie internetowej danej instytucji.

Jako�æ Biuletynów jest ró¿na. S¹ instytucje, które publikuj¹ �wiêcej, ni¿ ustawa nakazu-
je�, inne podaj¹ tylko te informacje, do których zobowi¹zuje je prawo, a do tego jeszcze w
maksymalnie okrojonej formie. S¹ te¿ niestety takie, które nie podaj¹ nawet ustawowego
minimum.

Wiêcej o Biuletynach w komentarzu do art. 7 (str. 47), art. 8 (str. 47), art. 9 (str.
49).

Nie ka¿dy ma dostêp do Internetu.
Dlatego niektóre informacje publiczne mog¹ byæ wywieszone lub wy³o¿one w siedzibie

instytucji, albo dostêpne dziêki zainstalowanym tam urz¹dzeniom. Przoduj¹ce urzêdy insta-
luj¹ na przyk³ad kioski informacyjne, umo¿liwiaj¹ce przegl¹danie BIP-ów i stron interneto-
wych.

Rozwiniêcie zagadnienia w komentarzu do art. 11 (str. 51).

Inn¹ praktyczn¹ form¹ pozyskania informacji mo¿e byæ wstêp na posiedzenie kolegialne-
go organu w³adzy takiego jak rada samorz¹dowa albo komisja rady, dostêp do protoko³u
i stenogramu albo bezpo�rednia transmisja z obrad.

Rozwiniêcie zagadnienia w komentarzu do art. 18 (str. 60), art. 19 (str. 60), art. 20
(str. 61).

6. Wniosek o udostêpnienie informacji publicznej.
Je¿eli poszukiwanej informacji nie ma w Biuletynie, ani nie zosta³a udostêpniona w inny

sposób, to musimy z³o¿yæ wniosek o jej udostêpnienie.
Wniosek mo¿e byæ z³o¿ony ustnie lub pisemnie.
Ustny wniosek sk³adamy, je¿eli prosimy o informacje, które mog¹ byæ udostêpnione �od

rêki�. Dotyczy to zarówno informacji udzielanych ustnie, jak i tych udzielanych pisemnie.
Wystarczy poprosiæ o nie osobi�cie lub nawet telefonicznie.

Wniosek pisemny sk³adamy, gdy informacja nie mo¿e byæ udzielona niezw³ocznie. Nie
zaszkodzi go z³o¿yæ tak¿e wtedy, gdy podejrzewamy, ¿e instytucja mo¿e mieæ opory w po-
dzieleniu siê informacj¹ z nami. Nale¿y przygotowaæ dwie kopie pisma: jedn¹ z³o¿yæ w se-
kretariacie czy kancelarii, a na drugiej poprosiæ o potwierdzenie z³o¿enia wniosku wraz z
dat¹. Wniosek mo¿na tak¿e wys³aæ listem poleconym. Potwierdzenie osobistego z³o¿enia
wniosku lub potwierdzenie nadania listu poleconego powinni�my starannie przechowywaæ.
Jest to wa¿ny dowód tego, ¿e wniosek zosta³ z³o¿ony.

We wniosku okre�lamy sposób i formê udzielenia informacji.
Jak wspomnieli�my w rozdziale 1. naszego wniosku nie musimy w ¿aden sposób uzasad-

niaæ.

Wiêcej na temat wniosków w komentarzach do art. 10 (str. 50) i art. 12 (str. 52).

Czê�æ I: Przewodnik po procedurze
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Wzór wniosku o udostêpnienie informacji publicznej (wersja ze strony internetowej
MSWiA).

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i Imiê / Jednostka: ......................... ............................................................

Adres: ......................................................................................................................

WNIOSEK
O UDOSTÊPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostêpie do informacji publicznej z dnia 6 wrze�nia
2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam siê z pro�b¹ o udostêpnienie informacji w
nastêpuj¹cym zakresie:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTÊPNIENIA INFORMACJI:*

 � dostêp do przegl¹dania informacji w urzêdzie   � kserokopia  � pliki komputerowe

RODZAJ NO�NIKA:

   � dyskietka 3,5 � CD-ROM

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

�  Przes³anie informacji poczt¹ elektroniczn¹ pod adres ..................................................

�  Przes³anie informacji poczt¹ pod adres** ..................................................................

..........................................................................................................................................

�  Odbiór osobi�cie przez wnioskodawcê

..................................................... ........................................................
Miejscowo�æ, data podpis wnioskodawcy

Uwagi:
* proszê zakre�liæ w³a�ciwe pole krzy¿ykiem
** wype³niæ je�li adres jest inny ni¿ podany wcze�niej

Urz¹d zastrzega prawo pobrania op³aty od informacji udostêpnionych zgodnie z art.
15 ustawy o dostêpie do informacji publicznej
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Wzór wniosku o udostêpnienie informacji publicznej (wersja autorska).

Je¿eli zale¿y nam na szybkim uzyskaniu informacji, a nie wielotygodniowej koresponden-
cji z urzêdami, warto w naszym wniosku zawrzeæ kilka stwierdzeñ odpowiadaj¹cych z góry
na potencjalne w¹tpliwo�ci urzêdu. W poni¿szym wzorze zgadzamy siê z góry pokryæ koszt
sporz¹dzenia kserokopii, zgadzamy siê na zabia³kowanie danych osób fizycznych oraz na
pokrycie dodatkowych kosztów przetworzenia i udostêpnienia informacji (warto jednak je
poznaæ przy sk³adaniu wniosku, aby nie byæ zaskoczonym kosztami wziêtymi �z sufitu�).

Miejscowo�æ, dn. ..................
Imiê i Nazwisko
Adres

Sz. Pan(i)
Imiê i Nazwisko (je�li znamy)
Minister, Burmistrz, Prezes ...

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 61, w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1
ustawy o dostêpie do informacji publicznej proszê o udzielenie informacji w nastêpu-
j¹cych kwestiach:

(tu wymieniamy o jakie informacje nam chodzi)
Informacje proszê udostêpniæ w nastêpuj¹cy sposób i formie:
(tu wymieniamy w jaki sposób instytucja ma nam udostêpniæ informacje i
w jakiej formie)

(Je¿eli prosimy o kopie dokumentów, to warto przypomnieæ instytucji, ¿e s¹ one
 informacj¹ publiczn¹:)

Ponadto na podstawie art. art. 6 ust. 1 pkt 4) lit. a) ustawy o dostêpie do informacji
publicznej proszê o przekazanie kopii nastêpuj¹cych dokumentów urzêdowych:

(tu wymieniamy o jakie dokumenty nam chodzi)

Zgodnie z art. 15 w/w ustawy jestem gotów pokryæ koszt sporz¹dzenia kopii.
Ponadto wyra¿am zgodê, aby w tre�ci dokumentów zosta³y zabia³kowane informacje

podlegaj¹ce ochronie ze wzglêdu na prywatno�æ osoby fizycznej.

(Je¿eli prosimy nie o kopie, ale o informacje w innej formie lub o przekszta³ce
 nie informacji to mo¿emy u¿yæ ogólniejszej formu³y:)

Zgodnie z art. 15 w/w ustawy jestem gotów pokryæ dodatkowe koszty udostêpnienia i
przekszta³cenia informacji.

z powa¿aniem
(podpis)
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7. Czekamy 14 dni.
Informacja powinna byæ udzielona �bez zbêdnej zw³oki�, nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 14 dni

od z³o¿enia wniosku.
Niestety wielu urzêdników ignoruje okre�lenie �bez zbêdnej zw³oki� � czyli najszybciej

jak to jest mo¿liwe � i czuje siê zobligowanych jedynie do dotrzymania terminu 14 dniowe-
go. W praktyce zazwyczaj wygl¹da to tak, ¿e albo informacjê otrzymamy od rêki, bez ko-
nieczno�ci sk³adania pisemnego wniosku, albo sk³adamy pismo i czekamy 14 dni.

Termin ten biegnie od dnia osobistego z³o¿enia wniosku b¹d� od dnia dostarczenia na-
szego pisma przez pocztê.

Je¿eli informacji nie mo¿na udzieliæ w terminie 14 dni, to instytucja powinna nas o tym
powiadomiæ, przedstawiæ powody opó�nienia oraz nowy termin za³atwienia sprawy, który
nie mo¿e byæ jednak d³u¿szy ni¿ 2 miesi¹ce od z³o¿enia wniosku. Takie powiadomienie po-
winni�my otrzymaæ tak¿e w terminie 14 dni od z³o¿enia wniosku.

Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e zamiast informacji b¹d� powiadomienia o opó�nieniu otrzymamy
pismo o innym charakterze:

� zawiadomienie, ¿e informacja nie mo¿e byæ udzielona w sposób lub w formie, w jakiej
sobie jej za¿yczyli�my,

� powiadomienie o wysoko�ci op³aty, któr¹ musimy ponie�æ za przetworzenie informacji,
� decyzjê o odmowie udzielenia informacji.
Te pisma tak¿e powinni�my otrzymaæ w ci¹gu 14 dni od z³o¿enia wniosku.
Nasze dalsze postêpowanie zale¿y od tego, czy otrzymali�my odpowied� i jaka ona by³a.

Wiêcej na temat terminów w komentarzu do art. 13 (str. 53).

8. Reakcja na bezczynno�æ.
Je¿eli w ci¹gu 14 dni od z³o¿enia wniosku nie otrzymali�my ¿adnej odpowiedzi to powin-

ni�my z³o¿yæ za¿alenie na nieza³atwienie sprawy w terminie.
Sk³adanie takich za¿aleñ reguluje art. 37 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
Za¿alenie nale¿y z³o¿yæ do organu administracji publicznej wy¿szego stopnia, którymi s¹:
� w stosunku do organów jednostek samorz¹du terytorialnego (rozumie siê przez to or-

gany gminy, powiatu, województwa, zwi¹zków gmin, zwi¹zków powiatów, wójta, bur-
mistrza, prezydenta miasta, starostê, marsza³ka województwa oraz kierowników s³u¿b,
inspekcji i stra¿y dzia³aj¹cych w imieniu wójta, burmistrza, prezydenta miasta, staro-
sty lub marsza³ka województwa, a ponadto samorz¹dowe kolegia odwo³awcze) � sa-
morz¹dowe kolegia odwo³awcze, chyba ¿e ustawy szczególne stanowi¹ inaczej,

� w stosunku do wojewodów � w³a�ciwi w sprawie ministrowie,
� w stosunku do innych organów administracji publicznej � odpowiednie organy nad-

rzêdne lub w³a�ciwi ministrowie, a w razie ich braku � organy pañstwowe sprawuj¹ce
nadzór nad ich dzia³alno�ci¹,

� w stosunku do organów organizacji spo³ecznych (rozumie siê przez to organizacje za-
wodowe, samorz¹dowe, spó³dzielcze i inne organizacje spo³eczne) � odpowiednie or-
gany wy¿szego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku � organ pañstwowy spra-
wuj¹cy nadzór nad ich dzia³alno�ci¹.

O informacjê publiczn¹ mo¿emy wystêpowaæ tak¿e do naczelnych organów administracji
publicznej, nad którymi nie ma organów wy¿szego stopnia (np. Prezes Rady Ministrów lub
minister) oraz do instytucji które nie s¹ organami administracji publicznej ani organami or-
ganizacji spo³ecznych (np. sejm, senat, s¹dy, spó³ki, uczelnie, jednostki ochrony zdrowia).
W tym wypadku za¿alenie na nieza³atwienie sprawy w terminie nale¿y z³o¿yæ do tej samej
instytucji, do której z³o¿yli�my wniosek o udostêpnienie informacji publicznej.
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Wzór za¿alenia na nieza³atwienie sprawy w terminie.

Miejscowo�æ i data

Imiê i nazwisko
Adres sk³adaj¹cego za¿alenie

Organ wy¿szego stopnia (je¿eli jest,
je¿eli nie ma � ta sama instytucja)
Osoba i funkcja (je¿eli znamy)
Adres

Za¿alenie
na nieza³atwienie sprawy w terminie

Na podstawie art. 37 Kodeksu postêpowania administracyjnego sk³adam za¿alenie
na nieza³atwienie w terminie mojego wniosku o udostêpnienie informacji publicznej przez
� (instytucja, na któr¹ sk³adamy za¿alenie).

W dniu � z³o¿y³em wniosek o udostêpnienie informacji publicznej. Kopia wniosku w
za³¹czeniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostêpie do informacji publicznej termin jej udziele-
nia wynosi 14 dni od z³o¿enia wniosku. Termin ten min¹³ dnia � .

Mimo jego up³ywu nie otrzyma³em ¿¹danej informacji, ani decyzji odmawiaj¹cej jej
udostêpnienia. Nie otrzyma³em tak¿e powiadomienia o powodach opó�nienia oraz o no-
wym terminie udostêpnienia informacji, co stanowi naruszenie art. 13 ust. 2 przywo³anej
ustawy.

Zwracam siê o:
- wyznaczenie dodatkowego terminu za³atwienia mojego wniosku,
- wyja�nienie przyczyn nieza³atwienia go w terminie,
- ustalenie osób odpowiedzialnych i poci¹gniêcie ich do odpowiedzialno�ci w trybie

art. 38 Kpa,
- podjêcie �rodków zapobiegaj¹cych nieterminowemu udzielaniu informacji publicz-

nych w przysz³o�ci.

z wyrazami szacunku
(podpis)

W za³¹czeniu:
� kopia wniosku.

Do wiadomo�ci:
(Organ, do którego sk³adali�my wniosek)

Organy wy¿szego stopnia zazwyczaj bezproblemowo przyznaj¹ racjê skar¿¹cym siê na
bezczynno�æ i wyznaczaj¹ dodatkowy termin za³atwienia wniosku. Skuteczno�æ takich po-
stanowieñ bywa jednak ró¿na. Jedne instytucje siê im podporz¹dkowuj¹, inne ignoruj¹ wy-
znaczony termin. Je¿eli za¿alenie sk³adali�my do tej samej instytucji, która nie udzieli³a
nam informacji w terminie � skuteczno�æ za¿alenia mo¿e byæ jeszcze ni¿sza.
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W wypadku, kiedy mimo z³o¿enia za¿alenia nadal nie otrzymujemy informacji nale¿y z³o-
¿yæ skargê na bezczynno�æ organu do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego. Pa-
miêtajmy jednak, ¿e warunkiem skutecznej skargi do WSA jest wyczerpanie przys³uguj¹-
cych mo¿liwo�ci odwo³awczych, czyli w tym wypadku z³o¿enie za¿alenia na nieza³atwienie
sprawy w terminie. Je¿eli nie z³o¿ymy wcze�niej za¿alenia to WSA odrzuci nasz¹ skargê z
przyczyn formalnych.

O sk³adaniu skarg do s¹dów administracyjnych przeczytasz w �Przewodniku s¹dowym�
Paw³a Kamiñskiego, wydanym przez Transparency International Polska.

Wiêcej o reakcjach na bezczynno�æ w komentarzu do art. 13 (str. 53).

9. �Przed³u¿ka�.
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e otrzymamy z instytucji informacjê o niemo¿no�ci za³atwienia nasze-

go wniosku w terminie, zwan¹ w urzêdniczym ¿argonie �przed³u¿k¹�.
W tym wypadku powinni�my sprawdziæ, czy w pi�mie:
� zosta³y podane powody opó�nienia,
� czy zosta³ wyznaczony nowy termin za³atwienia naszego wniosku,
� czy ten termin nie jest d³u¿szy ni¿ 2 miesi¹ce od z³o¿enia wniosku.
Ponadto dobrze jest oceniæ, czy podane powody opó�nienia s¹ przekonywuj¹ce, czy te¿

mamy do czynienia z wymówkami maj¹cymi na celu rozwleczenie sprawy.
Je¿eli pismo spe³nia powy¿sze wymagania formalne � to pilnujemy nowego terminu za³a-

twienia wniosku.
Je¿eli pismo nie spe³nia wymagañ albo podane powody nie s¹ wiarygodne � to dobrze

jest z³o¿yæ skargê na instytucjê. Sk³adamy j¹ w sposób opisany w art. 227 - 230 Kodeksu
postêpowania administracyjnego.

10. Propozycja innego sposobu lub formy.
Instytucja, do której z³o¿yli�my wniosek powinna udostêpniæ nam informacjê w sposób i

w formie jakiej sobie za¿yczyli�my. Czasami jest to jednak technicznie niemo¿liwe, np. gdy
prosimy o zeskanowanie dokumentów, a w urzêdzie nie ma skanera.

W takiej sytuacji, gdy �rodki techniczne nie umo¿liwiaj¹ udostêpnienia informacji w ¿¹-
dany sposób i formie, instytucja jest zobowi¹zana powiadomiæ nas o tym i zaproponowaæ
inn¹ mo¿liwo�æ, która pozwoli na niezw³oczne udostêpnienie informacji. Np. zamiast ska-
nów mo¿e zaproponowaæ wykonanie kserokopii dokumentów.

W takim przypadku musimy w ci¹gu 14 dni od otrzymania zamiennej propozycji od-
powiedzieæ instytucji: zgodziæ siê na proponowane rozwi¹zanie lub zaproponowaæ inne.
Je¿eli urz¹d nie otrzyma od nas odpowiedzi to nasz wniosek pozostanie nierozpatrzony (fa-
chowo: postêpowanie ulegnie umorzeniu).

Wiêcej: komentarz do art. 14 ustawy (str. 54).

11. Powiadomienie o wysoko�ci op³aty.
Udostêpnianie informacji publicznej z zasady odbywa siê bezp³atnie. Jednak je¿eli udo-

stêpnienie jej we wskazany przez nas sposób (np. przesy³k¹ kuriersk¹) lub przekszta³cenie
jej do wskazanej przez nas formy wi¹¿e siê z poniesieniem przez instytucjê dodatkowych
kosztów � to mo¿e ona pobraæ od nas op³atê im odpowiadaj¹c¹.

Wcze�niej jednak jest zobowi¹zana do poinformowania nas o wysoko�ci tej op³aty i po-
czekania 14 dni na nasz¹ reakcjê.



= 17 =

Spis tre�ci

Je¿eli nie odpowiemy na zawiadomienie, to bêdzie oznacza³o akceptacjê op³aty. (Wtedy
zreszt¹ lepiej poinformowaæ instytucjê o tym wcze�niej, aby wcze�niej uzyskaæ oczekiwane
informacje). Mo¿emy te¿ w tym terminie zmieniæ swój wniosek co do sposobu i formy udzie-
lenia informacji, albo go w ogóle wycofaæ.

Przeczytaj koniecznie komentarz do art. 15 ustawy (str. 54).

12. Odmowa udzielenia informacji w formie decyzji.
Zamiast informacji mo¿emy dostaæ odmowê jej udzielenia.
Odmowa powinna byæ wydana w formie decyzji administracyjnej. Decyzja taka po-

winna spe³niaæ wymogi Kodeksu postêpowania administracyjnego. Powinna byæ wydana na
pi�mie i zawieraæ:

� oznaczenie instytucji, która j¹ wyda³a,
� datê wydania,
� oznaczenie strony lub stron,
� podanie podstawy prawnej, na której oparto decyzjê,
� rozstrzygniêcie (w naszym przypadku: �odmawiam udzielenia informacji publicznej�),
� uzasadnienie faktyczne i prawne,
� pouczenie, czy i w jakim trybie s³u¿y od decyzji odwo³anie (odwo³anie lub wniosek o

ponowne rozpatrzenie sprawy s³u¿y od decyzji pierwszej instancji),
� podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s³u¿bowego osoby upowa¿nio-

nej do wydania decyzji.
� decyzja, w stosunku do której mo¿e byæ wniesione powództwo do s¹du powszechne-

go lub skarga do s¹du administracyjnego, powinna zawieraæ ponadto pouczenie o do-
puszczalno�ci wniesienia powództwa lub skargi.

Ponadto decyzja powinna zawieraæ dodatkowe elementy, wymienione w ustawie o do-
stêpie do informacji publicznej:

� imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajê³y stanowisko w toku postêpowania o udo-
stêpnienie informacji,

� oznaczenie podmiotów, ze wzglêdu na których chronione dobra (a mianowicie pry-
watno�æ osoby fizycznej lub tajemnicê przedsiêbiorcy), wydano decyzjê o odmowie
udostêpnienia informacji. (W przypadku, gdy odmowa by³a motywowana ochron¹ ta-
jemnicy ustawowo chronionej nie ma obowi¹zku wymieniania tych podmiotów, co jest
do�æ oczywiste, skoro sama informacja o podmiocie mo¿e byæ chroniona).

Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e otrzymamy decyzjê w której nie ma wszystkich elementów.
Je¿eli w decyzji:
� rozstrzygniêcie nie jest pe³ne (np. pomija czê�æ wniosku),
� brakuje pouczenia o prawie do odwo³ania albo o prawie z³o¿enia skargi do WSA lub

powództwa do s¹du powszechnego,
� powy¿sze pouczenie jest nieprawid³owe,

to sk³adamy ¿¹danie uzupe³nienia (lub sprostowania) decyzji w tych kwestiach, (powo-
³uj¹c siê na art. 111 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego). Mamy na to 14 dni od
otrzymania decyzji.

Czê�æ I: Przewodnik po procedurze
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¯¹danie uzupe³nienia decyzji
Na podstawie art. 111 § 1 Kpa ¿¹dam uzupe³nienia decyzji nr ... z dnia ... wydanej

przez ... (nazwa instytucji):
� w kwestii rozstrzygniêcia o ... (podajemy pominiête elementy wniosku)
� o pouczenie o mo¿liwo�ci odwo³ania siê od decyzji lub o mo¿liwo�ci jej zaskar¿enia

do s¹du administracyjnego lub z³o¿enia powództwa do s¹du powszechnego,
(podpis)

Je¿eli za¿¹dali�my uzupe³nienia decyzji lub sprostowania pouczenia, to automatycznie
przesuwaj¹ siê terminy dotycz¹ce odwo³ania czy skargi do s¹du. Zaczynaj¹ one biec od
momentu otrzymania odpowiedzi (art. 111 § 2 Kpa).

A co robiæ gdy w decyzji brakuje innych elementów? Nale¿y wtedy z³o¿yæ odwo³anie
(patrz kolejny punkt). Dlaczego? Otó¿ ¿¹danie uzupe³nienia decyzji co do innych elementów
nie zatrzymuje biegu terminu na z³o¿enie odwo³ania. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e zanim otrzymamy
uzupe³nienie decyzji to minie termin na z³o¿enie odwo³ania.

W tym wypadku odwo³anie nale¿y wiêc z³o¿yæ, mimo, ¿e decyzja nie jest kompletna. W
odwo³aniu � poza innymi argumentami � wskazujemy, ¿e otrzymana decyzja nie spe³nia wy-
mogów co do swojej zawarto�ci. Bardzo silne s¹ zw³aszcza argumenty o braku podstawy
prawnej lub niedostatecznym uzasadnieniu.

Przeczytaj koniecznie komentarz do art. 16 ustawy (str. 56).

13. Odwo³anie (lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).
Je¿eli nie zgadzamy siê z odmown¹ decyzj¹ to mamy prawo wnie�æ do niej odwo³anie lub

z³o¿yæ wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Je¿eli informacji publicznej odmówi³ nam udzielenia organ administracji, nad którym znaj-

duje siê organ wy¿szego stopnia � to wnosimy odwo³anie do organu administracji pu-
blicznej wy¿szego stopnia.

Organami tymi i w³a�ciwymi organami wy¿szego stopnia s¹:
� w stosunku do organów jednostek samorz¹du terytorialnego (rozumie siê przez to or-

gany gminy, powiatu, województwa, zwi¹zków gmin, zwi¹zków powiatów, wójta, bur-
mistrza, prezydenta miasta, starostê, marsza³ka województwa oraz kierowników s³u¿b,
inspekcji i stra¿y dzia³aj¹cych w imieniu wójta, burmistrza, prezydenta miasta, staro-
sty lub marsza³ka województwa, a ponadto samorz¹dowe kolegia odwo³awcze) � sa-
morz¹dowe kolegia odwo³awcze, chyba ¿e ustawy szczególne stanowi¹ inaczej,

� w stosunku do wojewodów � w³a�ciwi w sprawie ministrowie,
� w stosunku do innych organów administracji publicznej � odpowiednie organy nad-

rzêdne lub w³a�ciwi ministrowie, a w razie ich braku � organy pañstwowe sprawuj¹ce
nadzór nad ich dzia³alno�ci¹,

� w stosunku do organów organizacji spo³ecznych (rozumie siê przez to organizacje za-
wodowe, samorz¹dowe, spó³dzielcze i inne organizacje spo³eczne) � odpowiednie or-
gany wy¿szego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku � organ pañstwowy spra-
wuj¹cy nadzór nad ich dzia³alno�ci¹.

W otrzymanej decyzji powinno znale�æ siê pouczenie, do jakiego konkretnie organu mamy
prawo wnie�æ odwo³anie. Je¿eli pouczenie by³o b³êdne, a my siê do niego zastosowali�my,
to nie mo¿emy z tego tytu³u ponie�æ szkody.

Odwo³anie wnosimy za po�rednictwem organu I instancji, który wyda³ decyzjê odmow-
n¹, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Mo¿emy u¿yæ formu³y:
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Odwo³anie formalnie nie wymaga szczegó³owego uzasadnienia. Warto jednak przedsta-
wiæ swój punkt widzenia, dlaczego uwa¿amy, ¿e informacja publiczna powinna nam byæ
udostêpniona. Warto tak¿e wytkn¹æ organowi I instancji wszystkie pope³nione b³êdy for-
malne i proceduralne (np. niedotrzymanie terminów, braki elementów w decyzji).

Wzór odwo³ania

Czê�æ I: Przewodnik po procedurze

Miejscowo�æ, dn. ..................
Imiê i Nazwisko
Adres

Nazwa organu odwo³awczego
za po�rednictwem
Nazwa organu, który wyda³ decyzjê

Odwo³anie

Na podstawie art. 16 ust 2 Ustawy o dostêpie do informacji publicznej sk³adam
odwo³anie od decyzji nr ... z dnia ... wydanej przez ... .

Uzasadnienie

(Kodeks postêpowania administracyjnego stwierdza, ¿e odwo³anie nie wyma-
ga szczegó³owego uzasadnienia. Wystarczy, je¿eli z odwo³ania wynika, ¿e strona nie
jest zadowolona z wydanej decyzji. Jednak oczywi�cie lepiej w uzasadnieniu odwo-
³ania:

- oceniæ, czy w trakcie postêpowania by³a przestrzegana procedura wynikaj¹ca
z przepisów Kpa (np. czy dotrzymywano terminów, czy decyzja zawiera wszyst-
kie wymagane elementy, czy przestrzegano ogólnych zasad postêpowania ad-
ministracyjnego zawartych w art. 6 - 16 Kpa) oraz przepisów ustawy o dostê-
pie do informacji publicznej (np. czy nie wymagano od nas podania interesu
prawnego),

- sprawdziæ, czy zosta³a przytoczona wyczerpuj¹ca podstawa prawna uzasad-
niaj¹ca odmowê (oprócz przepisu z ustawy o dostêpie do informacji publicznej
instytucja musi podaæ konkretny przepis prawa, uniemo¿liwiaj¹cy jej udziele-
nie informacji; nie wystarczy napisaæ �odmowa ze wzglêdu na ochronê danych
osobowych�, trzeba podaæ konkretny artyku³ ustawy o ochronie danych oso-
bowych),

- odnie�æ siê do uzasadnienia faktycznego (czy ocena faktów jest prawid³owa,
czy wszystkie zosta³y wziête pod uwagê?),

- odnie�æ siê do uzasadnienia prawnego (czy przywo³ane przepisy rzeczywi�cie
uzasadniaj¹ decyzjê odmown¹?)

(podpis)

Je¿eli udzielenia informacji odmówi³ nam organ, nad którym nie ma organu administracji
publicznej wy¿szego stopnia (np. minister, samorz¹dowe kolegium odwo³awcze) albo instytu-
cja, która nie jest organem administracji publicznej (np. s¹d, spó³ka skarbu pañstwa, uczelnia)
� to wnosimy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek wnosimy do tej samej
instytucji, która odmówi³a udzielenia informacji, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
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W otrzymanej decyzji powinno znale�æ siê pouczenie, ¿e przys³uguje nam z³o¿enie wnio-
sku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Je¿eli pouczenie by³o b³êdne, a my siê do niego zasto-
sowali�my, to nie mo¿emy z tego tytu³u ponie�æ szkody.

Poza tym regu³y dotycz¹ce wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy s¹ takie same jak te
dotycz¹ce odwo³ania.

Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Miejscowo�æ, dn. ..................
Imiê i Nazwisko
Adres

Nazwa organu lub instytucji,
która wyda³a decyzjê

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Na podstawie art. 16 ust. 2 oraz art. 17 ust. 2 Ustawy o dostêpie do informacji
publicznej sk³adam wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakoñczonej wydaniem
decyzji nr ... z dnia ....

Uzasadnienie

(Tak jak przy odwo³aniu)

(podpis)

Odwo³anie (lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) od decyzji I instancji powinno
zostaæ rozpatrzone w terminie 14 dni od z³o¿enia.

 Je¿eli w tym terminie nie otrzymamy decyzji II instancji � to powinni�my zareagowaæ na
bezczynno�æ urzêdu lub instytucji:

� sk³adaj¹c za¿alenie na nieza³atwienie odwo³ania (wniosku) w terminie,
� a je¿eli to nie pomog³o � to sk³adaj¹c skargê na bezczynno�æ urzêdu lub instytucji do

wojewódzkiego s¹du administracyjnego.
Szczegó³y s¹ opisane wy¿ej w rozdziale �Reakcja na bezczynno�æ�.

Przeczytaj koniecznie komentarz do art. 16 (str. 56) i do art. 17 ustawy (str. 59).

14. Odmowa udzielenia informacji w formie listu.
Zdarza siê czasami, ¿e odmowê udzielenia informacji publicznej otrzymujemy w formie

bli¿ej nieokre�lonego urzêdowego pisma czy listu, który nie usi³uje nawet udawaæ decyzji
administracyjnej. W li�cie nie u¿ywa siê s³owa �decyzja� oraz nie informuje o przys³uguj¹-
cych �rodkach odwo³awczych. Tego typu pismo mo¿e byæ skutkiem albo kompletnej igno-
rancji prawnej autora, albo prób¹ niepoinformowania nas o przys³uguj¹cym nam prawie do
odwo³ania siê od niekorzystnej decyzji.

W takim przypadku mamy dwie mo¿liwo�ci:
� za¿¹daæ od instytucji wydania odmowy w formie decyzji,
� potraktowaæ otrzymane pismo jako niechlujn¹ decyzjê i z³o¿yæ od niego odwo³anie

(lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).
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Je¿eli otrzymane pismo zawiera przynajmniej cztery elementy:
� autora pisma,
� adresata (czyli, ¿e jest kierowane do nas),
� rozstrzygniêcie (czyli stwierdzenie, ¿e odmawia siê nam udzielenia informacji publicz-

nej),
� podpis autora pisma
to mo¿emy uznaæ, ¿e pismo spe³nia �absolutne minimum� dla decyzji administracyjnej � i

mo¿emy siê od niego odwo³ywaæ. (Pojêcie �absolutnego minimum� nie wystêpuje w Kodeksie
postêpowania administracyjnego, ale jest spotykane w orzeczeniach Naczelnego S¹du Admi-
nistracyjnego.)

W uzasadnieniu odwo³ania wspominamy oczywi�cie o skandalicznej formie, w jakiej udzie-
lono nam odmowy.

15. Ustna odmowa udzielenia informacji.
Mo¿e siê tak¿e zdarzyæ, ¿e odmowa udzielenia informacji zostanie nam zakomunikowana

ustnie.
Kodeks postêpowania administracyjnego przewiduje wprawdzie, ¿e decyzja mo¿e byæ

og³oszona ustnie, je¿eli przemawia za tym interes wnioskodawcy. W naszym interesie le¿y
jednak otrzymanie decyzji na pi�mie, aby�my mogli ³atwiej z³o¿yæ od niej odwo³anie.

Powinni�my wobec tego domagaæ siê wydania odmownej decyzji na pi�mie. Najlepiej
sk³adaj¹c odpowiednie pismo z naszym ¿¹daniem.

Je¿eli otrzymamy pisemn¹ decyzjê � to sk³adamy od niej odwo³anie.
Je¿eli mimo naszego ¿¹dania nie otrzymamy odmowy na pi�mie, a minê³o 14 dni od z³o¿e-

nia przez nas wniosku � to sk³adamy za¿alenie na nieza³atwienie sprawy w terminie (patrz
wy¿ej.) W za¿aleniu wspominamy, ¿e ustnie poinformowano nas o odmowie, ale nie mo¿emy
siê doczekaæ decyzji pisemnej.

16. Decyzja organu odwo³awczego.
Po zbadaniu sprawy organ odwo³awczy wydaje decyzjê. Mo¿e on:
1) utrzymaæ zaskar¿on¹ decyzjê w mocy,
2) uchyliæ zaskar¿on¹ decyzjê w ca³o�ci albo w czê�ci i sam orzec co do istoty sprawy,

czyli tego, czy dana informacja powinna nam zostaæ udostêpniona,
3) uchyliæ zaskar¿on¹ decyzjê w ca³o�ci i przekazaæ sprawê do ponownego rozpatrzenia

przez organ pierwszej instancji, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postêpowania
wyja�niaj¹cego,

4) uchyliæ zaskar¿on¹ decyzjê i umorzyæ postêpowanie pierwszej instancji,
5) umorzyæ postêpowanie odwo³awcze.
Podobnie instytucja, do której zwrócili�my siê o ponownie rozpatrzenie sprawy,

mo¿e:
1) utrzymaæ odmown¹ decyzjê w mocy,
2) uchyliæ odmown¹ decyzjê w ca³o�ci albo w czê�ci
3) uchyliæ odmown¹ decyzjê i umorzyæ postêpowanie pierwszej instancji,
4) umorzyæ postêpowanie odwo³awcze.
Decyzja organu odwo³awczego jest ostateczna w administracyjnym toku postêpowania.

Nie przys³uguje na ni¹ kolejne odwo³anie do organu III instancji.
Mamy za to prawo z³o¿yæ na ni¹ skargê do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego lub

powództwo do s¹du powszechnego.

Czê�æ I: Przewodnik po procedurze
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17. Skarga lub powództwo do s¹du.
O prawie z³o¿enia skargi lub powództwa do s¹du powinni�my zostaæ pouczeni na koñcu

decyzji II instancji. Je¿eli takiego pouczenia nie ma to mamy prawo z³o¿yæ ¿¹danie uzupe³-
nienia decyzji w przedmiocie pouczenia (patrz rozdzia³ 12.).

To, do jakiego s¹du mamy siê kierowaæ � je¿eli decyzja ostateczna jest dalej negatyw-
na � zale¿y od tego, ze wzglêdu na ochronê jakich dóbr lub tajemnic odmówiono nam
udzielenia informacji.

Je¿eli dostêpu do informacji publicznej odmówiono nam ze wzglêdu na:
� ochronê danych osobowych,
� prawo do prywatno�ci (tajemnicê ¿ycia osobistego, rodzinnego, godno�æ, itp.)
� ochronê tajemnicy innej ni¿ pañstwowa, s³u¿bowa, skarbowa lub statystyczna (np.

tajemnicy zawodowej, handlowej, przemys³owej, przedsiêbiorcy, bankowej)
to w³a�ciwym bêdzie z³o¿enie powództwa do s¹du powszechnego o udzielenie nam infor-
macji publicznej. Nale¿y je z³o¿yæ w terminie 30 dni od otrzymania decyzji.

Powództwo sk³adamy w wydziale cywilnym s¹du rejonowego w³a�ciwego dla siedziby
instytucji, która odmówi³a nam udzielenia informacji. Je¿eli w sprawie wydano decyzjê II
instancji, to traktuje siê, ¿e informacji odmówi³ organ odwo³awczy � tak wiêc powództwo
sk³adamy w s¹dzie rejonowym w³a�ciwym terytorialnie dla tego organu.

(Uwaga: z formalnego punktu widzenia powództwo do s¹du powszechnego mo¿emy z³o-
¿yæ bez wyczerpania drogi odwo³awczej, czyli ju¿ po otrzymaniu decyzji I instancji. Zaleca-
my jednak sk³adanie odwo³añ, poniewa¿ w wielu przypadkach mo¿e to byæ szybsza droga
prowadz¹ca do uzyskania informacji.)

Wiêcej na temat takiego powództwa znajdziesz w komentarzu do art. 22 ustawy
(str. 63).

Wiêcej na temat postêpowania s¹dowego w sprawach cywilnych znajdziesz w �Prze-
wodniku s¹dowym� wydanym przez TI Polska.

Je¿eli informacji odmówiono nam z innych powodów, a w szczególno�ci ze wzglêdu na
ochronê tajemnicy pañstwowej, s³u¿bowej, skarbowej lub statystycznej � to w³a�ciwe bê-
dzie z³o¿enie skargi do wojewódzkiego s¹du administracyjnego.

Skargê mo¿emy z³o¿yæ tak¿e, gdy uwa¿amy, ¿e nie by³y przestrzegane wymagania proce-
duralne przy wydawaniu decyzji, na przyk³ad naruszono prawa strony postêpowania admi-
nistracyjnego albo ogólne zasady postêpowania okre�lone w art. 6 do 16 Kpa.

Skargê mo¿emy wnie�æ po wyczerpaniu �rodków zaskar¿enia decyzji, czyli tylko od de-
cyzji II instancji. Skarga na decyzjê I instancji zostanie przez s¹d oddalona bez merytorycz-
nego rozpatrywania.

Skargê sk³adamy w terminie 30 dni od otrzymania decyzji za po�rednictwem orga-
nu, który j¹ wyda³.

Organ ten ma obowi¹zek przes³aæ do s¹du nasza skargê wraz z pe³nymi aktami sprawy i
swoj¹ odpowiedzi¹ w terminie 15 dni od jej otrzymania. Mo¿e te¿ uznaæ nasz¹ skargê za
zasadn¹ i przychyliæ siê do niej � ale tylko do terminu pierwszej rozprawy.

S¹d powinien wydaæ wyrok w terminie 30 dni od otrzymania akt sprawy wraz z odpo-
wiedzi¹ na skargê.
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Czê�æ I: Przewodnik po procedurze

Miejscowo�æ, dn. ..................
Imiê i Nazwisko
Adres

Wojewódzki S¹d Administracyjny
za po�rednictwem
Instytucja, która wyda³a decyzjê II instancji

Skarga na decyzjê administracyjn¹

Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 1) ustawy o postêpowaniu przed s¹dami administracyj-
nymi oraz art. 21 ustawy o dostêpie do informacji publicznej sk³adam skargê na decyzjê
nr ... z dnia ... wydan¹ przez ... (nazwa instytucji) odmawiaj¹c¹ udostêpnienia informa-
cji publicznej.

Decyzja narusza moje prawo do informacji publicznej okre�lone w art. 2 ust 1 ustawy
o dostêpie do informacji publicznej.

Wnoszê o uchylenie tej decyzji oraz o zobowi¹zanie ... (nazwa instytucji) do udo-
stêpnienia informacji.

Uzasadnienie

S¹d bada, czy decyzja zosta³a wydana zgodnie z prawem � zarówno co do proce-
dury (czy by³y przestrzegane przepisy Kpa), jak i co do tego, czy by³y podstawy
prawne dla decyzji odmownej.

W uzasadnieniu warto przytoczyæ zarówno historiê ca³ej sprawy, za³¹czaj¹c ko-
pie posiadanych pism i dokumentów, jak i ocenê wydanej decyzji.

(podpis)

Wykaz za³¹czników:
1. �

Zdarza siê, ¿e instytucje nie przesy³aj¹ do s¹du dokumentacji w terminie albo przesy³aj¹
j¹ wybiórczo. Dlatego wskazane jest, aby po up³ywie 15 dni udaæ siê do w³a�ciwego woje-
wódzkiego s¹du administracyjnego i sprawdziæ, czy nasza skarga wp³ynê³a i czy za³¹czone
akta sprawy s¹ kompletne (np. czy zawieraj¹ ca³o�æ naszej korespondencji z urzêdem).

Je¿eli nasza skarga nie zosta³a przekazana do s¹du, albo akta zosta³y przekazane w spo-
sób niekompletny (a przecie¿ przekazanie niekompletne oznacza w istocie nie przekazanie
akt) to nale¿y z³o¿yæ bezpo�rednio do s¹du wniosek o ukaranie organu grzywn¹ na podsta-
wie art. 55 § 1 ustawy o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi.

Je¿eli mimo wymierzenia grzywny akta dalej nie s¹ przekazywane do s¹du to mamy pra-
wo wyst¹piæ o do s¹du o rozpoznanie sprawy na podstawie odpisu naszej skargi, powo³u-
j¹c siê na art. 55 § 2 ustawy o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. W tym celu
z³ó¿my bezpo�rednio do s¹du stosowny wniosek, za³¹czaj¹c do niego kopiê naszej skargi
oraz kopiê posiadanej dokumentacji.

Wiêcej na temat skargi do WSA znajdziesz w komentarzu do art. 22 ustawy (str. 63).
Wiêcej na temat postêpowania przed s¹dami administracyjnymi znajdziesz w �Prze-

wodniku s¹dowym� wydanym przez TI Polska.
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18. Prokurator.
Je¿eli mamy uzasadnione podejrzenie, ¿e szefowie lub pracownicy instytucji po prostu

nie chc¹ nam udostêpniæ informacji publicznej, ³ami¹c w ten sposób �wiadomie nasze prawa
� to o naszym podejrzeniu mo¿emy zawiadomiæ prokuraturê.

Ustawa wprowadzi³a bowiem w art. 23 przepis karny, który mówi: �kto, wbrew ci¹¿¹-
cemu na nim obowi¹zkowi, nie udostêpnia informacji publicznej, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolno�ci albo pozbawienia wolno�ci do roku�.

Zawiadomienie nale¿y sk³adaæ wtedy, gdy dysponujemy ju¿ odpowiednim materia³em
dowodowym uzasadniaj¹cym nasze podejrzenia, takim jak:

� kompletna bezczynno�æ instytucji,
� ignorowanie przez ni¹ decyzji organu II instancji,
� ignorowanie wyroku s¹du.
Doniesienia nie nale¿y sk³adaæ, je¿eli postêpowanie siê toczy, instytucja reaguje na nasze

pisma, a spór dotyczy tego, czy dana informacja jest informacj¹ publiczn¹ i czy podlega
ochronie. Dla rozstrzygniêcia tej kwestii w³a�ciwa jest droga administracyjna, opisana w
poprzednich punktach.

Wzór doniesienia o przestêpstwie.

Miejscowo�æ, dnia ...
Imiê, Nazwisko (Nazwa)
Adres

Prokuratura Rejonowa w ...
Adres

Doniesienie o przestêpstwie
W toku postêpowania o udzielenie informacji publicznej stwierdzi³em wyst¹pienie oko-

liczno�ci �wiadcz¹cych o uzasadnionym podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa z artyku³u
23 ustawy o dostêpie do informacji publicznej z dn. 6 wrze�nia 2001 roku przez ... pe³-
ni¹cego funkcjê ... (je¿eli trudno nam ustaliæ, kto konkretnie w danej instytucji powi-
nien udzieliæ informacji mo¿na napisaæ: przez w³adze instytucji ...), który mimo ci¹¿¹-
cego na nim obowi¹zku nie udostêpni³ informacji publicznej � w zwi¹zku z czym wnoszê o
wszczêcie postêpowania przygotowawczego.

Uzasadnienie

Instytucja ... jest zobowi¹zana do udzielania informacji publicznej na podstawie art. 4
w/w Ustawy.

W ramach instytucji ... zobowi¹zanym do udzielania informacji publicznej w zakresie
... jest ... (mo¿na wskazaæ konkretn¹ osobê lub jednostkê organizacyjn¹ instytucji).
Dowód: regulamin organizacyjny instytucji.

(wersja A � instytucja ignoruje wniosek)
W dn. ... zwróci³em siê do ... o udostêpnienie informacji dotycz¹cych ... (dowód: wnio-

sek u udzielenie informacji publicznej). Informacje te s¹ informacjami publicznymi w ro-
zumieniu art. 6 ustawy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy informacja powinna zostaæ udzielona nie pó�niej ni¿ w
terminie 14 dni od z³o¿enia wniosku. Termin ten up³yn¹³ dnia ... .
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(wersja B � instytucja ignoruje decyzjê organu odwo³awczego)
W dn. ... zwróci³em siê do ... o udostêpnienie informacji dotycz¹cych ... (dowód: ko-

pia wniosku u udzielenie informacji). Informacje te s¹ informacjami publicznymi w rozu-
mieniu art. 6 Ustawy.

Dnia ... otrzyma³em decyzjê odmown¹ wydan¹ w dn. ... przez ... . (Dowód: kopia
decyzji).

W dn. ... z³o¿y³em odwo³anie od decyzji do ... . . (Dowód: kopia odwo³ania).
W dn. ... organ odwo³awczy wyda³ decyzjê przechylaj¹c¹ siê do mojego odwo³ania,

uchylaj¹c odmown¹ decyzjê I instancji. (Dowód: kopia decyzji)

(wersja C � instytucja ignoruje decyzjê s¹du.)
W dn. ... zwróci³em siê do ... o udostêpnienie informacji dotycz¹cych ... (dowód: ko-

pia wniosku u udzielenie informacji). Informacje te s¹ informacjami publicznymi w rozu-
mieniu art. 6 Ustawy.

Dnia ... otrzyma³em decyzjê odmown¹ wydan¹ w dn. ... przez ... . (Dowód: kopia
decyzji).

W dn. ... z³o¿y³em odwo³anie od decyzji do ... . . (Dowód: kopia odwo³ania).
W dn. ... organ odwo³awczy utrzyma³ zaskar¿on¹ decyzjê w mocy. (Dowód: kopia

decyzji).
Dnia ... z³o¿y³em skargê do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego (lub: powódz-

two do S¹du Rejonowego) w ... . (Dowód: kopia skargi/powództwa).
W dn. ... s¹d wyda³ wyrok nakazuj¹cy udzielenie informacji (Dowód: kopia wyroku).

(Zakoñczenie dla wszystkich wersji)
Do dnia dzisiejszego informacja nie zosta³a mi udzielona, co wyczerpuje znamiona ar-

tyku³u 23 ustawy o dostêpie do informacji publicznej, a przebieg sprawy wskazuje, ¿e
czyn jest pope³niany umy�lnie.

(podpis)

Za³¹czniki:
1. �

Czê�æ I: Przewodnik po procedurze
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Czê�æ II: Komentarz do przepisów ustawy o
dostêpie do informacji publicznej
(dla praktyków)

Art. 1. (Informacja publiczna.)
1. Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informacjê publiczn¹ w rozu-

mieniu ustawy i podlega udostêpnieniu na zasadach i w trybie okre�lonych w niniej-
szej ustawie.

 2. Przepisy ustawy nie naruszaj¹ przepisów innych ustaw okre�laj¹cych odmien-
ne zasady i tryb dostêpu do informacji bêd¹cych informacjami publicznymi.

1. Ustawa z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198), zwana dalej �Ustaw¹�, konkretyzuje konstytucyjne prawo do uzyskiwania in-
formacji o dzia³aniu organów w³adzy publicznej oraz osób pe³ni¹cych funkcje publiczne,
nazywaj¹c j¹ informacj¹ publiczn¹.

Prawo to zgodnie z art. 61 Konstytucji RP, obejmuje równie¿ uzyskiwanie informacji o
dzia³aniu organów samorz¹du gospodarczego i zawodowego, a tak¿e innych osób oraz jed-
nostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonuj¹ one zadania w³adzy publicznej lub
gospodaruj¹ maj¹tkiem publicznym. Tak wiêc Ustawa informacjê okre�lon¹ w art. 61 przed-
miotowo i podmiotowo nazywa informacj¹ publiczn¹.

Maj¹c na uwadze art. 7 Konstytucji RP, a wiêc zasadê legalizmu, mo¿na powiedzieæ, ¿e
informacj¹ publiczn¹ s¹ objête wszystkie zadania w³adz publicznych okre�lone ustawami.

Dlatego te¿ zbêdne jest �doprecyzowanie� w Ustawie katalogu rzeczowego informacji
publicznej. Ponadto z art. 61 Konstytucji wynika, ¿e ka¿de dzia³anie, a wiêc i te, które
podjêto bez podstawy prawnej (tym bardziej), jest objête dostêpem do informacji.

2. Zgodnie z art. 1. ust. 1 Ustawy informacja o wszelkich sprawach publicznych jest
informacj¹ publiczn¹ (patrz pkt. 1). Sprawami publicznymi, ogólnie mówi¹c, s¹ wszelkie
dzia³ania w³adz publicznych i ich jednostek oraz innych podmiotów publicznych, a wiêc utwo-
rzonych dla realizacji zadañ publicznych pañstwowych i samorz¹dowych osób prawnych,
Skarbu Pañstwa i tak¿e, w zakresie wykonywania zadañ publicznych lub dysponowania
maj¹tkiem publicznym, wszelkich innych osób. W szczególno�ci informacji publicznej pod-
legaj¹ wszystkie dokumenty urzêdowe (patrz uw. 1. pkt 4 do art. 6).

Z Konstytucji RP wynika jednoznacznie zasada, ¿e wszelka informacja o sprawach pu-
blicznych, je¿eli nie zosta³a na podstawie ustawy objêta tajemnic¹ pañstwow¹ lub s³u¿bow¹,
albo nie narusza godno�ci, prywatno�ci cz³owieka lub innych tajemnic ustawowo chronio-
nych jest jawna i dostêpna (patrz uw. 1-3 do art. 5).

Bardzo istotn¹ przes³ank¹ jest ograniczenie zakresu informacji publicznej do informacji o
sprawach publicznych, a contrario (przeciwnie) informacja pozostaj¹ca w posiadaniu w³adz
publicznych, a dotycz¹ca spraw innych ni¿ publiczne, a wiêc m.in. prywatnych, nie jest in-
formacj¹ publiczn¹. Co do zasady ¿adne w³adze publiczne lub inne osoby dysponuj¹ce in-
formacj¹ o sprawach prywatnych, nawet je¿eli jest ona w aktach (dokumentach) publicz-
nych, nie mog¹ ni¹ dysponowaæ ani jej ujawniaæ.

Z Ustawy mo¿na wywie�æ, ¿e ka¿da informacja o sprawach publicznych, tak¿e niejawna1

1 Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Dz.U. z 1999 r., nr 11, poz. 195
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lub objêta tajemnic¹ na mocy innych ustaw, jest informacj¹ publiczn¹; aczkolwiek w danym
czasie nie jest objêt¹ prawem dostêpu. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e zbiór informacji pu-
blicznych dzieli siê dychotomicznie (dwudzielnie) na te jawne, a wiêc dostêpne i niejawne
lub chronione szczególnymi tajemnicami, a wiêc niedostêpne w trybie Ustawy. Jednak z art.
1 ust. 1 w zw. z art. 5 wynika domniemanie, i¿ informacja publiczna jest nie tylko jawna, ale
i dostêpna. Tym samym to obowi¹zany do udostêpnienia informacji musi wykazaæ, ¿e wy³¹-
czono jawno�æ i dostêp.

3. W uzasadnieniu do ustawy wskazano niektóre przepisy okre�laj¹ce odmiennie dostêp
do informacji:

�Ustawa, stanowi¹ca podstawowe zasady co do regulacji szczegó³owych, w przypadku
kwestii proceduralnych odsy³a do istniej¹cych unormowañ w zakresie jawno�ci akt postê-
powania (Kodeks postêpowania administracyjnego, ordynacja podatkowa) i regulacji w
zakresie szczególnego dostêpu i publikacji specyficznych informacji np. w zakresie zago-
spodarowania przestrzennego, rejestrów publicznych (np. rejestrów s¹dowych przedsiê-
biorstw, spó³ek, fundacji, stowarzyszeñ itd.), publicznego obrotu papierami warto�ciowymi,
prawa spó³ek itd.�.

Ponadto w�ród przepisów okre�laj¹cych odmiennie dostêp do informacji mo¿na wymieniæ:
a) ustawê z dnia 9 listopada 2000 r. o dostêpie do informacji o �rodowisku i jego ochro-

nie oraz o ocenach oddzia³ywania na �rodowisko2, realizuj¹c¹ równie¿ dyspozycjê
art. 74 ust. 3 Konstytucji RP, która przyznaje ka¿demu ka¿demu prawo do informacji
o stanie i ochronie �rodowiska; ustawê tê zastêpuj¹ przepisy dzia³u IV ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. � Prawo ochrony �rodowiska3,

b) ustawê z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych4 jako deklaruj¹c¹ zasadê
jawno�ci finansów publicznych i przyk³adowo wskazuj¹c¹ sposoby realizacji tej zasa-
dy (jawno�æ debat bud¿etowych nie tylko Sejmu, ale i jednostek samorz¹du teryto-
rialnego, jawno�æ debat nad wykonaniem sprawozdañ bud¿etowych, podawanie do
publicznej wiadomo�ci kwot dotacji udzielanych ze �rodków bud¿etowych oraz umo-
rzeñ podatkowych, czy te¿ udostêpnianie corocznych sprawozdañ dotycz¹cych finan-
sów i dzia³alno�ci jednostek nale¿¹cych do sektora finansów publicznych),

c) ustawy ustrojowe samorz¹du terytorialnego: z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym5 oraz z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym6 i z tego samego
dnia o samorz¹dzie województwa7, w których:
- zadeklarowano zasadê jawno�ci gospodarki finansowej jednostek samorz¹du tery-

torialnego oraz wskazano okre�lone sposoby realizacji tej zasady,
- zadeklarowano, i¿ dzia³alno�æ organów jednostki samorz¹du terytorialnego jest jaw-

na, ograniczenia jawno�ci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw, jawno�æ dzia³ania or-
ganów obejmuje w szczególno�ci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu
na sesje organu stanowi¹cego i jego komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wy-
nikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ orga-
nów jednostki (tj. rady albo sejmiku i zarz¹du) oraz komisji organu stanowi¹cego,
a zasady dostêpu okre�la statut danej jednostki samorz¹du,

d) ustawy okre�laj¹ce postêpowanie przed organami orzeczniczymi, w szczególno�ci s¹-
dami (w tym ostatnim zakresie podstawowe znaczenie maj¹ przepisy Kodeksu postê-

2 Dz.U. Nr 109, poz.1157 z pó�n. zm.
3 Dz.U. Nr 62, poz.627
4 Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm.
5 Dz.U. z 1996 r., Nr 13, poz.74 z pó�n. zm.
6 Dz.U. Nr 91, poz. 578 z pó�n. zm.
7 Dz.U. Nr 91, poz. 578 z pó�n. zm.
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powania cywilnego i przepisy Kodeksu postêpowania karnego), w zakresie normuj¹-
cym jawno�æ rozprawy oraz dostêp stron (uczestników) do akt sprawy,

e) ustawê z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych,
f) art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o s³u¿bie cywilnej (ka¿dy obywatel ma prawo

do informacji o stanowi-skach pracy w s³u¿bie cywilnej, a nabór do s³u¿by cywilnej jest
otwarty oraz konkurencyjny).

W odniesieniu do wy¿ej przywo³anych ustaw Ustawa o dostêpie do informacji publicznej
ma charakter przepisów ogólnych. Te przepisy ogólne s¹ stosowane w zakresie nie uregulo-
wanym w przepisanych odrêbnych, b¹d� te¿ � je¿eli przepisy odrêbne pochodz¹ z okresu
sprzed wej�cia w ¿ycie Konstytucji RP � tak¿e w zakresie uregulowanym w tych przepi-
sach, je¿eli sposób regulacji jest sprzeczny z art. 61 obowi¹zuj¹cej Konstytucji.

Ponadto Ustawa stanowi istotny punkt odniesienia w procesie interpretacji przepisów
odrêbnych. Jest to istotne tak¿e z tego powodu, ¿e przepisy, o których mowa w art. 1 ust. 2
Ustawy, czêsto nie zawieraj¹ wystarczaj¹cego instrumentarium zapewniaj¹cego przestrze-
ganie zasady jawno�ci w wielu aspektach dzia³alno�ci organów w³adzy publicznej i jej struktur
(Tak H. Izdebski w: �Ustawa z dnia 6 wrze�nia 2001 o dostêpie do informacji publicznej �
komentarz�, Wyd. URM 2001, str. 8-9).

Orzecznictwo

1) 2003.09.12 wyrok NSA II SAB 137/03 Wspólnota 2003/20/54

Pieczêæ oraz podpis ministra stanowi¹ informacjê publiczn¹. W uzasadnieniu s¹du wid-
niej¹ one na dokumentach urzêdowych, które w ca³o�ci s¹ tak¹ informacj¹. Nie oznacza to,
¿e mo¿na domagaæ siê ich udostêpnienia w ka¿dej formie, np. podpisu in blanco (podpis na
niewype³nionym formularzu, dokumencie) lub piecz¹tki przy p³ycie CD. Mog¹ temu stan¹æ
na przeszkodzie inne przepisy lub wzglêdy techniczne. W takim przypadku podmiot maj¹cy
obowi¹zek udzieliæ takiej informacji musi powiadomiæ pisemnie, ¿e nie mo¿e zrealizowaæ
wniosku w ¿¹danej formie i wskazaæ inn¹.

2) 2003.07.02 wyrok NSA II SA 837/03 M. Prawn.  2003/17/770

1. Polska Norma [...] jest informacj¹ publiczn¹ w rozumieniu ustawy o dostêpie do in-
formacji publicznej i jej udostêpnienie winno odbywaæ siê w trybie przedmiotowej
ustawy.

2. Ogóln¹ zasad¹ wynikaj¹c¹ z art. 61 Konstytucji, jest dostêp do informacji. Wszelkie
wyj¹tki od tej zasady powinny byæ formu³owane w sposób wyra�ny, a w¹tpliwo�ci
powinny przemawiaæ na rzecz dostêpu. Dlatego te¿ z [...] art. 5 ust. 7 ustawy o nor-
malizacji nie mo¿na wyprowadzaæ wniosku, i¿ przedmiotowa ustawa wy³¹cza stoso-
wanie ustawy o dostêpie do informacji publicznej.

3) 2003.03.07 wyrok NSA II SA 3604/02 LEX nr 78065

Umowa spe³nia³a warunki informacji publicznej � dotyczy³a spraw publicznych, podpisa-
na za� by³a przez osoby, które by³y zobowi¹zane do udzielenia takiej informacji. Skar¿¹cy
wskazywa³, ¿e z wnioskowan¹ umow¹ zapozna³ siê �z grubsza�, a wiêc nie w ca³o�ci. Takie
zapoznanie nie czyni³o jeszcze bezprzedmiotowym jego ¿¹dania dostêpu do ca³o�ci umowy.

Zarówno w aktach brak by³o dowodu na uzyskanie przez niego takiego rodzaju informa-
cji, jak i wykazania, ¿e wniosek skar¿¹cego przesta³ byæ aktualny. Zdaniem s¹du skar¿¹cy,
w �wietle ustawy o dostêpie do informacji publicznej, mia³ prawo dostêpu do takiego doku-
mentu. Czym innym jest bowiem orygina³ dokumentu wraz z za³¹cznikami, a czym innym za�
informacja o tre�ci umowy uzyskana z niewiadomego �ród³a.



= 29 =

Spis tre�ci

Czê�æ II: Komentarz do ustawy

4) 2003.03.07 wyrok NSA II SA 3572/02 Wokanda 2003/10/35

Akta zakoñczonego przygotowawczego postêpowania karnego podlegaj¹ udostêpnieniu
na zasadach okre�lonych w ustawie z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o dostêpie do informacji
publicznej.

5) 2002.12.19 wyrok NSA II SA 3301/02 M.Prawn. 2003/5/195

Strona domaga³a siê z jednej strony informacji o obowi¹zuj¹cym prawie, z drugiej za�
strony zastosowania tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej, poprzez przyjêcie
szkody i odpowiedzialno�ci odszkodowawczej organu. W pierwszej sytuacji � nie znajduje
zastosowania ustawa o dostêpie do informacji publicznej, na podstawie jej art. 1 ust. 2
dostêp do tre�ci aktów prawnych (z wyj¹tkiem aktów nieog³oszonych i ich projektów) re-
gulowany jest bowiem odrêbn¹ ustaw¹ o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych.

W drugiej sytuacji sprawa nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem
faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie z zakresu administracji publicznej.
Nie mo¿e byæ wiêc rozstrzygana decyzj¹ wydan¹ na podstawie art. 16 ustawy o dostêpie
do informacji publicznej.

6) 2002.10.30 wyrok NSA II SA 1956/02 LEX nr 78062

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej i art. 61
Konstytucji RP informacjê publiczn¹ stanowi bowiem ka¿da wiadomo�æ wytworzona przez
szeroko rozumiane w³adze publiczne oraz osoby pe³ni¹ce funkcje, a tak¿e inne podmioty,
które tê w³adzê realizuj¹ b¹d� gospodaruj¹ mieniem komunalnym lub maj¹tkiem Skarbu
Pañstwa w zakresie tych kompetencji. Taki charakter ma równie¿ wiadomo�æ niewytworzo-
na przez podmioty publiczne, lecz odnosz¹ca siê do tych podmiotów.

Art. 2. (Dostêp do informacji publicznej.)
1. Ka¿demu przys³uguje, z zastrze¿eniem art. 5, prawo dostêpu do informacji pu-

blicznej, zwane dalej �prawem do informacji publicznej�.
2. Od osoby wykonuj¹cej prawo do informacji publicznej nie wolno ¿¹daæ wykaza-

nia interesu prawnego lub faktycznego.

1. Od ka¿dej osoby publicznej ka¿dy mo¿e domagaæ siê informacji o sprawach publicz-
nych � tak najkrócej mo¿na przedstawiæ prawo do uzyskania informacji publicznej.

Zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy ka¿demu przys³uguje prawo dostêpu
do informacji publicznej, a od osoby domagaj¹cej siê dostêpu do informacji nie wolno ¿¹-
daæ wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Tym samym ka¿da osoba i to nawet niepe³noletnia, lecz dysponuj¹ca co najmniej ograni-
czon¹ zdolno�ci¹ do czynno�ci prawnych, mo¿e domagaæ siê udostêpnienia okre�lonej in-
formacji publicznej.

Ze swoim ¿¹daniem mo¿na wyst¹piæ praktycznie do dowolnego organu lub funkcjonariu-
sza publicznego, wykonuj¹cego zdania publiczne, a organ, je¿eli ma dostêp do danej infor-
macji lub j¹ posiada, musi j¹ udostêpniæ. Zainteresowany nie musi, co do zasady, wystêpo-
waæ z pisemnym wnioskiem (patrz dalej uwagi 1. i 2. do art. 10).

2. Zasad¹ udostêpniania informacji jest niezw³oczno�æ i aktualno�æ udostêpniania posia-
danej informacji. Informacja publiczna, która mo¿e byæ niezw³ocznie udostêpniona, powin-
na byæ udostêpniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (patrz dalej uwa-
ga 1. do art. 10).
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Prawo do uzyskania niezw³ocznie aktualnej wiedzy o sprawach publicznych przys³uguje
ka¿demu bez potrzeby jakichkolwiek uzasadnieñ, legitymowania siê, wykazywania obywa-
telstwa czy miejsca zamieszkania w Polsce.

3. Prawo ka¿dego (oczywi�cie ka¿dego podmiotu poddanego jurysdykcji w³a�ciwych
polskich organów w³adzy publicznej, choæby tylko ze wzglêdu na fakt znajdowania siê na
terytorium RP) wynika zarówno z ogólnych zobowi¹zañ prawnomiêdzynarodowych RP
� w tym Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, stanowi¹cej, zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2
w zwi¹zku z art. 241 ust. 1 Konstytucji, �ród³o naszego prawa wewnêtrznego o mocy wy-
¿szej od ustaw � jak i przyznania ka¿demu, a nie tylko obywatelom, paralelnych praw we
wspomnianych przepisach art. 54 ust. 1 i art. 74 ust. 3 Konstytucji8.

Art. 3. (Prawo do informacji publicznej.)
1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w

takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
2) wgl¹du do dokumentów urzêdowych,
3) dostêpu do posiedzeñ kolegialnych organów w³adzy publicznej pochodz¹cych z

powszechnych wyborów.
2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezw³ocznego uzyska-

nia informacji publicznej zawieraj¹cej aktualn¹ wiedzê o sprawach publicznych.

1. Na prawo do uzyskania informacji publicznej sk³adaj¹ siê uprawnienia:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim

zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
Nie ma przy tym znaczenia, czy istnieje dokument urzêdowy zawieraj¹cy dan¹ infor-
macjê. Jest to wiêc prawo do ¿¹dania zagregowania informacji lub danych analitycz-
nych w okre�lonym zakresie, o ile wystêpuje szczególnie istotny interes publiczny �
istotno�æ informacji publicznej (patrz dalej uwaga 2 do art. 10).

2) wgl¹du do dokumentów urzêdowych, a wiêc okazania dokumentu, co wi¹¿e siê z pra-
wem do zapoznania siê z postaci¹ dokumentu, a nie tylko jego tre�ci¹ (np. z adnota-
cjami na dokumencie, oznaczeniami dat wp³ywu czy przekazania),

3) dostêpu do posiedzeñ kolegialnych organów w³adzy publicznej pochodz¹cych z po-
wszechnych wyborów (patrz dalej uwagi 1 i 2 do art. 18).

Mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ to podstawowe formy realizacji prawa dostêpu.
Poza trybem indywidualnym ubiegania siê o dostêp do informacji publicznej Ustawa prze-

widuje tak¿e inne formy dostêpu w ramach tego prawa.

2. Rozwijaj¹c kwestiê sposobów dostêpu do informacji publicznej w �wietle postano-
wieñ Ustawy (art. art. 7, 10, 11), mo¿na wskazaæ, ¿e uzyskiwanie informacji publicznej i
wgl¹d do dokumentów urzêdowych nastêpuje w drodze:

1) dostêpu do stron www Biuletynu Informacji Publicznej (art. 8),
2) udostêpniania niezw³ocznie na ustne ¿¹danie, bez pisemnego wniosku (art. 10 ust. 2),
3) udostêpniania na sk³adany pisemny wniosek (art. 10 ust. 1),
4) zapoznania siê z informacj¹ (dostêp) wy³o¿on¹ lub wywieszon¹ w miejscach ogólno-

dostêpnych (art. 11 pkt. 1),
5) dostêpu do zainstalowanych w miejscach ogólnie dostêpnych urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹-

cych zapoznanie siê z informacj¹ (dokumentami), np. terminali komputerowych (art.
11 pkt. 2),

8 Tak H. Izdebski w �Ustawa��
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6) wstêpu na posiedzenia organów kolegialnych w³adz publicznych (art. 7 ust. 1 pkt. 3),
7) dostêpu do materia³ów audiowizualnych i teleinformatycznych dokumentuj¹cych po-

siedzenia organów wy¿ej wymienionych lub dostêpu w czasie rzeczywistym (transmi-
sja) do przekazu audiowizualnego lub teleinformatycznego z posiedzeñ organów (art.
18 ust. 3 i art. 19).

3. Przez informacjê przetworzon¹ (pkt. 1) w uzasadnieniu projektu Ustawy rozumiano
informacjê �w postaci zagregowanej, syntetycznej lub analitycznej w takim zakresie, w ja-
kim jest to istotne dla ogó³u obywateli, czyli w postaci umo¿liwiaj¹cej ocenê i wnioskowa-
nie�. Informacja przetworzona wymaga podjêcia w ramach podmiotu zobowi¹zanego do
udostêpnienia informacji publicznej okre�lonego dzia³ania intelektualnego w odniesieniu do
odpowiedniego zbioru znajduj¹cych siê w jego posiadaniu informacji (art. 4 ust. 2) i nada-
nia skutkom tego dzia³ania cech informacji. Przetworzenia informacji nie nale¿y mieszaæ z
przekszta³ceniem informacji w inn¹ formê (art. 15 ust. 1), które jest skutkiem dzia³ania je-
dynie o charakterze technicznym9.

Nale¿y mieæ na uwadze to, ¿e odmowa udostêpnienia informacji przez organ w³adzy pu-
blicznej nastêpuje w drodze decyzji przy bezpo�rednim stosowaniu w tym zakresie przepi-
sów Kodeksu postêpowania administracyjnego (art. 16). Do innych podmiotów zobowi¹-
zanych do udostêpniania informacji Kodeks postêpowania administracyjnego stosuje siê
odpowiednio (art. 17).

W rezultacie, dla ustalenia znaczenia terminu �niezw³oczny� istotne znaczenie bêd¹ mia³y
ogólne przepisy Kodeksu postêpowania administracyjnego (w skrócie Kpa). I tak, zgodnie
z art. 12 § 2 Kpa, niezw³ocznie powinny byæ za³atwiane sprawy, które nie wymagaj¹ dowo-
dów, informacji lub wyja�nieñ. Inne sprawy maj¹ byæ natomiast za³atwiane tylko wnikliwie i
szybko (art. 12 § 1 Kpa).

Wed³ug ustalonej doktryny i orzecznictwa, niezw³oczne za³atwienie sprawy w rozumieniu
art. 12 § 2 oznacza, ¿e nie wystêpuje zasadniczy etap postêpowania administracyjnego, tj.
postêpowanie wyja�niaj¹ce; z drugiej strony, za³atwienie sprawy niekoniecznie musi nast¹-
piæ w dniu z³o¿enia wniosku (a wiêc w dniu wszczêcia postêpowania), bowiem organ pro-
wadz¹cy postêpowanie ma obowi¹zek dokonania oceny stanu prawnego sprawy pod k¹tem
zastosowania odpowiednich przepisów prawa materialnego i formalnego do znanego stanu
faktycznego10.

Orzecznictwo

2001.12.05 wyrok NSA II SA 155/01 OSP 2002/6/78
Glosa (komentarz do orzeczenia s¹dowego) czê�ciowo aprobuj¹ca: Szubiakowski M.
OSP 2002/6/78.
Glosa krytyczna: Szkudlarek P. PiP 2002/12/107.

W �wietle ogólnie dokonanej charakterystyki akt administracyjnych nale¿y za oczywiste
przyj¹æ, ¿e nie s¹ one dokumentem urzêdowym i ju¿ z tego powodu ¿¹danie dostêpu do nich
jest bezzasadne. Udostêpnianie skar¿¹cej (prasie) zamieszczonych w aktach dokumentów
urzêdowych by³oby mo¿liwe pod warunkiem, ¿e dotyczy³y one sfery ¿ycia publicznego. Tego
warunku � zdaniem S¹du � nie spe³niaj¹ wykonane na zlecenie osób fizycznych projekty
budowy lub modernizacji obiektów budowlanych ani �decyzje o ich zatwierdzeniu�. Zupe³-
nie czym innym s¹ natomiast zawarte w nich informacje o osobach, które wykonywa³y te
projekty i nastêpnie podejmowa³y czynno�ci urzêdowe z tytu³u zatrudnienia w starostwie,
wymuszaj¹c na obywatelach korzystanie z ich us³ug i protekcji.

9 Tak H.Izdebski w �Ustawa ��, str. 8-9
1 0 Tak H.Izdebski w �Ustawa ��
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Art. 4. (Obowi¹zani do udostêpniania informacji.)
1. Obowi¹zane do udostêpniania informacji publicznej s¹ w³adze publiczne oraz

inne podmioty wykonuj¹ce zadania publiczne, w szczególno�ci:
1) organy w³adzy publicznej,
2) organy samorz¹dów gospodarczych i zawodowych,
3) podmioty reprezentuj¹ce zgodnie z odrêbnymi przepisami Skarb Pañstwa,
4) podmioty reprezentuj¹ce pañstwowe osoby prawne albo osoby prawne samo-

rz¹du terytorialnego oraz podmioty reprezentuj¹ce inne pañstwowe jednostki
organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorz¹du terytorialnego,

5) podmioty reprezentuj¹ce inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wyko-
nuj¹ zadania publiczne lub dysponuj¹ maj¹tkiem publicznym, oraz osoby praw-
ne, w których Skarb Pañstwa, jednostki samorz¹du terytorialnego lub samo-
rz¹du gospodarczego albo zawodowego maj¹ pozycjê dominuj¹c¹ w rozumieniu
przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

2. Obowi¹zane do udostêpniania informacji publicznej s¹ zwi¹zki zawodowe i ich
organizacje oraz partie polityczne.

3. Obowi¹zane do udostêpniania informacji publicznej s¹ podmioty, o których mowa
w ust. 1 i 2, bêd¹ce w posiadaniu takich informacji.

1. Zobowi¹zane do udzielenia informacji publicznej s¹ wszelkie w³adze publiczne i inne
osoby prawne lub fizyczne, je¿eli wykonuj¹ zadania publiczne lub dysponuj¹ maj¹tkiem pu-
blicznym. Co do zakresu rzeczowego obowi¹zku informowania omówiono to w uwadze 1
do art. 1, uwagach 1-3 do art. 3 oraz w uwagach 1-3 do art. 6 Ustawy. Odpowiedzialne za
organizacjê udostêpniania informacji publicznej s¹ uprawnione organy tych w³adz lub osób
publicznych (osoby reprezentuj¹ce lub sprawiaj¹ce funkcjê organu).

Mo¿na wymieniæ wa¿niejsze podmioty obowi¹zane do udzielenia informacji publicznej
zgodnie z art. 4 Ustawy, takie jak:

� organy w³adzy publicznej, a wiêc Marsza³kowie Sejmu, Senatu, Prezydent RP, Szef
Kancelarii Prezydenta RP, Prezes Rady Ministrów, Ministrowie, wojewodowie, sze-
fowie wszystkich urzêdów centralnych, Komendant G³ówny Policji, Szef ABW, Agencji
Wywiadu, WSI, Przewodnicz¹cy Komitetów Rady Ministrów, organy samorz¹dów
terytorialnych, a wiêc gminy, powiatu i województwa, a wiêc reprezentuj¹cy je prze-
wodnicz¹cy rad czy burmistrz, wójt, starosta, marsza³ek, organy w³adzy s¹downiczej,
a wiêc Prezesi sadów powszechnych, rejonowych, okrêgowych, apelacyjnych, S¹du
Najwy¿szego, Naczelnego S¹du Administracyjnego, Wojewódzkich S¹dów Admini-
stracyjnych, Przewodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downictwa,

� organy samorz¹dów zawodowych i gospodarczych,
� podmioty reprezentuj¹ce Skarb Pañstwa (pe³nomocnicy, umocowani przewodnicz¹cy

ró¿nych sta³ych zespo³ów, komisji itp.), tak¿e osoby prawa prywatnego dzia³aj¹ce na
zlecenie Skarbu Pañstwa,

� podmioty reprezentuj¹ce inne pañstwowe jednostki organizacyjne, a wiêc dyrektorzy
i kierownicy jednostek bud¿etowych i zak³adów bud¿etowych, gospodarstw pomoc-
niczych administracji rz¹dowej, a tak¿e takich jednostek organizacyjnych samorz¹du
terytorialnego,

� podmioty reprezentuj¹ce pañstwowe osoby prawne lub osoby prawne samorz¹du te-
rytorialnego, tj. przedsiêbiorstwa pañstwowe i samorz¹dowe (komunalne), uczelnie
wy¿sze, agencje, fundusze centralne, w tym NFZ, jednoosobowe Spó³ki Skarbu Pañ-
stwa i samorz¹dów, Pañstwowe Gospodarstwo Le�ne Lasy Pañstwowe, zak³ady pu-
blicznej s³u¿by zdrowia,
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� podmioty reprezentuj¹ce inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonuj¹ za-
dania publiczne lub dysponuj¹ maj¹tkiem publicznym (podmioty gospodarcze wyko-
nuj¹ce zadania powierzone z zakresu administracji publicznej oraz dzier¿awcy i na-
jemcy maj¹tku publicznego),

� podmioty reprezentuj¹ce osoby prawne, w których Skarb Pañstwa, jednostki samo-
rz¹du terytorialnego lub samorz¹du gospodarczego albo zawodowego maj¹ pozycjê
dominuj¹c¹ w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, bêd¹ to
ich organy statutowe uprawnione do reprezentacji,

� partie polityczne, a wiêc ich statutowe organy reprezentuj¹ce,
� zwi¹zki zawodowe i ich organizacje, a wiêc reprezentuj¹ce je organy, np. przewodni-

cz¹cy.

2. Nale¿y podnie�æ, ¿e z art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy wynika zasada dostêpu do informacji
publicznej na ka¿dym poziomie (naczelne, centralne, terenowe) w³adz publicznych, tak sta-
nowi¹cych, jak i wykonawczych. Na podstawowym poziomie, tam, gdzie ka¿dy obywatel
spotyka siê na co dzieñ z wykonywaniem zadañ publicznych, mamy do czynienia z jednost-
kami takimi jak szko³y, szpitale, administracja publiczna gmin. Mo¿na powiedzieæ, ¿e obo-
wi¹zek udzielania informacji publicznej wystêpuje przede wszystkim na poziomie pierwsze-
go kontaktu obywatela z w³adz¹. Tak wiêc obowi¹zek udostêpniania informacji publicznej
(ka¿dej jak¹ posiada) spoczywa na osobie kieruj¹cej dan¹ jednostk¹ (reprezentuj¹cej j¹) i
s¹ to odpowiednio np. dyrektorzy, kierownicy, prezesi itd. jednostek:

� s³u¿by zdrowia (samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej takie jak: szpitale,
przychodnie, o�rodki zdrowia, sanatoria, pogotowie ratunkowe),

� o�wiaty (przedszkola, szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y zawodowe i inne szko³y
publiczne),

� gospodarki komunalnej (komunalne zak³ady bud¿etowe np. Zarz¹dy Zieleni Miejskiej,
Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji, tak¿e skomercjalizowane jako spó³ki z o.o. lub
akcyjne np. Przedsiêbiorstwo Ciep³owniczo-Us³ugowe, Przedsiêbiorstwo Us³ug Ko-
munalnych),

� zarz¹du maj¹tkiem (np. Zarz¹d Budynków Komunalnych),
� inne zak³ady bud¿etowe takie jak np.: O�rodek Pomocy Spo³ecznej, Biblioteka Pu-

bliczna, Centrum Sportu i Rekreacji, Zak³ad Obs³ugi Placówek O�wiatowych, Gmin-
ny Zespó³ Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli, Gminny O�rodek Kultury.

3. Obowi¹zkiem organów samorz¹du terytorialnego oraz rz¹dowej administracji tereno-
wej jest to, aby jednostki pierwszego kontaktu mog³y i chcia³y informacji publicznej udzie-
liæ, tak aby obywatel nie by³ zmuszony udawaæ siê ka¿dorazowo do np. wojewody, ministra
czy wójta, burmistrza, starosty itd. Dlatego te¿ organy samorz¹dów terytorialnych powinny
zapewniæ w³a�ciwe wdro¿enie realizacji Ustawy w jednostkach podleg³ych i zale¿nych.

Na szczeblu krajowym, niezale¿nie od naczelnych i centralnych organów administracji
rz¹dowej, informacji bezpo�rednio musz¹ udzielaæ:

� organy kontroli i nadzoru takie jak Najwy¿sza Izba Kontroli, Krajowa Rada Radiofo-
nii i Telewizji, Rzecznik Praw Obywatelskich, a tak¿e szczególne organy takie jak:
Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbo-
wej,

� Agencje takie jak: Agencja Prywatyzacji, Agencja Rynku Rolnego, Agencja W³asno-
�ci Rolnej Skarbu Pañstwa, Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Budowy i Eks-
ploatacji Autostrad, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Re-
zerw Materia³owych, Agencja Techniki i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przed-
siêbiorczo�ci, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa,
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� Fundusze takie jak: Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz
Pracy, Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, Fundusz Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Fundusz Gwarantowanych �wiadczeñ Pra-
cowniczych, Fundusz Promocji Twórczo�ci, Fundusz Sk³adkowy Ubezpieczenia Spo-
³ecznego Rolników, Fundusz Rezerwy Demograficznej, Miêdzynarodowy Fundusz
Odszkodowañ, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wszystkie te organy, agencje, fundusze musz¹ zapewniæ efektywny tryb dostêpu do in-
formacji publicznej. Musz¹ tak¿e prowadziæ samodzielnie w³asne strony www Biuletynu In-
formacji Publicznej.

Orzecznictwo

1) 2003.09.12 wyrok NSA II SAB 91/03 Wspólnota 2003/20/54

Stowarzyszenia, które realizuj¹ cele i zadania o charakterze publicznym, maj¹ obowi¹-
zek udzielania informacji publicznych. Zgodnie z art. 4 ustawy z 2001 r. o dostêpie do infor-
macji publicznej, podmiotami zobowi¹zanymi do udzielania informacji publicznej s¹ m.in.
jednostki organizacyjne wykonuj¹ce zadania publiczne lub dysponuj¹ce maj¹tkiem publicz-
nym. Je¿eli wiêc ze statutu stowarzyszenia wynika, i¿ realizuje ono takie cele i zadania, to
ma obowi¹zek udzielania informacji o swojej dzia³alno�ci. Natomiast od osoby, która siê o
tak¹ informacjê zwraca, nie mo¿na ¿¹daæ wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

2) 2002.12.19 wyrok NSA II SA 3301/02 LEX nr 78064

Na podstawie ustawy z 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej decyzja mo¿e byæ
wydana wówczas, gdy wchodzi w grê zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, nastêpu-
je jednak odmowa udzielenia informacji i to tylko z uwagi na ochronê danych osobowych,
tajemnicê zawodow¹, s³u¿bow¹, pañstwow¹, skarbow¹, statystyczn¹ czy inn¹ tajemnicê
ustawowo chronion¹ b¹d� prawo do prywatno�ci albo umorzenie postêpowania (por. art. 1,
4, 6, 16, 22 ustawy).

3) 2002.11.26 wyrok NSA II SAB/Kr 69/02 ONSA 2003/4/145

Polski Zwi¹zek Dzia³kowców jest podmiotem dysponuj¹cym maj¹tkiem publicznym i nale-
¿y do krêgów podmiotów objêtych przepisem art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze�nia
2001 r. o dostêpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), obowi¹zanych
do udostêpnienia na ¿¹danie informacji publicznej znajduj¹cej siê w ich posiadaniu.

4) 2002.06.20 wyrok NSA II SAB 113/02 LEX nr 78061

Ustawa z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198) ma zastosowanie równie¿ do spó³dzielni mieszkaniowych. Nale¿¹ one bowiem
do grupy podmiotów reprezentuj¹cych inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wy-
konuj¹ zadania publiczne lub dysponuj¹ maj¹tkiem publicznym, o których mowa w art. 4
ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

5) 2002.09.12 decyzja SKO we Wroc³awiu SKO 4541/3/02 OSS 2002/4/98
1. Niedopuszczalne jest nakazywanie organowi administracji przez inny organ (w tym

wy¿szego stopnia w postêpowaniu administracyjnym), udzielenia informacji znajduj¹-
cej siê � zgodnie z prawem � w jego posiadaniu. Zobowi¹zanie podmiotów bêd¹cych
w posiadaniu informacji publicznej do jej udostêpnienia wynika z art. 4 ust. 3 ustawy
z 6 wrze�nia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

2. Udostêpnienie informacji publicznej jest czynno�ci¹ materialnotechniczn¹, a ¿aden prze-
pis prawa nie pozwala na zobowi¹zanie decyzj¹ administracyjn¹ do dokonania takiej
czynno�ci.
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Art. 5. (Ograniczenia prawa do informacji publicznej.)
1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach

okre�lonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych
tajemnic ustawowo chronionych.

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze wzglêdu na prywatno�æ
osoby fizycznej lub tajemnicê przedsiêbiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji
o osobach pe³ni¹cych funkcje publiczne, maj¹cych zwi¹zek z pe³nieniem tych funkcji,
w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba
fizyczna lub przedsiêbiorca rezygnuj¹ z przys³uguj¹cego im prawa.

3. Nie mo¿na, z zastrze¿eniem ust. 1 i 2, ograniczaæ dostêpu do informacji o spra-
wach rozstrzyganych w postêpowaniu przed organami pañstwa, w szczególno�ci w
postêpowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze wzglêdu na ochronê inte-
resu strony, je¿eli postêpowanie dotyczy w³adz publicznych lub innych podmiotów
wykonuj¹cych zadania publiczne albo osób pe³ni¹cych funkcje publiczne � w zakre-
sie tych zadañ lub funkcji.

4. Ograniczenia dostêpu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie
naruszaj¹ prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadz¹cych postêpo-
wania, w szczególno�ci o czasie, trybie i miejscu oraz kolejno�ci rozpatrywania spraw.

1. Zgodnie z art. 61. 3 Konstytucji RP i art. 5 Ustawy, prawo do informacji publicznej
podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach okre�lonych w przepisach o ochronie infor-
macji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Mo¿na wyró¿niæ ze wzglêdu na chronione dobra dwa obszary tajemnic:
� zastrzegan¹ ze wzglêdu na dobro ogó³u (Pañstwa), podzielon¹ Ustaw¹ o ochronie in-

formacji niejawnych na tajemnice pañstwow¹ i s³u¿bow¹;
� chronion¹ ze wzglêdu na prywatno�æ jednostek, a wiêc obywateli czy przedsiêbior-

ców, tajemnicê ¿ycia prywatnego (chroni¹c¹ dobra osobiste, w tym dane osobowe,
¿ycie osobiste, religijne, rodzinne) i tajemnicê przedsiêbiorcy (przemys³ow¹, handlo-
w¹, organizacyjn¹, korporacyjn¹).

Tajemnice stanowione ze wzglêdu na dobro publiczne to tajemnice chroni¹ce interes w³adz
publicznych (Pañstwa) lub nasz wspólny interes ogólnospo³eczny. Wy³¹czaj¹ one jawno�æ
spraw publicznych ze wzglêdu na interes publiczny.

Podstawowe tajemnice chroni¹ce interes publiczny to tajemnice pañstwowa i s³u¿bowa.
S¹ one stanowione ustaw¹ o informacjach niejawnych, a zakres jej dzia³ania obejmuje tak
w³adze pañstwowe, jak i samorz¹dowe. Wyró¿nia siê cztery poziomy tajno�ci: informacje
mog¹ zostaæ zaklasyfikowane jako �ci�le tajne, tajne, poufne lub zastrze¿one.

Inne przepisy wy³¹czaj¹ce jawno�æ ze wzglêdu na interes publiczny to:
� art. 23 ustawy z dn. 25 czerwca 1997 r. o �wiadku koronnym, Dz. U. nr 114, poz.

738 (uznanie za tajemnicê pañstwow¹),
� art. art. 45, 48, 49 a, 92 ustawy z dn. 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, Dz. U. 2002,

nr 21, poz. 206 (tajemnica pañstwowa i s³u¿bowa oraz zawodowa postêpowania),
� art. 8 ustawy z dn. 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny, Dz. U. nr 23, poz. 117 z pó�n.

zm. (tajemnica s³u¿bowa),
� art. 27 ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej, Dz. U. nr 71, poz. 449

(tajemnica pañstwowa, s³u¿bowa i skarbowa),
� art. art. 293-305 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. nr

137, poz. 926 z pó�n. zm. (tajemnica skarbowa jako tajemnica s³u¿bowa),
� art. art. 10 i 12 ustawy o tajemnicy statystycznej (tajemnica statystyczna jako tajem-

nica s³u¿bowa),
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� art. 22 ustawy z dn. 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów,
Dz. U. 2004, nr 238, poz. 2390 (tajemnica s³u¿bowa posiedzeñ),

W interesie spo³ecznym, acz dla ochrony prywatno�ci osób prywatnych, ustanowiono:
a) tajemnice akt stanu cywilnego (ustawa z dn. 29 wrze�nia 1986 r. Prawo o aktach

stanu cywilnego, Dz. U. nr 36, poz. 180 z pó�n. zm.),
b) tajemnice pomocy spo³ecznej (art. 43 ust. 3 ustawy z dn. 29 listopada 1990 r. o po-

mocy spo³ecznej, Dz. U. nr 87, poz. 506, z pó�n. zm.),
c) tajemnice ubezpieczeñ spo³ecznych (ustawa z dn. 13 pa�dziernika 1998 r. o systemie

ubezpieczeñ spo³ecznych, Dz. U. nr 137, poz. 887, z pó�n. zm.),
d) tajemnicê bankow¹:

� ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz. U. nr 140. poz. 939 z pó�n. zm.),
� art. 55 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U.

nr140, poz. 938, z pó�n zm.).

Inne tajemnice ustawowo chronione to szczególne tajemnice zawodowe i tajemnice kon-
troli, które same w sobie nie stanowi¹ odrêbnych tajemnic (a wiêc nie s¹ samodzieln¹ pod-
staw¹ ochrony), lecz zabezpieczaj¹ nienaruszalno�æ tych pierwotnych, podstawowych ta-
jemnic, a wiêc tajemnicy ¿ycia prywatnego, tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej czy przed-
siêbiorcy.

Do tajemnic zawodowych zaliczamy takie tajemnice jak:
� tajemnica lekarska (art. 40 ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, Dz.

U. 1997, nr 28, poz. 152 ; art. 18 ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach
opieki zdrowotnej, Dz. U. nr 91, poz. 408; art. 21 ustawy z dn. 5 lipca 1996 r. o
zawodach pielêgniarki i po³o¿nej, Dz. U. 2004, nr 173, poz. 1808; art. 55 ustawy z
dn. 25 czerwca 1996 r. o �wiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w
razie choroby i macierzyñstwa, Dz. U. 1999, nr 60, poz. 636; art. 11 ustawy o
s³u¿bie medycznej; art. 11 ustawy z dn. 27 czerwca 1997 r. o s³u¿bie medycyny
pracy, Dz. U. 2004, nr 125, poz. 1317; ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego, Dz. U. 2004, nr 111, poz. 535; art. 21 ustawy z dn. 19 kwiet-
nia 1991 r. o izbach aptekarskich, Dz. U. 2003, nr 9, poz. 108; ustawa z dn. 23
stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
Dz. U. nr 45, poz. 391 z pó�n. zm.; art. 21 ustawy z dn. 26 pa�dziernika 1995 r. o
pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz¹dów, Dz. U. nr 138, poz. 682,
z pó�n. zm.; art. 13 ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 r. o publicznej s³u¿bie krwi, Dz.
U. nr 106, poz. 681),

� tajemnica radcowska (art. 3 ustawy z dn. 6 lipca 1982 o radcach prawnych, Dz. U.
2002, nr 123, poz. 1059),

� tajemnica notarialna (art. art. 15 i 18 ustawy z dn. 14 lutego 1991 o notariacie, Dz. U.
2002, nr 42, poz. 369),

� tajemnica adwokacka (art. 6 ustawy z dn. 26 maja 1982 prawo o adwokaturze, Dz.
U. 2002, nr 123, poz. 1058),

� tajemnica komornicza (art. art. 14 i 20 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o komornikach
s¹dowych i egzekucji, Dz. U. 1997, nr 133, poz. 447 z pó�n. zm.),

� tajemnica dziennikarska (art. art. 15 i 16 ustawy z dn. 26 stycznia 1984 r. prawo
prasowe, Dz. U. nr 5, poz. 24 z pó�n. zm.),

� tajemnica bieg³ych rewidentów (art. 4 ustawy z dn. 13 pa�dziernika 1994 o bieg³ych
rewidentach i ich samorz¹dzie, Dz. U. 2001, nr 31, poz. 359 z pó�n. zm.),

� tajemnica doradców podatkowych (art. 8 ustawy z dn. 5 lipca 1996 o doradztwie
podatkowym, Dz. U. 2002, nr 9, poz. 86 z pó�n. zm.)
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� tajemnica agentów i brokerów ubezpieczeniowych (art. 37 n ustawy z dn. 22 maja
2003 r. o dzia³alno�ci ubezpieczeniowej, Dz. U. nr 124, poz.1151 z pó�n. zm.)

� tajemnice zwi¹zane z publicznym obrotem papierami warto�ciowymi (art. art. 4, 159,
160, 161 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o publicznym obrocie papierami warto�cio-
wymi, Dz. U. 2002, nr 49, poz. 447 z pó�n zm.; art. 49 ustawy z dn. 28 sierpnia 1997
r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz. U. 2004, nr 159, poz.
1667.; art. 45 ustawy z dn. 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. nr
146, poz. 1546).

Do tajemnic kontroli zaliczamy takie tajemnice, jak:
a) tajemnice postêpowania administracyjnego (art. 74 i 107 Kodeksu postêpowania ad-

ministracyjnego),
b) tajemnica kontroli skarbowej (art. 34 ustawy z dn. 28 wrze�nia 1991 r. o kontroli

skarbowej, j.t. Dz.U. 2004, nr 8, poz. 65),
c) tajemnica kontroli NIK (art. 73 ustawy z dn. 23 grudnia 1994 r. o Najwy¿szej Izbie

Kontroli, j.t. Dz. U. 2001, nr 85, poz. 937),
d) tajemnica kontroli celnej (art. 8 ustawy z dn. 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny),
e) tajemnica Pañstwowej Inspekcji Pracy (art. 24 ustawy z dn. 06 marca 1981 r. o Pañ-

stwowej Inspekcji Pracy, j.t. Dz.U. 2001, nr 124, poz. 1362 z pó¿n. zm.),
f) tajemnica inspekcji handlowej (art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o In-

spekcji Handlowej, Dz.U. 15 nr 4, poz. 25),
g) tajemnica spo³ecznej inspekcji pracy (art. 8 ust. 3 ustawy z dn. 24 czerwca 1983 r. o

spo³ecznej inspekcji pracy, Dz.U. nr 35, poz. 163 z pó�n. zm.).
h) tajemnica kontroli KPRM (art. 3 ust. 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dn. 18 lute-

go 1997 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez
Kancelariê Prezesa Rady Ministrów, Dz. U. 2003, nr 146, poz. 1414),

i) tajemnica kontroli UOKiK (art. 20 ust. 4 ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopo-
listycznym i ochronie interesów konsumentów Dz.U. z 1999 r. nr 52, poz. 547 ze zm.).

2. Na podstawie art. art. 47, 51 ust. 1 i 76 Konstytucji RP oraz zgodnie z art. 5 Ustawy,
prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze wzglêdu na prywatno�æ osoby fi-
zycznej lub tajemnicê przedsiêbiorcy.

Nie mo¿na w ¿adnym razie uznaæ za sprawy publiczne, a wiêc obj¹æ kategori¹ informacji
publicznej, spraw prywatnych (danych osobowych, ¿ycia osobistego, rodzinnego, religijne-
go itd.), a tak¿e informacji, która narusza³aby godno�æ, cze�æ (dobre imiê), a wiêc dobra
osobiste. Co do danych osób prawnych oraz obszaru dzia³alno�ci gospodarczej mo¿na wy-
wodziæ inn¹ regu³ê. Jednak gestorem informacji jest i tak dana osoba (przedsiêbiorca), od
której � bez wyra�nej podstawy prawnej � informacji nie mo¿na ¿¹daæ. Wobec tego, o ile
sprawa, której informacja dotyczy, nie jest jednocze�nie spraw¹ z zakresu dzia³añ w³adz
publicznych (realizacji zadañ publicznych), nie mo¿na jej uznaæ za sprawê publiczn¹.

Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e informacja, któr¹ dysponuje w³adza publiczna, dzieli siê na
informacjê o:

� sprawach publicznych,
� sprawach prywatnych,
� sprawach, które ze wzglêdu na dzia³ania, których dotycz¹ i podmiot je podejmuj¹cy

uznane by mog³y byæ za publiczne, to wobec tego, ¿e dotycz¹ osób prywatnych, ich
dóbr osobistych, które mog³yby zostaæ naruszone w wyniku uznania spraw za publicz-
ne � za takie nie mog¹ byæ uznane.

Te dwie ostatnie kategorie, chocia¿ ró¿ne, mo¿na okre�liæ wspólnym mianem sfery pry-
watno�ci.

Czê�æ II: Komentarz do ustawy
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Maj¹c na uwadze powy¿sze rozró¿nienia i kryteria im s³u¿¹ce oraz tre�æ art. art. 47,
51 ust. 1 i 76 Konstytucji RP mo¿na wywie�æ ogólniejsz¹ zasadê, ¿e obywatel nie ma
obowi¹zku udostêpniania w³adzy jakiejkolwiek informacji o sobie, swoich sprawach oso-
bistych, rodzinnych, danych osobowych, maj¹tku poza przypadkami, gdy Konstytucja
na na³o¿enie takiego obowi¹zku pozwala w oznaczonych i ustawowo okre�lonych przy-
padkach.

Natomiast w³adze publiczne � odwrotnie � maj¹ obowi¹zek udostêpniania ka¿dej in-
formacji publicznej, chyba, ¿e w granicach dozwolonych Konstytucj¹, na podstawie szcze-
gólnego przepisu ustawowego mo¿na obj¹æ dan¹ informacjê ochron¹ (tajemnic¹), b¹d�
s¹ one zobowi¹zane chroniæ prywatno�æ lub tajemnice innych osób.

Je¿eli na podstawie okre�lonych obowi¹zków publicznych osoby prywatne s¹ zobowi¹-
zane do dostarczenia informacji ich dotycz¹cych w³adzom publicznym, to jednocze�nie na-
³o¿one s¹ ograniczenia w zakresie dysponowania tymi informacjami przez organy w³adz
publicznych (tajemnica skarbowa, statystyczna, bankowa, czy tajemnice zawodowe kon-
troli � szczególne, regulowane w poszczególnych ustawach).

Trzeba wyra�nie powiedzieæ, ¿e pomimo i¿ np. �deklaracjê podatkow¹� sporz¹dzon¹
przez podatnika otrzymuje organ w³adz publicznych, to nie staje siê przez to informacja tam
zawarta informacj¹ publiczn¹, gdy¿ nie dotyczy spraw publicznych. Jakkolwiek dokument
ten stanie siê sk³adnikiem akt publicznych, to nie bêdzie dokumentem urzêdowym. Nato-
miast informacja z tych deklaracji ju¿ przetworzona (zagregowana), a wiêc wynik czynno�ci
realizuj¹cych zadania publiczne w³adz skarbowych (jak i statystycznych) jest informacj¹
publiczn¹.

Je¿eli z kolei osoba prywatna zawiera umowê cywilno-prawn¹ np. na wykonanie us³ug na
rzecz jednostki bud¿etowej, to mamy do czynienia z dzia³aniem jednostki w³adz publicznych
czyli spraw¹ publiczn¹ i staje siê ona przedmiotem informacji publicznej; co z kolei nie prze-
s¹dza o dostêpno�ci niektórych informacji z zakresu prywatno�ci (danych osobowych, ta-
jemnic handlowych), o których jawno�ci nale¿y rozstrzygaæ wed³ug odrêbnych przepisów
lub w porozumieniu z gestorem tych dóbr, a wiêc okre�lon¹ osob¹ prywatn¹.

Regulacja ochrony danych osobowych jest �rodkiem ochrony wolno�ci i praw cz³owieka
i obywatela (jego prywatno�ci), nak³ada obowi¹zki na te podmioty, którym obywatel musia³
przekazaæ informacje w wykonaniu obowi¹zku publicznego lub prywatnego.

Prywatno�æ reguluj¹ przepisy:
� sferê prywatno�ci: art. art. 5, 30, 31 ust. 3, 45 ust. 2, 49, 51, 53 i 76 Konstytucji RP,
� sferê dóbr osobistych: art. art. 23, 24 Kodeksu cywilnego z dn. 23 kwietnia 1964,

Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93, z pó�n. zm.,
� dane osobowe: art. 1, 6, 23, 26, 27, 30, 36 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochro-

nie danych osobowych, Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926,
� dane pracownicze: art. 298(1) Kodeksu pracy z dn. 26 czerwca 1974 r., Dz. U. 1998,

nr 21, poz. 94 z pó�n. zm.
Tajemnicê przedsiêbiorcy i tajemnicê korporacyjn¹ reguluj¹:
� art.  47910 Kodeksu postêpowania cywilnego (tajemnica przedsiêbiorcy),
� art. 20a i art. 21a ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie

interesów konsumentów (tajemnica s³u¿bowa i zawodowa),
� art. 3 i art. 11 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Dz. U. 2003, nr 153, poz. 1503 (tajemnica przedsiêbiorstwa),
� art. art. 266-268 i art. 100 Kodeksu pracy (tajemnica przedsiêbiorstwa),
� ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,  Dz. U. 2003,

nr 86, poz. 804 (tajemnica przedsiêbiorstwa),
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� art. 19 ustawy z dn. 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alno�ci gospodarczej, Dz. U.
1999, nr 101, poz. 1178 z pó�n. zm. (tajemnica przedsiêbiorstwa),

� art. art. 11, 15 18 ustawy z dn. 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeñstwie pro-
duktów, Dz. U. nr 229, poz. 2275 (tajemnica przedsiêbiorstwa),

� art. 428 Kodeksu spó³ek handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037 z pó�n. zm.
(tajemnica korporacyjna).

3. Ograniczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 Ustawy, a wiêc ochrona prywatno�ci
(danych osobowych) i tajemnicy przedsiêbiorcy, nie dotyczy informacji o osobach pe³ni¹-
cych funkcje publiczne, maj¹cych zwi¹zek z pe³nieniem tych funkcji, w tym:

� o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji,
� oraz gdy osoba fizyczna lub przedsiêbiorca rezygnuj¹ z przys³uguj¹cego im prawa.
Artyku³ 5 ust. 3 stanowi, ¿e nie mo¿na, z zastrze¿eniem ust. 1 i 2 art. 5, ograniczaæ dostê-

pu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postêpowaniu przed organami pañstwa, w
szczególno�ci w postêpowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze wzglêdu na ochro-
nê interesu strony, je¿eli postêpowanie dotyczy w³adz publicznych lub innych podmiotów
wykonuj¹cych zadania publiczne albo osób pe³ni¹cych funkcje publiczne � w zakresie tych
zadañ lub funkcji.

Osobami pe³ni¹cymi funkcje publiczne s¹ tu osoby sprawuj¹ce funkcje z powo³ania lub
wyboru w organach jednoosobowych, jak i kolegialnych w³adz publicznych i ich organach
pomocniczych oraz osoby zatrudnione w administracji publicznej. S¹ to wiêc funkcjonariu-
sze publiczni, którzy wykonuj¹ zadania publiczne czyli realizuj¹ uprawnienia do czynno�ci
prawnych i materialno-technicznych w wykonaniu tych zadañ, maj¹cych wp³yw na prawa i
obowi¹zki obywateli.

Ograniczenia dostêpu do informacji w sprawach, o których mowa w art. 5 w zakresie
postêpowañ administracyjnych, s¹dowych i organów �cigania, nie  naruszaj¹ prawa do in-
formacji o organizacji i pracy organów prowadz¹cych postêpowania, w szczególno�ci o
czasie, trybie i miejscu oraz kolejno�ci rozpatrywania spraw.

4. Dane osobowe traktowane szeroko to wszystkie informacje o konkretnej osobie (ozna-
czonej co do to¿samo�ci), tak te, które zwyczajowo pozwalaj¹ tê osobê identyfikowaæ (np.
adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL, NIP) jak i te, które dotycz¹ sfery ¿ycia pry-
watnego lub publicznego. Trzeba przy tym pamiêtaæ, ze konieczne jest tu wyst¹pienie obu
przes³anek ³¹cznie, a wiêc identyfikacji konkretnej osoby i informacji jej dotycz¹cych. Na-
tomiast ochronie podlegaj¹ tylko te informacje, które nie s¹ jawne, a wiêc nie s¹ ujawniane
na mocy przepisu ustawowego lub nie zosta³y upublicznione przez dan¹ osobê lub za jej
zgod¹ oraz nie stanowi¹ informacji publicznej, a dotycz¹ obszaru prywatno�ci.

Dane osobowe z ró¿nych przyczyn i w ró¿nej formie mog¹ znale�æ siê w dyspozycji w³adz
publicznych lub innych pañstwowych lub samorz¹dowych osób prawnych b¹d� osób wyko-
nuj¹cych zadania publiczne lub dysponuj¹cych maj¹tkiem publicznym.

Jednak tylko czasami dane osobowe staj¹ siê tre�ci¹ dokumentu urzêdowego (a nie pry-
watnego) lub wchodz¹ w zakres sprawy publicznej.

Je¿eli dane osobowe stan¹ siê tre�ci¹ dokumentu urzêdowego lub wejd¹ w zakres spra-
wy publicznej, wtedy dopiero mog¹ staæ siê ewentualnie przedmiotem informacji publicznej.

Je¿eli jednak nie wystêpuje która� z ustawowych przes³anek pozwalaj¹ca na ujawnienie
danych osobowych, to dane te podlegaj¹ ochronie jako sfera prywatno�ci i maj¹ zastoso-
wanie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 5 i art. 16 ust. 2 pkt 2 Ustawy.

5. Informacj¹ publiczn¹ zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy s¹ objête wy³¹cznie sprawy pu-
bliczne, w tym dokumenty urzêdowe, a nie s¹ jej przedmiotem sprawy prywatne lub doku-
menty prywatne.
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Je¿eli dokument prywatny znajdzie siê w posiadaniu w³adz publicznych lub  informacja z
zakresu spraw prywatnych znajdzie siê w aktach spraw administracyjnych, to nie staj¹ siê
przez to przedmiotem informacji publicznej. Tak te¿ jest i z danymi osobowymi. Dane te, to
wed³ug art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
Nr 133, poz. 883) � wszelkie informacje dotycz¹ce zidentyfikowanej lub mo¿liwej do zi-
dentyfikowania osoby fizycznej.

Dane osobowe to wszystkie informacje tak z zakresu ¿ycia prywatnego, jak i publiczne-
go, w tym dotycz¹ce dóbr osobistych, których ochrona wynika z godno�ci cz³owieka i pra-
wa do prywatno�ci.

Z art. art. 47, 51 ust. 1 i 76 Konstytucji RP mo¿na wywie�æ prawo do prywatno�ci, a
wiêc ochrony ¿ycia prywatnego. Sprawy prywatne (¿ycie prywatne) to sprawy ¿ycia osobi-
stego, rodzinnego, religijnego wraz z dobrami osobistymi. ̄ ycie zawodowe, w tym nauko-
we, twórcze, spo³eczne, kulturalne cz³owieka jest realizowane tak w obszarze jego ¿ycia
prywatnego, jak i publicznego. Dlatego te¿ pewne informacje z zakresu np. dzia³alno�ci
naukowej, artystycznej, spo³ecznej mog¹ byæ upublicznione, a wiêc i jawne, a inne mog¹
stanowiæ element ¿ycia prywatnego i podlegaæ ochronie prywatno�ci. Podobnie jest z ochron¹
dóbr osobistych, które s¹ chronione w odpowiednim zakresie bez wzglêdu na to czy s¹
przedmiotem informacji jawnej w sferze ¿ycia publicznego, czy te¿ informacji chronionej w
sferze ¿ycia prywatnego.

Regulacja ochrony danych osobowych jest �rodkiem ochrony wolno�ci i praw cz³owieka
i obywatela. Nak³ada obowi¹zki na te podmioty, którym osoba prywatna musia³a przekazaæ
informacje w wykonaniu obowi¹zku publicznego lub prywatnego. Podobnie jak tajemnice
zawodowe, kontroli, skarbowa czy bankowa, normy stanowi¹ce ochronê danych osobo-
wych w ustawie o ochronie danych osobowych maj¹ dyspozycje i sankcje kierowane do
osób, które uzyskuj¹ informacje chronione tajemnicami, mo¿na powiedzieæ pierwotnymi
(podstawowymi, wynikaj¹cymi z Konstytucji RP). Dlatego te¿ o takiej ochronie czy tajem-
nicach mo¿na mówiæ jako o wtórnych lub tzw. drugiego poziomu. Same w sobie nie stano-
wi¹ materialnych podstaw ochrony dóbr osobistych, informacji z zakresu ¿ycia prywatnego
� lecz ograniczaj¹ w dysponowaniu informacj¹ o kim� innym jej aktualnego dysponenta.

Z powy¿szego wynika, ¿e
� po pierwsze, zakres (przedmiot) danych osobowych mo¿e obejmowaæ dowolny zbiór

jakichkolwiek informacji na temat osoby, któr¹ mo¿na zidentyfikowaæ na jego pod-
stawie co do to¿samo�ci,

� po drugie, ¿e pojêcie �dane osobowe� jest szersze ni¿ informacje z zakresu ¿ycia pry-
watnego (chronione na podstawie prawa do prywatno�ci lub dóbr osobistych).

¯ycie publiczne danej osoby jest z samego za³o¿enia jawne, a wiêc informacja o nim jest
dostêpna. Prawo do prywatno�ci tutaj nie siêga. W zakresie sprawowania funkcji publicz-
nych mamy do czynienia w³a�nie z ¿yciem publicznym jednostki, a wiêc przyjêcie takiej
funkcji oznacza poddanie siê ograniczeniu swojej prywatno�ci.

Ustawa w art. 5 ust. 2 wskazuje na prywatno�æ osoby fizycznej i tajemnicê przedsiêbior-
cy jako na przes³anki ograniczaj¹ce dostêp do informacji publicznej. Nie odwo³uje siê do
ochrony danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, lecz wprost
do tych wolno�ci i praw Konstytucji RP, których �rodkiem ochrony jest regulacja ochrony
danych osobowych. Dla praktycznych potrzeb mo¿na przy stosowaniu Ustawy pos³ugiwaæ
siê okre�leniem niejawnych danych osobowych na zbiór informacji z zakresu ¿ycia prywat-
nego, pamiêtaj¹c jednak, ¿e tytu³em do ochrony jest prawo do prywatno�ci i konkretne
tajemnice ustawowo chronione.

Ponadto trzeba pamiêtaæ, ¿e jawno�æ danych z zakresu ¿ycia publicznego lub ujawnio-
nych na podstawie przepisów szczególnych nie oznacza, ¿e s¹ to dane osobowe pozbawio-
ne ochrony na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych lub przepisów o ochronie
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dóbr osobistych. �Operacje� na jawnych danych, przetwarzanie, stosowanie w sposób uw³a-
czaj¹cy lub w inny sposób naruszaj¹ce dobra chronione jest oczywi�cie zabronione.

Dane osobowe z ró¿nych przyczyn i w ró¿nej formie mog¹ znale�æ siê w dyspozycji w³adz
publicznych lub innych pañstwowych albo samorz¹dowych osób prawnych b¹d� osób wy-
konuj¹cych zadania publiczne lub dysponuj¹cych maj¹tkiem publicznym.

Jednak tylko czasami dane osobowe staj¹ siê tre�ci¹ dokumentu urzêdowego (a nie pry-
watnego) lub wchodz¹ w zakres sprawy publicznej.

Je¿eli dane osobowe stan¹ siê tre�ci¹ dokumentu urzêdowego lub wejd¹ w zakres spra-
wy publicznej, wtedy dopiero mog¹ staæ siê ewentualnie przedmiotem informacji publicznej.

Je¿eli jednak nie wystêpuje która� z ustawowych przes³anek pozwalaj¹ca na ujawnienie
danych osobowych, to dane te podlegaj¹ ochronie jako sfera prywatno�ci i ma zastosowa-
nie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 5 i art. 16 ust. 2 pkt 2 Ustawy.

W Ustawie s¹ zawarte dwie przes³anki uchylaj¹ce czê�ciowo obowi¹zek ochrony danych
osobowych. Przes³ankami tymi � wy³¹czaj¹cymi ochronê � s¹ funkcje okre�lonych osób.

6. W art. 6 ust 1 pkt 4) lit b), art. 8 ust 5 i 6 pkt 2) i 3), art. 12 ust 1 i art. 16 ust 2 pkt 2)
Ustawy wskazuje siê na funkcjonariuszy publicznych, których to funkcje, kompetencje i zaj-
mowane stanowiska (wypowiedzi) oraz czynno�ci, w zakresie wskazanym w tych przepisach
s¹ jawne, a wiêc i dostêpne.

Funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu Kodeksu Karnego, tj. jego art. 115 ust 13 s¹:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2) pose³, senator, radny,
3) sêdzia, ³awnik, prokurator, notariusz, komornik, kurator s¹dowy, osoba orzekaj¹ca w

sprawach o wykroczenia lub w organach dyscyplinarnych dzia³aj¹cych na podstawie
ustawy,

4) osoba bêd¹ca pracownikiem administracji rz¹dowej, innego organu pañstwowego lub
samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e pe³ni wy³¹cznie czynno�ci us³ugowe, a tak¿e inna
osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyj-
nych,

5) osoba bêd¹ca pracownikiem organu kontroli pañstwowej lub organu kontroli samo-
rz¹du terytorialnego, chyba ¿e pe³ni wy³¹cznie czynno�ci us³ugowe,

6) osoba zajmuj¹ca kierownicze stanowisko w innej instytucji pañstwowej,
7) funkcjonariusz organu powo³anego do ochrony bezpieczeñstwa publicznego albo funk-

cjonariusz S³u¿by Wiêziennej,
8) osoba pe³ni¹ca czynn¹ s³u¿bê wojskow¹.
Zauwa¿my, ¿e w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d) mówi siê o �osobach sprawuj¹cych� funkcje�.
Jest to celowe wskazanie tak na osoby sprawuj¹ce funkcje publiczne w rozumieniu art. 5

ust. 3 Ustawy, jak i na osoby sprawuj¹ce funkcje w organach innych instytucji, ni¿ objêtych
tym przepisem.

Zastosowany w Konstytucji termin �osób pe³ni¹cych funkcje publiczne� (art. 61), na-
stêpnie przywo³any w art. 5 ust. 3 Ustawy, jest w ca³o�ci � ze wzglêdu na kr¹g osób, które
mo¿na w ramach wyk³adni systemowej zidentyfikowaæ � skonsumowany w przywo³anym
pojêciu �funkcjonariusza publicznego� w rozumieniu Kodeksu karnego (art. 6 ust. 1 pkt 4
Ustawy). Jednak nie wszyscy funkcjonariusze w rozumieniu Kodeksu Karnego s¹ osobami
sprawuj¹cymi funkcje publiczne.

Podstawow¹  przes³ank¹ pozostaje fakt wykonywania zadania publicznego, a wiêc doko-
nywania czynno�ci maj¹cych wp³yw na prawa lub obowi¹zki podmiotów prywatnych. Bêd¹ to
czynno�ci stricte prawne jak i materialno-techniczne, kszta³tuj¹ce prawa lub obowi¹zki pod-
miotów prywatnych. Niestety, w istniej¹cym stanie prawnym to w³a�ciwe organy � udzielaj¹ce
funkcjonariuszom publicznym kompetencji do wydawania decyzji i dokonywania czynno�ci, o
których wy¿ej mowa � przes¹dzaj¹ o statusie funkcjonariuszy publicznych.
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7. Ponadto tak¿e z innych ustaw wynika, ¿e obowi¹zek ochrony danych osobowych w
okre�lonej czê�ci jest wy³¹czony.

Do takich regulacji nale¿y m.in.:
1) art. art. 156-159, 179, 180, 183, 184, 237, 355, 357 Kodeksu postêpowania karnego,
2) art. 9 Kodeksu postêpowania cywilnego z dn. z dnia 17 listopada 1964 r.

(Dz.U.64.43.296),
3) art. 27 ust 2 i  art. 31 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 15 grud-

nia 2000 r. (Dz.U.00.122.1319),
4) art. 17 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50,

poz. 580 i z 2001 r. Nr 56, poz. 579),
5) art. 6 pkt 1, 8, 10 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym

(Dz. U. Nr 121, poz. 769),
6) art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze

zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703),
7) art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19,

poz. 147, z 1991 r.),
8) art. 42 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. � Prawo o ustroju s¹dów powszechnych

(Dz. U. Nr 31, poz. 137),
9) art. 10 i art. 12 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia-

³alno�ci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne (Dz. U. z 1997 r. Nr
106, poz. 679),

10) art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr
19, poz. 70),

11) art. 169 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014),

12) art. 228 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w³asno�ci przemys³owej (Dz.U. z
2001 r. Nr 49, poz. 508).

Orzecznictwo

2002.12.19 wyrok NSA II SA 3301/02 LEX nr 78064

Na podstawie ustawy z 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej decyzja mo¿e byæ
wydana wówczas, gdy wchodzi w grê zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, nastêpu-
je jednak odmowa udzielenia informacji i to tylko z uwagi na ochronê danych osobowych,
tajemnicê zawodow¹, s³u¿bow¹, pañstwow¹, skarbow¹, statystyczn¹ czy inn¹ tajemnicê
ustawowo chronion¹ b¹d� prawo do prywatno�ci albo umorzenie postêpowania (por. art. 1,
4, 6, 16, 22 ustawy).

Art. 6. (Informacje podlegaj¹ce udostêpnieniu.)
1. Udostêpnieniu podlega informacja publiczna, w szczególno�ci o:
1) polityce wewnêtrznej i zagranicznej, w tym o:

a) zamierzeniach dzia³añ w³adzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
b) projektowaniu aktów normatywnych,
c) programach w zakresie realizacji zadañ publicznych, sposobie ich realizacji,

wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadañ,
2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a) statusie prawnym lub formie prawnej,
b) organizacji,
c) przedmiocie dzia³alno�ci i kompetencjach,
d) organach i osobach sprawuj¹cych w nich funkcje i ich kompetencjach,
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e) strukturze w³asno�ciowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
f) maj¹tku, którym dysponuj¹,

3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a) trybie dzia³ania w³adz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
b) trybie dzia³ania pañstwowych osób prawnych i osób prawnych samorz¹du te-

rytorialnego w zakresie wykonywania zadañ publicznych i ich dzia³alno�ci w
ramach gospodarki bud¿etowej i pozabud¿etowej,

c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
d) sposobach przyjmowania i za³atwiania spraw,
e) stanie przyjmowanych spraw, kolejno�ci ich za³atwiania lub rozstrzygania,
f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasa-

dach udostêpniania danych w nich zawartych,
4) danych publicznych, w tym:

a) tre�æ i postaæ dokumentów urzêdowych, w szczególno�ci:
� tre�æ aktów administracyjnych i innych rozstrzygniêæ,
� dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wyst¹pienia, stanowiska,

wnioski i opinie podmiotów j¹ przeprowadzaj¹cych,
b) stanowiska w sprawach publicznych zajête przez organy w³adzy publicznej i przez

funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
c) tre�æ innych wyst¹pieñ i ocen dokonywanych przez organy w³adzy publicznej,
d) informacja o stanie pañstwa, samorz¹dów i ich jednostek organizacyjnych,

5) maj¹tku publicznym, w tym o:
a) maj¹tku Skarbu Pañstwa i pañstwowych osób prawnych,
b) innych prawach maj¹tkowych przys³uguj¹cych pañstwu i jego d³ugach,
c) maj¹tku jednostek samorz¹du terytorialnego oraz samorz¹dów zawodowych

i gospodarczych oraz maj¹tku osób prawnych samorz¹du terytorialnego, a
tak¿e kas chorych,

d) maj¹tku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodz¹cym z
zadysponowania maj¹tkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz po¿ytkach z tego
maj¹tku i jego obci¹¿eniach,

e) dochodach i stratach spó³ek handlowych, w których podmioty, o których mowa
w lit. a)-c), maj¹ pozycjê dominuj¹c¹ w rozumieniu przepisów Kodeksu spó³ek
handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,

f) d³ugu publicznym,
g) pomocy publicznej,
h) ciê¿arach publicznych.

2. Dokumentem urzêdowym w rozumieniu ustawy jest tre�æ o�wiadczenia woli lub
wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego
w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana
do innego podmiotu lub z³o¿ona do akt sprawy.

1. Podzia³ wprowadzony w wyliczeniu stanowi¹cym zakres przedmiotowy informacji spro-
wadza siê do podzia³u wg. kryterium istotnego dla funkcjonowania w³adz publicznych. Spra-
wami publicznymi, a wiêc podlegaj¹cymi informacji publicznej, s¹ sprawy dotycz¹ce polity-
ki, instytucji, procedur, danych i maj¹tku � st¹d te¿ podzia³ zakresu informacji.

Tak wiêc udostêpniana jest:

1) informacja o polityce wewnêtrznej i zagranicznej, w tym o:
a) zamierzeniach dzia³añ w³adzy ustawodawczej oraz wykonawczej (plany, polityki,

strategie itp.),
b) projektowaniu aktów normatywnych (legislacji),
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c) programach w zakresie realizacji zadañ publicznych, sposobie ich realizacji, wyko-
nywaniu i skutkach realizacji tych zadañ (programy rz¹dowe, resortowe, bran¿o-
we, regionalne, samorz¹dów).

Mówi¹c o zakresie informacji, o których mowa w pkt. 1, jako informacji o planach i
polityce w³adz publicznych, nale¿y wskazaæ, ¿e obejmuje on informacje o zamiarach legisla-
cyjnych, o programach w zakresie realizacji zadañ, jak i funkcjonowania wszystkich w³adz
pañstwa, a wiêc organów  pañstwowych i samorz¹dowych, w obszarze ca³ego spektrum
zadañ pañstwa i samorz¹dów, to jest m.in. w polityce spo³ecznej, gospodarczej, kulturalnej,
karnej, penitencjarnej, bezpieczeñstwa obywateli i innych formu³owanych przez w³adze pu-
bliczne.

2) informacja o podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy tj.:
i. organach w³adzy publicznej, pañstwowych, samorz¹dowych; tak stanowi¹cych,

jak i wykonawczych,
ii. organach samorz¹dów gospodarczych i zawodowych,
iii. podmiotach reprezentuj¹cych zgodnie z odrêbnymi przepisami Skarb Pañstwa,
iv. pañstwowych osobach prawnych albo osobach prawnych samorz¹du terytorialnego,
v. innych pañstwowych jednostkach organizacyjnych albo jednostkach organizacyj-

nych samorz¹du terytorialnego,
vi. osobach lub jednostkach organizacyjnych, które wykonuj¹ zadania publiczne lub

dysponuj¹ maj¹tkiem publicznym,
vii. osobach prawnych, w których Skarb Pañstwa, jednostki samorz¹du terytorialne-

go lub samorz¹du gospodarczego albo zawodowego maj¹ pozycjê dominuj¹c¹ w
rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,

a mianowicie o ich:
a) statusie prawnym lub formie prawnej, a wiêc o charakterze jednostki (np. zak³ad

bud¿etowy, spó³ka z o.o. lub akcyjna, agencja posiadaj¹ca osobowo�æ prawn¹
utworzona w drodze ustawy itp.),

b) organizacji (struktura organizacyjna, podleg³e lub zale¿ne jednostki),
c) przedmiocie dzia³alno�ci i  kompetencjach,
d) organach i osobach sprawuj¹cych w nich funkcje i ich kompetencjach,
e) strukturze w³asno�ciowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5 Usta-

wy (wymienionych wy¿ej w podpunktach od iii. do vii.)
f) maj¹tku, którym dysponuj¹.

Z uwagi na powy¿sze, nale¿y wskazaæ, ¿e zakres informacji o podmiotach wy¿ej wskaza-
nych, czyli o instytucjach publicznych, obejmuje informacje o strukturze w³adz pañstwa i sa-
morz¹dów oraz obsadzie ich organów wraz ze struktur¹ i obsad¹ jednostek organizacyjnych
urzêdów tych w³adz w obszarze imperium, a tak¿e struktur¹ wyodrêbnionych jednostek orga-
nizacyjnych i pañstwowych lub samorz¹dowych osób prawnych w obszarze dominium.

�Osoby sprawuj¹ce funkcje� to funkcjonariusze publiczni i inne osoby, poza zatrudnio-
nymi, pe³ni¹ce funkcje w organach pomocniczych (zespo³ach, komisjach), jak i indywidual-
ne funkcje eksperckie czy doradcze.

3) informacja o zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w
tym o:
a) trybie dzia³ania w³adz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
b) trybie dzia³ania pañstwowych osób prawnych i osób prawnych samorz¹du teryto-

rialnego w zakresie wykonywania zadañ publicznych i ich dzia³alno�ci w ramach
gospodarki bud¿etowej i pozabud¿etowej,

c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
d) sposobach przyjmowania i za³atwiania spraw,
e) stanie przyjmowanych spraw, kolejno�ci ich za³atwiania lub rozstrzygania,
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f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach
udostêpniania danych w nich zawartych,

Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze nale¿y wskazaæ, ¿e zakres informacji, o którym mowa w
tym punkcie, a wiêc informacji o procedurach publicznych, obejmuje informacje o procedu-
rach funkcjonowania w³adz pañstwa i samorz¹dów, ich jednostek organizacyjnych oraz pañ-
stwowych, samorz¹dowych i prywatnych osób prawnych w zakresie wykonywania funkcji
publicznych na rzecz spo³eczeñstwa. Obejmuje to m.in. informacje o kompetencjach i pro-
cedurach w zakresie stanowienia aktów publiczno-prawnych, a wiêc uprawnieniach regula-
cyjnych i decyzyjnych (akty administracyjne), o sposobie i trybie przyjmowania i za³atwia-
nia skarg, wniosków i wszelkich wyst¹pieñ osób uprawnionych, sposobie ich rozpatrywania
i za³atwiania w drodze jakichkolwiek procedur.

4) informacja o danych publicznych, w tym:
a) tre�æ i postaæ dokumentów urzêdowych, w szczególno�ci:

� tre�æ aktów administracyjnych i innych rozstrzygniêæ,
� dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wyst¹pienia, stanowiska, wnio-

ski i opinie podmiotów j¹ przeprowadzaj¹cych,
b) stanowiska w sprawach publicznych zajête przez organy w³adzy publicznej i przez

funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
c) tre�æ innych wyst¹pieñ i ocen dokonywanych przez organy w³adzy publicznej,
d) informacja o stanie pañstwa, samorz¹dów i ich jednostek organizacyjnych,

Zakres informacji o danych publicznych obejmuje informacje m.in. o tre�ci decyzji admi-
nistracyjnych oraz o stanowiskach zajêtych przez funkcjonariuszy publicznych, tak w doku-
mentach urzêdowych, jak i w wypowiedziach publicznych. To tak¿e informacja o tre�ci
wyst¹pieñ, opinii, ocen, przebiegu i efektach kontroli, sprawozdaniach i korespondencji
zawartych w dokumentach lub utrwalonych na ró¿norakich no�nikach, a wiêc o danych obej-
muj¹cych informacje o stanie pañstwa, jego jednostek organizacyjnych, samorz¹dów, pañ-
stwowych i samorz¹dowych osobach prawnych i aktach administracyjnych.

Ustawa wprowadza dla potrzeb jej stosowania definicjê dokumentu urzêdowego. I tak
dokumentem urzêdowym w rozumieniu Ustawy jest tre�æ o�wiadczenia woli lub wiedzy,
utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu
przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu
lub z³o¿ona do akt sprawy. Taka definicja oddziela materia³y robocze w trakcie przygoto-
wywania dokumentów, jak adnotacje i notatki, które nie bêd¹ sk³adane w aktach ani kiero-
wane do innych osób, od dokumentów urzêdowych.

5) informacja o maj¹tku publicznym, w tym o:
a) maj¹tku Skarbu Pañstwa i pañstwowych osób prawnych,
b) innych prawach maj¹tkowych przys³uguj¹cych pañstwu i jego d³ugach,
c) maj¹tku jednostek samorz¹du terytorialnego oraz samorz¹dów zawodowych i go-

spodarczych oraz maj¹tku osób prawnych samorz¹du terytorialnego, a tak¿e kas
chorych,

d) maj¹tku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy, pochodz¹cym z
zadysponowania maj¹tkiem, o którym mowa w lit. a) - c), oraz po¿ytkach z tego
maj¹tku i jego obci¹¿eniach,

e) dochodach i stratach spó³ek handlowych, w których podmioty, o których mowa w
lit. a)-c), maj¹ pozycjê dominuj¹c¹ w rozumieniu przepisów Kodeksu spó³ek han-
dlowych oraz o dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,

f) d³ugu publicznym,
g) pomocy publicznej,
h) ciê¿arach publicznych.
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Informacje o maj¹tku pañstwa i samorz¹dów, to m.in. informacje o �rodkach publicz-
nych, za które w �wietle art. 3 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nale¿y uznaæ: dochody
publiczne, �rodki pochodz¹ce ze �róde³ zagranicznych niepodlegaj¹ce zwrotowi, przychody
bud¿etu pañstwa i bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych jednostek za-
liczanych do sektora finansów publicznych pochodz¹ce:

a) ze sprzeda¿y papierów warto�ciowych oraz z innych operacji finansowych,
b) z prywatyzacji maj¹tku Skarbu Pañstwa oraz maj¹tku jednostek samorz¹du teryto-

rialnego,
c) ze sp³at po¿yczek udzielonych ze �rodków publicznych,
d) z otrzymanych po¿yczek i kredytów,
oraz przychody jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uzyskiwane w

zwi¹zku z prowadzon¹ przez nie dzia³alno�ci¹ oraz pochodz¹ce z innych �róde³.
Za maj¹tek publiczny nale¿y tak¿e uwa¿aæ nale¿no�ci pozabud¿etowe, do których �ci¹-

gania s¹ uprawnione organy pañstwa, samorz¹dów lub pañstwowych i samorz¹dowych jed-
nostek organizacyjnych oraz pañstwowych i samorz¹dowych osób prawnych, �rodki zaan-
ga¿owane w prywatnych osobach prawnych lub u osób fizycznych, a tak¿e zobowi¹zania
(d³ugi) Skarbu Pañstwa, samorz¹dów i pañstwowych lub samorz¹dowych osób prawnych,
tak bezwarunkowe, jak i warunkowe, sk³adaj¹ce siê na d³ug publiczny.

Ponadto, w odniesieniu do pojêcia maj¹tku publicznego, nale¿y wskazaæ, ¿e chodzi tu
równie¿ o dysponowanie prawami maj¹tkowymi, a wiêc o informacje o transferach pozabu-
d¿etowych dokonywanych w dominium w drodze czynno�ci cywilno-prawnych, kwestiach
zadysponowania po¿ytkami z aktywów, inwestycji kapita³owych, jak i barterów, potr¹ceñ
przez powiernictwo, a wiêc kompensat nieprawid³owych oraz w zakresie innych narzêdzi
s³u¿¹cych alokacji po¿ytków z maj¹tku publicznego, które mog¹ byæ ujawniane na podsta-
wie przepisów Ustawy. Przyk³adowo sposób dysponowania zyskiem, jak i pokrycia strat w
jednoosobowej spó³ce Skarbu Pañstwa czy samorz¹du bêdzie objêty informacj¹ publiczn¹.

Orzecznictwo

1) 2003.03.25 wyrok NSA II SA 4059/02 LEX nr 78063

Informacj¹ publiczn¹ w rozumieniu art. 6 ustawy z 2001 r. o dostêpie do informacji pu-
blicznej bêdzie ka¿da wiadomo�æ wytworzona lub odnoszona do w³adz publicznych, a tak¿e
wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonuj¹cych funkcje publiczne w za-
kresie wykonywania przez nie zadañ w³adzy publicznej i gospodarowania mieniem komu-
nalnym lub mieniem Skarbu Pañstwa. Informacja publiczna odnosi siê jednak do faktów.
Bli¿sza analiza art. 6 ustawy wskazuje, ¿e wnioskiem w �wietle tej ustawy mo¿e byæ objête
jedynie pytanie o okre�lone fakty, o stan okre�lonych zjawisk na dzieñ udzielenia odpowie-
dzi. Wniosek taki nie mo¿e byæ wiêc postulatem wszczêcia postêpowania w jakiej� innej
sprawie np. cywilnej czy karnej, ani te¿ nie mo¿e dotyczyæ przysz³ych dzia³añ organu w
sprawach indywidualnych. Informacje publiczne odnosz¹ siê bowiem do pewnych danych, a
nie s¹ �rodkiem ich kwestionowania.

2) 2002.06.20 wyrok NSA II SAB 70/02 Wokanda 2002/11/31

Prawo dostêpu do informacji publicznej obejmuje prawo ¿¹dania udzielenia informacji o
okre�lonych faktach i stanach istniej¹cych w chwili udzielania informacji, nie za� o niezmate-
rializowanych w jakiejkolwiek postaci zamierze-niach podejmowania okre�lonych dzia³añ.

3) 2002.07.25 wyrok NSA II SA/£d 951/02 M.Prawn. 2002/18/819

Prawo dostêpu do informacji publicznej, w tym tak¿e prawo dziennikarza do takiej infor-
macji, nie ma charakteru absolutnego i podlega ustawowym ograniczeniom. Z obowi¹zku
udzielenia prasie informacji o swojej dzia³alno�ci nie mo¿na wyprowadzaæ istnienia prawne-
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go obowi¹zku udostêpniania tre�ci umów cywilnych, których stronami (stron¹) s¹ tak¿e inne
podmioty.

4) 2003.07.02 wyrok NSA II SA 837/03 M.Prawn. 2003/17/770

1. Polska Norma [...] jest informacj¹ publiczn¹ w rozumieniu ustawy o dostêpie do in-
formacji publicznej i jej udostêpnienie winno odbywaæ siê w trybie przedmiotowej
ustawy.

2. Ogóln¹ zasad¹ wynikaj¹c¹ z art. 61 Konstytucji, jest dostêp do informacji. Wszelkie
wyj¹tki od tej zasady powinny byæ formu³owane w sposób wyra�ny, a w¹tpliwo�ci
powinny przemawiaæ na rzecz dostêpu. Dlatego te¿ z [...] art. 5 ust. 7 ustawy o nor-
malizacji nie mo¿na wyprowadzaæ wniosku, i¿ przedmiotowa ustawa wy³¹cza stoso-
wanie ustawy o dostêpie do informacji publicznej.

Art. 7. (Sposoby udostêpniania informacji.)
1. Udostêpnianie informacji publicznych nastêpuje w drodze:
1) og³aszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzêdowych, w Biulety-

nie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8,
2) udostêpniania, o którym mowa w art. 10 i 11,
3) wstêpu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostêp-

niania materia³ów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentuj¹-
cych te posiedzenia.

2. Dostêp do informacji publicznej jest bezp³atny, z zastrze¿eniem art. 15.

1. Tryb i formy udostêpniania informacji wskazane przepisem s¹ rozwiniête w dalszych
przepisach szczegó³owo.

I tak Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) uregulowano w art. 8 i 9 Ustawy oraz w roz-
porz¹dzeniu Ministra Administracji i Spraw Wewnêtrznych z dnia 17 maja 2002 r.

Udostêpnianiu na wniosek, o którym mowa w art. 10, po�wiêcony jest ten artyku³ i art.
art. 12-15.

Innym fakultatywnym formom udostêpniania (wywieszanie, wyk³adanie i udostêpnianie
przez urz¹dzenia teleinformatyczne) po�wiêcony jest artyku³ 11, przy czym odnosi siê do
nich tak¿e art. 12 Ustawy.

Dostêp do posiedzeñ organów w³adz publicznych reguluj¹ art. art. 18-20.

2. W art. 7 znalaz³a siê tak¿e zasada bezp³atno�ci udostêpniania informacji z zastrze¿e-
niem jako wyj¹tku sytuacji okre�lonej w art. 15 (patrz komentarz do art. 15).

Art. 8. (Biuletyn Informacji Publicznej.)
1. Tworzy siê urzêdowy publikator teleinformatyczny � Biuletyn Informacji Pu-

blicznej � w celu powszechnego udostêpniania informacji publicznej, w postaci ujed-
noliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej �Biuletynem In-
formacji Publicznej�.

2. Informacje publiczne s¹ udostêpniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez
podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2.

3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowi¹zane s¹ do udostêpniania w
Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5. Podmioty, o których mowa w
zdaniu pierwszym, mog¹ udostêpniaæ w Biuletynie Informacji Publicznej równie¿ inne
informacje publiczne.
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4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, s¹ obowi¹zane do udostêpniania w
Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotycz¹cych sposobu dostêpu do infor-
macji publicznych bêd¹cych w ich posiadaniu i nieudostêpnionych w Biuletynie In-
formacji Publicznej.

5. W przypadku wy³¹czenia jawno�ci informacji publicznej, w Biuletynie Informa-
cji Publicznej podaje siê zakres wy³¹czenia, podstawê prawn¹ wy³¹czenia jawno�ci
oraz wskazuje siê organ lub osobê, które dokona³y wy³¹czenia, a w przypadku, o
którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie którego dokonano wy³¹czenia jaw-
no�ci.

6. Podmioty udostêpniaj¹ce informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicz-
nej s¹ obowi¹zane do:

1) oznaczenia informacji danymi okre�laj¹cymi podmiot udostêpniaj¹cy informa-
cjê,

2) podania w informacji danych okre�laj¹cych to¿samo�æ osoby, która wytworzy³a
informacjê lub odpowiada za tre�æ informacji,

3) do³¹czenia do informacji danych okre�laj¹cych to¿samo�æ osoby, która wpro-
wadzi³a informacjê do Biuletynu Informacji Publicznej,

4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostêpnienia,
5) zabezpieczenia mo¿liwo�ci identyfikacji czasu rzeczywistego udostêpnienia in-

formacji.

1. Biuletyn Informacji Publicznej, zwany dalej Biuletynem, stosownie do art. 8 ust. 1
Ustawy ma byæ urzêdowym publikatorem teleinformatycznym s³u¿¹cym powszechnemu udo-
stêpnianiu informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron (www) w sieci te-
leinformatycznej (Internet). Tak wiêc, Biuletyn powinien staæ siê podstawowym �ród³em
informacji publicznej i najsprawniejsz¹ form¹ dostêpu do niej.

W Biuletynie sukcesywnie mia³y byæ udostêpniane informacje co najmniej w zakresie
okre�lonym w Ustawie.

W pierwszym okresie tworzenia Biuletynu, nie pó�niej jednak ni¿ do 30 czerwca 2003 r.,
mia³y byæ udostêpnione informacje o:

� podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy, w tym o: statusie prawnym lub
formie prawnej, organizacji, przedmiocie dzia³alno�ci i kompetencjach, organach i
osobach sprawuj¹cych w nich funkcje i ich kompetencjach,  strukturze w³asno�ciowej
podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5, maj¹tku, którym dysponuj¹,

� zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: trybie
dzia³ania w³adz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie dzia³ania pañstwo-
wych osób prawnych i osób prawnych samorz¹du terytorialnego w zakresie wykony-
wania zadañ publicznych i ich dzia³alno�ci w ramach gospodarki bud¿etowej i pozabu-
d¿etowej, sposobach stanowienia aktów publiczno-prawnych, sposobach przyjmo-
wania i za³atwiania spraw, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o
sposobach i zasadach udostêpniania danych w nich zawartych.

W drugim okresie, do 31 grudnia 2003r., mia³y byæ udostêpnione informacje o:
� polityce wewnêtrznej i zagranicznej, w tym o: zamierzeniach dzia³añ w³adzy ustawo-

dawczej oraz wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych, programach w za-
kresie realizacji zadañ publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach
realizacji tych zadañ,

� zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o stanie
przyjmowanych spraw, kolejno�ci ich za³atwiania lub rozstrzygania,

� danych publicznych, w tym: tre�æ i postaæ dokumentów urzêdowych, a w szczególno-
�ci: dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wyst¹pienia, stanowiska, wnioski



= 49 =

Spis tre�ci

i opinie podmiotów j¹ przeprowadzaj¹cych, tre�æ innych wyst¹pieñ i ocen dokonywa-
nych przez organy w³adzy publicznej, informacja o stanie pañstwa, samorz¹dów i ich
jednostek organizacyjnych,

W trzecim okresie, do 31 grudnia 2004 r., powinny byæ udostêpnione informacje o:
� maj¹tku publicznym, a w tym: maj¹tku Skarbu Pañstwa i pañstwowych osób praw-

nych, innych prawach maj¹tkowych przys³uguj¹cych pañstwu i jego d³ugach, maj¹tku
jednostek samorz¹du terytorialnego oraz samorz¹dów zawodowych i gospodarczych
oraz maj¹tku osób prawnych samorz¹du terytorialnego, a tak¿e kas chorych,

� maj¹tku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodz¹cym z zadyspo-
nowania maj¹tkiem, o którym mowa w lit. a) - c), oraz po¿ytkach z tego maj¹tku i
jego obci¹¿eniach,

� dochodach i stratach spó³ek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit.
a) - c), maj¹ pozycjê dominuj¹c¹ w rozumieniu przepisów Kodeksu spó³ek handlo-
wych oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,

� d³ugu publicznym,
� pomocy publicznej,
� ciê¿arach publicznych.
Tak wiêc od 1 stycznia 2005 roku w BIP powinien znajdowaæ siê ca³y zakres wymienio-

nej wy¿ej informacji.

2. Przy udostêpnianiu informacji poprzez Biuletyn musz¹ byæ zachowane pewne zasady.
S¹ to:

� zasada aktualno�ci (art. 3 ust. 2),
� zasada ujawniania wy³¹czeñ jawno�ci i podstaw takich wy³¹czeñ (art. 8 ust. 5),
� zasada oznaczania informacji (art. 8 ust. 6),
� zasada autoryzacji (art. 6 ust. 6 pkt 2 i 3),
� zasada oznaczenia czasem wytworzenia i udostêpniania informacji (art. 8 pkt 4 i 5),
� zasada jednolito�ci systemu stron (art. 9 ust. 1 i 4 pkt 1),
� zasada zabezpieczenia tre�ci informacji (art. 9 pkt 3),
� zasada odpowiedzialno�ci organu obowi¹zanego do udostêpnienia informacji (art. 8

ust. 3).

3. Ponadto, trzeba wskazaæ, ¿e okre�lony w Ustawie zakres minimalny informacji pu-
blicznych, które musz¹ byæ udostêpniane w Biuletynie ma charakter niewy³¹czny i podmioty
mog¹ udostêpniaæ w Biuletynie równie¿ inne informacje publiczne. Ponadto obowi¹zane s¹
do udostêpniania w Biuletynie informacji dotycz¹cych sposobu dostêpu do informacji pu-
blicznych bêd¹cych w ich posiadaniu, a nie podlegaj¹cych udostêpnieniu w Biuletynie.

Rozszerzaniu tre�ci Biuletynu ma sprzyjaæ zasada zawarta w art. 10 ust. 1 Ustawy,
stanowi¹ca, i¿ informacja publiczna, która nie zosta³a udostêpniona w Biuletynie jest udo-
stêpniana na wniosek. Tym samym w³adze publiczne i inne zobowi¹zane podmioty mog¹
siê uwolniæ od indywidualnego udostêpniania informacji na wniosek przez jej udostêpnie-
nie w BIP.

Art. 9. (Biuletyn Informacji Publicznej.)
1. Minister w³a�ciwy do spraw administracji publicznej tworzy stronê g³ówn¹ Biu-

letynu Informacji Publicznej zawieraj¹c¹ wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4
ust. 1 i 2, wraz z odno�nikami umo¿liwiaj¹cymi po³¹czenie z ich stronami.

2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, tworz¹ w³asne strony Biuletynu
Informacji Publicznej, na których udostêpniaj¹ informacje podlegaj¹ce udostêpnie-
niu w tej drodze.
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3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, s¹ obowi¹zane przekazaæ ministro-
wi w³a�ciwemu do spraw administracji publicznej informacje niezbêdne do zamiesz-
czenia na stronie, o której mowa w ust. 1.

4. Minister w³a�ciwy do spraw administracji publicznej okre�li w drodze rozporz¹-
dzenia:

1) szczegó³owe standardy ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Pu-
blicznej, w szczególno�ci:
a) strukturê strony g³ównej, o której mowa w ust. 1,
b) standardy struktury stron, o których mowa w ust. 2,

2) zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3,
3) standardy zabezpieczania tre�ci informacji publicznych udostêpnianych w Biu-

letynie Informacji Publicznej � maj¹c na wzglêdzie sprawno�æ i jednolito�æ dzia-
³ania systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej.

Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji okre�li³ rozporz¹dzeniem z dnia
17 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 67. poz. 619 z dnia 5 czerwca 2002 r.) standardy systemu
BIP, zakres i tryb przekazywania informacji oraz standardy zabezpieczeñ tre�ci BIP.
Minister utworzy³ stronê g³ówn¹ BIP o adresie www.bip.gov.pl. Na stronie tej s¹ ode-
s³ania (linki) do stron Biuletynu po�wiêconych instytucjom publicznym.

Art. 10. (Wniosek o udostêpnienie informacji.)
1. Informacja publiczna, która nie zosta³a udostêpniona w Biuletynie Informacji

Publicznej, jest udostêpniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która mo¿e byæ niezw³ocznie udostêpniona, jest udostêp-

niana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

1. Dyrektywa, i¿ informacja publiczna, która nie zosta³a udostêpniona w Biuletynie In-
formacji Publicznej powinna byæ udostêpniana na wniosek zainteresowanego wprowadza
zasadê nie udostêpniania na indywidualny wniosek informacji, która zosta³a opublikowana
w BIP.

Szczególna sytuacja zachodzi, gdy istnieje mo¿liwo�æ niezw³ocznego udostêpnienia in-
formacji. W takim przypadku, informacja publiczna powinna byæ udostêpniana w formie
ustnej lub pisemnej bez potrzeby sk³adania pisemnego wniosku w tym zakresie i niezale¿nie
od tego czy jest publikowana w BIP. Zgodnie z dyspozycj¹ ust. 2 w pierwszej kolejno�ci
jako podstawowy tryb nale¿y stosowaæ udostêpnianie informacji na ustnie zg³oszone ¿¹da-
nie zainteresowanego.

Do takiego sposobu za³atwiania sprawy, maj¹ zastosowanie art. art. 7, 9 i 12 § 1 i 2
Kodeksu postêpowania administracyjnego.

Nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e organy w³adz publicznych, stosownie do art. 7 Konstytucji RP,
dzia³aj¹ wy³¹cznie na podstawie i w granicach prawa. Nie powinno te¿ byæ sporne, ¿e udo-
stêpnianie informacji publicznej jest zadaniem publicznym, spraw¹ publiczn¹ wchodz¹c¹ w
zakres kompetencji ka¿dego organu, ka¿dej z w³adz stosownie do art. 61 Konstytucji RP.

Maj¹c na uwadze powy¿sze oraz fakt, ¿e ¿¹danie udostêpnienia ka¿dej informacji jest
spraw¹, która zawsze w okre�lonych przypadkach mo¿e zakoñczyæ siê decyzj¹ administra-
cyjn¹, to do wszelkich czynno�ci materialno-technicznych podejmowanych dla za³atwienia
sprawy � rozpatrzenia ¿¹dania udzielenia informacji � powinno siê stosowaæ zasady ogólne
Kodeksu postêpowania administracyjnego.

Zasady ogólne obowi¹zuj¹ we wszystkich stadiach postêpowania, tak¿e tym wstêpnym,
gdy jeszcze nie wiadomo czy zajdzie potrzeba przeprowadzenia postêpowania zmierzaj¹ce-
go do wydania decyzji administracyjnej.
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2. Stosuj¹c Kodeks postêpowania administracyjnego musimy wyj�æ od art. 14 § 1 Kpa,
który wprowadza zasadê pisemno�ci. Wy¿ej przedstawiony art. 10 ust. 2 Ustawy stanowi
wyj¹tek. Tak¿e artyku³ 14 § 2 Kpa wprowadza wyj¹tek od zasady pisemno�ci i ma zasto-
sowanie w zakresie pisemnego udokumentowania �ustnego� za³atwienia sprawy. Tak wiêc
nale¿y tre�æ oraz istotne motywy takiego ustnego sposobu za³atwiania utrwaliæ w aktach, w
formie protoko³u lub podpisanej przez stronê adnotacji. Zasady zawarte w art. 7 i 9 Kpa
maj¹ zastosowanie do ka¿dego postêpowania wnioskowego okre�lonego w art. 10 Ustawy.
Lecz w �wietle art. 12 § 1 i 2 Kpa oznaczaj¹ te¿ obowi¹zek administracji (w³a�ciwych
organów i umocowanych pracowników) wstêpnego samodzielnego rozstrzygniêcia o mo¿li-
wo�ci niezw³ocznego � ustnego za³atwiania sprawy w trybie art. 10 ust. 2 Ustawy (niezale¿-
nie od tego czy takie ¿¹danie zg³asza zainteresowany), a nawet pouczenia go o mo¿liwo�ci
takiego sposobu za³atwienia w sytuacji, gdyby chcia³ sk³adaæ pisemny wniosek.

Dyspozycja zawarta w art. 10 ust. 2 Ustawy w �wietle zasad ogólnych Kodeksu postêpo-
wania administracyjnego nakazuje zawsze stosowanie, jako regu³y, udostêpniania informacji
publicznej niezw³ocznie, bez potrzeby sk³adania pisemnego wniosku, chyba, ¿e zainteresowa-
ny, pouczony o takim obowi¹zku organu, bêdzie mimo to chcia³ taki wniosek z³o¿yæ.

3. Zainteresowany sk³adaj¹c wniosek, stosownie do art. 2 ust. 2 Ustawy, nie musi wy-
kazywaæ interesu prawnego lub faktycznego, a zatem nie ma potrzeby uzasadniaæ wniosku.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w sytuacji niezw³ocznego udostêpniania informacji na ustnie zg³o-
szone ¿¹danie nie ma do tej czynno�ci zastosowania postêpowanie wnioskowe, o którym
mowa w art. 241 i nastêpnych Kodeksu postêpowania administracyjnego. Podobnie do
sk³adania i rozpoznawania pisemnego wniosku lub wniosku do �protoko³u� zgodnie z art.
63 Kpa nie maj¹ zastosowania przepisy o skargach i wnioskach zawarte w Dziale VIII
Skargi i wnioski Kodeksu postêpowania administracyjnego.

Przepisy Kodeksu postêpowania administracyjnego stosuje siê wprost do postêpowania
z wniosku zainteresowanego o udostêpnienie informacji publicznej  przez organ administra-
cji publicznej. Ma to znaczenie w szczególnych sytuacjach dotycz¹cych sporz¹dzenia lub
przetworzenia informacji, o czym dalej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy w �wietle art. 1 pkt 1 Kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego ¿¹danie udostêpnienia informacji publicznej przez zainteresowanego sk³adane
w formie pisemnego wniosku jest spraw¹ nale¿¹c¹ do w³a�ciwo�ci organów administracji
publicznej i jest spraw¹ indywidualnie rozstrzygan¹ w formie decyzji, aczkolwiek tylko wte-
dy, o ile musi nast¹piæ rozstrzygniêcie decyzj¹ w sytuacjach okre�lonych w art. 16 Ustawy.

Z powy¿szego wzglêdu nale¿y uznaæ, i¿ z³o¿enie pisemnego wniosku oznacza wszczêcie
postêpowania na ¿¹danie strony zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administra-
cyjnego. Wniosek, stosownie do art. 63 § 1 Kpa, mo¿e byæ wniesiony pisemnie, telegra-
ficznie lub za pomoc¹ dalekopisu, telegrafu, poczty elektronicznej, a tak¿e ustnie do proto-
ko³u. Je¿eli przepisy Ustawy nie stanowi¹ inaczej, to do postêpowania wszczêtego z wnio-
sku, zawieraj¹cego ¿¹danie udostêpnienia okre�lonej informacji publicznej � stosuje siê prze-
pisy Dzia³u II Postêpowanie Kpa.

Art. 11. (Inne formy udostêpniania informacji.)
Informacja publiczna mo¿e byæ udostêpniana:
1) w drodze wy³o¿enia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostêpnych,
2) przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urz¹dzenia umo¿li-

wiaj¹ce zapoznanie siê z t¹ informacj¹.

1. Formy udostêpniania informacji przewidziane w tym artykule maj¹ charakter fakulta-
tywny. Oznacza to, ¿e powinny byæ stosowane pomocniczo dla u³atwienia dostêpu do infor-
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macji i zmniejszenia liczby zainteresowanych korzystaj¹cych z drogi wniosku indywidualne-
go. Tak¿e w celu zapewnienia szybko�ci i aktualno�ci udostêpniania informacji formy te
mog¹ byæ wykorzystywane dla wstêpnego udostêpniania informacji, która musi byæ umiesz-
czona na stronach BIP, przed jej wprowadzeniem na te strony www.

2. Wywieszenie lub wy³o¿enie w miejscach ogólnie dostêpnych mo¿e i powinno byæ re-
alizowane w terenowych jednostkach administracji publicznej lub jednostkach �wiadcz¹-
cych us³ugi u¿yteczno�ci publicznej tam, gdzie ma miejsce sta³y kontakt z mieszkañcami,
klientami i standardowo istnieje potrzeba udostêpniania informacji o procedurach, warun-
kach sk³adania wniosków, podañ, zakresie zadañ publicznych czy aktach (uchwa³ach) orga-
nów kolegialnych, dotycz¹cych obywateli, ich praw i obowi¹zków.

3. Urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce zapoznanie siê z informacj¹ bêd¹ coraz szerzej stosowane
wraz z postêpuj¹c¹ informatyzacj¹ urzêdów. Mog¹ tu byæ stosowane monitory plazmowe
lub interaktywne LCD, �pulpity� informacyjne, na których wy�wietlana bêdzie informacja
pozwalaj¹ca na zapoznanie siê z zakresem zadañ danego organu, urzêdu czy zak³adu i spo-
sobem uzyskiwania informacji, decyzji, za�wiadczeñ, zezwoleñ, pozwoleñ itp. Optymalne
wykorzystanie tej formy to po³¹czenie z udostêpnianiem na tych urz¹dzeniach bie¿¹cej in-
formacji z dostêpem do stron www BIP oraz mo¿liwo�ci¹ kopiowania lub wydruku informa-
cji. Trzeba przy tym zaznaczyæ, ¿e tylko publikacja na stronach BIP zwalnia z obowi¹zku
udostêpniania informacji na indywidualny wniosek zainteresowanego.

Art. 12. (Sposoby oznaczania i przekazywania informacji.)
1. Informacje publiczne udostêpniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, s¹

oznaczane danymi okre�laj¹cymi podmiot udostêpniaj¹cy informacjê, danymi okre-
�laj¹cymi to¿samo�æ osoby, która wytworzy³a informacjê lub odpowiada za tre�æ in-
formacji, danymi okre�laj¹cymi to¿samo�æ osoby, która udostêpni³a informacjê, oraz
dat¹ udostêpnienia.

2. Podmiot udostêpniaj¹cy informacjê publiczn¹ jest obowi¹zany zapewniæ mo¿li-
wo�æ:

1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
2) przes³ania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszech-

nie stosowany no�nik informacji.

1. W przepisie tym zawarto podstawowe zasady udostêpniania informacji, które maj¹
zapewniæ aktualno�æ, pewno�æ i ustalenie pochodzenia informacji, a ponadto mo¿liwo�æ
zapoznania siê z jej tre�ci¹ oraz pozyskanie tre�ci informacji. W dobie teleinformatycznych
form komunikacji udostêpnianie przez internet, nagranie na no�nik informacji typu dyskiet-
ka, p³yta CD lub umo¿liwienie przeniesienia przez z³¹cze USB lub port na podczerwieñ po-
winno byæ coraz czêstsze ze wzglêdu na szybko�æ i znikomy koszt udzielenia informacji.

2. Podmiot udostêpniaj¹cy informacje, o którym mowa w ust. 1., to podmiot obowi¹za-
ny w rozumieniu art. 4. Ustawy, a wiêc odpowiedni organ w³adzy publicznej, samorz¹du
gospodarczego lub zawodowego, inne ni¿ Skarb Pañstwa pañstwowe osoby prawne, pod-
mioty reprezentuj¹ce na podstawie odrêbnych przepisów Skarb Pañstwa, b¹d� reprezentu-
j¹ce inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonuj¹ zadania publiczne lub dyspo-
nuj¹ maj¹tkiem publicznym oraz osoby prawne, w których Skarb Pañstwa, jednostki samo-
rz¹du terytorialnego lub samorz¹du gospodarczego lub zawodowego maj¹ pozycje dominu-
j¹c¹, zwi¹zki zawodowe, ich organizacje, partie polityczne, czyli podmioty, które informa-
cjê udostêpniaj¹, aczkolwiek niekoniecznie j¹ wytworzy³y.

Niezale¿nie od oznaczenia informacji danymi podmiotu, który j¹ udostêpnia, informacje
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nale¿y oznaczyæ danymi okre�laj¹cymi to¿samo�æ osoby (osoby fizycznej), która wytwo-
rzy³a udostêpnion¹ informacjê lub osoby odpowiedzialne za jej tre�æ (np. kierownik, dyrek-
tor, naczelnik jednostki, w której informacjê wytworzono lub przewodnicz¹cy, sekretarz
organu kolegialnego, z którego posiedzenia protokó³ podpisuj¹ te osoby). Nastêpnie udo-
stêpniana informacja powinna byæ opatrzona danymi okre�laj¹cymi osobê fizyczn¹, która
dan¹ informacjê udostêpnia, czyli przekazuje wydruk, kopiê, przegrywa, zgrywa, nagrywa
na odpowiedni no�nik informacji, udostêpniany na indywidualny wniosek lub w formach, o
których mowa w art. 11 b¹d� wprowadza do BIP.

Data udostêpnienia, któr¹ informacja musi byæ oznaczona, to data wydania informacji do
r¹k zainteresowanego (w przypadku wydawania na wniosek), data wy³o¿enia lub wywie-
szenia w miejscach ogólnie dostêpnych, data wprowadzenia na odpowiedni no�nik lub do
pamiêci urz¹dzeñ instalowanych w miejscach publicznych, przez które informacja ma byæ
udostêpniana, b¹d� data wprowadzenia do BIP.

Oznaczenie dat¹ udostêpnienia i wskazanie osoby udostêpniaj¹cej ma na celu zapewnie-
nie aktualno�ci informacji, gdy¿ udostêpniana informacja w momencie udostêpniania powin-
na byæ aktualizowana stosownie do postanowienia art. 3 ust. 2 Ustawy. Podmiot obowi¹za-
ny odpowiada za rzetelno�æ, aktualno�æ, kompletno�æ udostêpnianej informacji i za osoby
(funkcjonariuszy), którymi siê pos³uguje. Okre�lone w ust. 2 formy, w jakich udostêpniana
jest informacja, wymagaj¹ ró¿nych technik dla powielania, zwielokrotniania, kopiowania
lub przesy³ania informacji. Dla ka¿dej z nich oznaczenie danymi, o których mowa w ust. 1,
jest konieczne w inny sposób. Kserokopie, wydruki z systemów teleinformatycznych mog¹
byæ oznaczane danymi przez sporz¹dzane w tym celu odpowiednie pieczêcie z miejscami do
wype³nienia, np. nazwiskiem, dat¹. Mog¹ te¿ byæ stosowane odpowiednio przygotowane
papiery ,,firmowe� z stosownymi nadrukami. W przypadku przesy³ania informacji, b¹d� prze-
noszenia jej w ramach systemów teleinformatycznych, korzystaj¹c z takich te¿ no�ników,
odpowiednie dane mog¹ byæ odpowiednio sformatowane, wytworzone w odpowiednich
edytorach i wprowadzone wraz z tre�ci¹ informacji na odpowiednie no�niki lub przesy³ane
zainteresowanemu wraz z informacj¹ drog¹ e-mailow¹. Je¿eli wystêpuje brak tych oznaczeñ
mo¿na twierdziæ, ¿e informacja zosta³a udostêpniona w stanie niezupe³nym, niezgodnie z
Ustaw¹, i domagaæ siê jej udostêpnienia z wszystkimi wymaganymi oznaczeniami.

Art. 13. (Terminy udostêpniania informacji.)
1. Udostêpnianie informacji publicznej na wniosek nastêpuje bez zbêdnej zw³oki,

nie pó�niej jednak ni¿ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku, z zastrze¿eniem
ust. 2 i art. 15 ust. 2.

2. Je¿eli informacja publiczna nie mo¿e byæ udostêpniona w terminie okre�lonym
w ust. 1, podmiot obowi¹zany do jej udostêpnienia powiadamia w tym terminie o po-
wodach opó�nienia oraz o terminie, w jakim udostêpni informacjê, nie d³u¿szym jed-
nak ni¿ 2 miesi¹ce od dnia z³o¿enia wniosku.

1. Ustawa co do zasady odsy³a do Kodeksu postêpowania administracyjnego, lecz za-
wiera te¿ przepisy szczególne dotycz¹ce terminów za³atwiania spraw.

Zasad¹ jest, ¿e udostêpnienie informacji publicznej na wniosek nastêpuje bez zbêdnej
zw³oki, nie pó�niej jednak ni¿ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.

Ustawa przewiduje dwa odstêpstwa od powy¿szej regu³y (art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2):
a) wyst¹pienie przeszkody uniemo¿liwiaj¹cej udostêpnienie informacji w 14-dniowym

terminie, a wówczas podmiot zobowi¹zany do udostêpnienia:
� powiadamia w 14-dniowym terminie zainteresowanego o przyczynach opó�nienia,
� wskazuje nowy � nie d³u¿szy jednak ni¿ 2 miesi¹ce � termin w jakim udostêpni infor-

macjê (art. 13 ust. 2 Ustawy oraz art. 36 Kodeksu postêpowania administracyjnego);

Czê�æ II: Komentarz do ustawy
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b) wyst¹pienie po stronie podmiotu zobowi¹zanego do udostêpnienia informacji:
� konieczno�ci poniesienia dodatkowych kosztów zwi¹zanych ze wskazanym we wnio-

sku sposobem udostêpnienia lub konieczno�ci przekszta³cenia informacji w formê
wskazan¹ we wniosku (art. 15 ust. 1 Ustawy), a wówczas podmiot zobowi¹zany, w
terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku przez zainteresowanego:

� powiadamia wnioskodawcê o wysoko�ci op³aty,
� udostêpnia informacjê zgodnie z wnioskiem po up³ywie 14 dni od dnia powiadomienia

wnioskodawcy;
chyba, ¿e wnioskodawca:
� dokona w tym terminie zmiany wniosku co do sposobu lub formy udostêpnienia infor-

macji albo
� wycofa wniosek (art. 15 ust. 2 Ustawy).
Poza tymi szczególnymi regulacjami maj¹ odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu

postêpowania administracyjnego dotycz¹ce za³atwiania spraw (art. art. 35-38 Kpa � patrz
dalej uwagi do art. 14).

Art. 14. (Zastêpcza forma i sposób udostêpniania informacji.)
1. Udostêpnianie informacji publicznej na wniosek nastêpuje w sposób i w formie

zgodnych z wnioskiem, chyba ¿e �rodki techniczne, którymi dysponuje podmiot obo-
wi¹zany do udostêpnienia, nie umo¿liwiaj¹ udostêpnienia informacji w sposób i w for-
mie okre�lonych we wniosku.

2. Je¿eli informacja publiczna nie mo¿e byæ udostêpniona w sposób lub w formie
okre�lonych we wniosku, podmiot obowi¹zany do udostêpnienia powiadamia pisemnie
wnioskodawcê o przyczynach braku mo¿liwo�ci udostêpnienia informacji zgodnie z
wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja mo¿e byæ udostêp-
niona niezw³ocznie. W takim przypadku, je¿eli w terminie 14 dni od powiadomienia
wnioskodawca nie z³o¿y wniosku o udostêpnienie informacji w sposób lub w formie
wskazanych w powiadomieniu, postêpowanie o udostêpnienie informacji umarza siê.

1. Zasad¹ jest, ¿e udostêpnienie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego
powinno nast¹piæ w sposób i w formie zgodnych ze wskazanymi we wniosku. Tak wiêc
zainteresowany mo¿e obok tradycyjnej formy �papierowej' (wydruk, kserokopia) wyst¹piæ
o nagranie na dyskietce, p³ycie lub wnie�æ o przes³anie na adres e-mailowy.

W przypadku, gdy �rodki techniczne, którymi dysponuje podmiot zobowi¹zany do udo-
stêpnienia informacji, nie pozwalaj¹ na udostêpnienie informacji w kszta³cie okre�lonym przez
wnioskodawcê, to podmiot zobowi¹zany do udostêpnienia informacji powiadamia pisemnie
wnioskodawcê:

a) o powodach braku mo¿liwo�ci udostêpnienia informacji zgodnie z wnioskiem,
b) wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja mo¿e zostaæ udostêpniona

niezw³ocznie (art. 14 ust. 2 Ustawy).

2. Wnioskodawca mo¿e w terminie 14 dni od dorêczenia powiadomienia z³o¿yæ wniosek o
udostêpnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu. W sytuacji
braku takiej deklaracji ze strony wnioskodawcy w powy¿szym terminie, organ w³adzy pu-
blicznej umarza postêpowanie o udostêpnienie informacji publicznej (art. 14 ust. 2 Ustawy).

Art. 15. (Pokrycie dodatkowych kosztów.)
1. Je¿eli w wyniku udostêpnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa

w art. 10 ust. 1, podmiot obowi¹zany do udostêpnienia ma ponie�æ dodatkowe koszty
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zwi¹zane ze wskazanym we wniosku sposobem udostêpnienia lub konieczno�ci¹ prze-
kszta³cenia informacji w formê wskazan¹ we wniosku, podmiot ten mo¿e pobraæ od
wnioskodawcy op³atê w wysoko�ci odpowiadaj¹cej tym kosztom.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku,
powiadomi wnioskodawcê o wysoko�ci op³aty. Udostêpnienie informacji zgodnie z
wnioskiem nastêpuje po up³ywie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba
¿e wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub
formy udostêpnienia informacji albo wycofa wniosek.

1. Zasadê bezp³atno�ci dostêpu informacji publicznej zawiera art. 7 ust. 2 Ustawy, nato-
miast art. 15 okre�la wyj¹tki. Taki wyj¹tek jest w³a�ciwie jeden, a s¹ to dodatkowe koszty,
jakie podmiot zobowi¹zany ma ponie�æ w przypadku:

� udostêpniania informacji w sposób wskazany we wniosku lub
� konieczno�ci przekszta³cenia informacji w formê wskazan¹ we wniosku.
Oznacza to, ¿e standardowy sposób udostêpniania informacji stosowany przez dany pod-

miot obowi¹zany, dla danej kategorii b¹d� liczby informacji, jest co do zasady bezp³atny.
Natomiast je¿eli maj¹ wyst¹piæ dodatkowe koszty, to podmiot obowi¹zany mo¿e ustaliæ
op³atê w granicach rzeczywistych kosztów dodatkowych. Praktycznie oznacza to, ¿e np.
gdy wnioskodawca prosi o dostarczenie informacji na dyskietce lub p³ycie CD, a nie do-
starcza tej dyskietki lub p³yty, to teoretycznie:

- je¿eli równolegle standardem jest wydruk z bazy danych systemu teleinformatycznego
i wydruk obejmowa³by np. trzy strony formatu A4 � to dodatkowym kosztem by³aby
nadwy¿ka ceny zakupu dyskietki lub p³yty ponad koszt tych trzech kartek papieru
formatu A4.

- natomiast je¿eli informacja w przypadku wydruku zajê³aby np. 100 stron, a koszt dys-
kietki / p³yty by³by ni¿szy, to nie by³oby podstaw do ustalenia op³aty, gdy¿ dodatkowy
koszt nie wyst¹pi³by. Wrêcz przeciwnie, z punktu widzenia racjonalno�ci wydatkowa-
nia �rodków publicznych, jak i przyczyn ekologicznych, w takiej sytuacji podstawow¹
form¹ powinno byæ udostêpnienie na dyskietce / p³ycie.

Z powy¿szych wzglêdów przes³anie informacji poczt¹ elektroniczn¹ pod adres e-mailo-
wy, wskazanym przez zainteresowanego, powinno byæ preferowane jako podstawowa for-
ma udostêpniania.

2. Z przyczyn wynikaj¹cych z potrzeby racjonalizacji pracy administracji publicznej, jak
równie¿ oszczêdno�ci �rodków publicznych, podmiot obowi¹zany powinien zawsze, wska-
zuj¹c wysoko�æ op³at, wskazywaæ te¿ inne sposoby i formy udostêpniania informacji w³a-
�ciwe dla jej zakresu i formy utrwalenia, tak aby umo¿liwiaæ sk³adanie wniosku ze wskaza-
niem sposobu lub formy nie wymagaj¹cej op³aty. Takie informowanie powinno nastêpowaæ
zawsze wtedy, gdy zachodzi sytuacja, o której mowa w ust. 2 art. 15 Ustawy, a wiêc gdy
powiadamia siê wnioskodawcê o wysoko�ci op³aty.

Orzecznictwo

2004.10.20 wyrok WSA we Wroc³awiu IV SA/Wr 505/04 OSS 2005/1/12

1. Artyku³ 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) powierzy³ radzie gminy uprawnienia do stano-
wienia zasad dostêpu i korzystania ze szczególnego rodzaju informacji publicznej, tj.
dokumentów. ̄ aden inny organ nie mo¿e wydawaæ aktów dotycz¹cych tej kwestii.

2. Ustalenie stawki op³aty za godzinê pracy pracownika, który w imieniu podmiotu zo-
bowi¹zanego do udzielenia informacji publicznej wykonuje pracê dodatkow¹ zwi¹za-
n¹ z przygotowaniem informacji publicznej, jest niezgodne z art. 15 ust. 1 ustawy o
dostêpie do informacji publicznej.

Czê�æ II: Komentarz do ustawy
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Art. 16. (Odmowa udostêpnienia informacji.)
1. Odmowa udostêpnienia informacji publicznej oraz umorzenie postêpowania o

udostêpnienie informacji w przypadku okre�lonym w art. 14 ust. 2 przez organ w³a-
dzy publicznej nastêpuj¹ w drodze decyzji.

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje siê przepisy Kodeksu postêpowa-
nia administracyjnego, z tym ¿e:

1) odwo³anie od decyzji rozpoznaje siê w terminie 14 dni,
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostêpnienia informacji zawiera tak¿e imiona,

nazwiska i funkcje osób, które zajê³y stanowisko w toku postêpowania o udo-
stêpnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze wzglêdu na których do-
bra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzjê o odmowie udostêpnienia
informacji.

1. Umorzenie postêpowania, jak równie¿ odmowa udostêpnienia informacji publicznej
musz¹ nast¹piæ w drodze decyzji. Do decyzji w przedmiocie umorzenia i odmowy stosuje
siê przepisy Kodeksu postêpowania administracyjnego.

Oznacza to ¿e, stosownie do art. 107 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego,
decyzja powinna zawieraæ:

� oznaczenie organu w³adzy publicznej,
� datê wydania,
� oznaczenie wnioskodawcy,
� powo³anie podstawy prawnej,
� rozstrzygniêcie, a wiêc odmowê udzielenia informacji lub umorzenie postêpowania,
� uzasadnienie faktyczne i prawne,
� pouczenie, w jakim trybie s³u¿y odwo³anie,
� podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s³u¿bowego osoby upowa¿nio-

nej do wydania decyzji;
oraz w sposób szczególny pouczenia:
� o dopuszczalno�ci wniesienia skargi do s¹du administracyjnego (podstawa � art. 21 Usta-

wy) � je¿eli decyzjê wyda³ organ drugiej instancji (wy¿szego stopnia, od którego decyzji
nie przys³uguje odwo³anie) lub gdy organ ponownie rozpozna³ sprawê odmownie,

� o dopuszczalno�ci wniesienia powództwa do s¹du powszechnego (podstawa � art. 22
Ustawy) � zawsze, o ile odmowa nast¹pi³a tylko lub tak¿e ze wzglêdu na ochronê
prywatno�ci.

2. Zgodnie z art. 107 § 3 Kodeksu postêpowania administracyjnego:
� uzasadnienie faktyczne decyzji powinno zawieraæ w szczególno�ci wskazanie faktów,

które stanowi³y podstawê rozstrzygniêcia; a wiêc okoliczno�ci zwi¹zanych z posiada-
niem lub nie danej informacji, jej dostêpno�ci¹, potrzeb¹ sporz¹dzenia lub przetwa-
rzania,

� uzasadnienie prawne decyzji powinno zawieraæ wyja�nienie podstawy prawnej decy-
zji, z przytoczeniem przepisów prawa; a wiêc Ustawy i przepisów szczególnych sta-
nowi¹cych wyj¹tki.

Ponadto, zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 Ustawy, uzasadnienie decyzji o odmowie udo-
stêpnienia informacji powinno obligatoryjnie zawieraæ oprócz ww. elementów tak¿e:

� imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajê³y stanowisko w toku postêpowania o udo-
stêpnienie informacji, a wiêc informacjê o dokumentach urzêdowych w aktach sprawy,

� oznaczenie podmiotów ze wzglêdu na których dobra � wskazane w art. 5 ust. 2 Usta-
wy � wydano decyzjê o odmowie udostêpnienia informacji (tak podmiotów prawa
publicznego, jak i prywatnego).
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Organ mo¿e odst¹piæ od uzasadnienia decyzji, je¿eli:
� uwzglêdnia ona w ca³o�ci ¿¹danie wnioskodawcy (art. 107 § 4 Kodeksu postêpowa-

nia administracyjnego) � co w zasadzie nie ma miejsca w przypadku udostêpniania
informacji zgodnie z wnioskiem, gdy¿ decyzji siê wtedy nie wydaje,

� z dotychczasowych przepisów ustawowych wynika³a mo¿liwo�æ zaniechania lub ogra-
niczenia uzasadnienia ze wzglêdu na interes bezpieczeñstwa Pañstwa lub porz¹dek
publiczny (art. 107 § 5 Kodeksu postêpowania administracyjnego) � co aktualnie po-
winno byæ t³umaczone jako obowi¹zek podania w³a�nie w uzasadnieniu zastosowanej,
w³a�ciwej podstawy prawnej z Ustawy i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

3. Decyzjê dorêcza siê wnioskodawcy na pi�mie (art. 109 § 1 Kodeksu postêpowania
administracyjnego). Je¿eli przemawia za tym interes wnioskodawcy � art. 14 § 2 Kodeksu
postêpowania administracyjnego w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy � decyzja mo¿e byæ og³o-
szona wnioskodawcy ustnie.

Wnioskodawca mo¿e w terminie 14 dni od dnia dorêczenia lub og³oszenia decyzji za¿¹-
daæ jej uzupe³nienia co do rozstrzygniêcia b¹d� co do prawa odwo³ania, wniesienia w sto-
sunku do decyzji powództwa do s¹du powszechnego lub skargi administracyjnej albo spro-
stowania zamieszczenia w decyzji pouczenia w tych kwestiach (art. 111 § 1 Kodeksu po-
stêpowania administracyjnego). W takich przypadkach termin do wniesienia odwo³ania, po-
wództwa lub skargi biegnie od dnia dorêczenia odpowiedzi (art. 111 § 2 Kpa).

Od decyzji wydanej przez organ w toku postêpowania wnioskowego s³u¿y wnioskodaw-
cy odwo³anie do organu administracji publicznej wy¿szego stopnia, chyba ¿e ustawa prze-
widuje inny organ odwo³awczy (art. 127 § 1 Kpa). Taka sytuacja nie zachodzi w przypadku
postêpowania o udostêpnienie informacji.

Odwo³anie siê nie jest konieczne dla wyst¹pienia do s¹du powszechnego. Jednak nale¿y
zalecaæ odwo³ywanie siê, gdy¿ mo¿e to przy�pieszyæ uzyskanie informacji.

Od decyzji wydanej w sprawie o udostêpnienie informacji przez ministra lub samorz¹do-
we kolegium odwo³awcze nie s³u¿y odwo³anie, jednak¿e wnioskodawca niezadowolony z
decyzji mo¿e zwróciæ siê do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art.
127 § 3 Kpa). Odwo³anie nie wymaga szczegó³owego uzasadnienia (art. 128 Kpa). Odwo-
³anie przys³uguje tak w sytuacji odmowy ze wzglêdu na dobra publiczne (np. informacje
niejawne), jak i w sytuacji podania jako przyczyny ochrony prywatno�ci.

Wnioskodawca wnosi odwo³anie do w³a�ciwego organu odwo³awczego za po�rednictwem
organu, który wyda³ decyzjê w terminie czternastu dni od dnia dorêczenia mu decyzji, a gdy
decyzja zosta³a og³oszona ustnie � od dnia jej og³oszenia (art. 129 Kpa). Organ, który wyda³
decyzjê, obowi¹zany jest przes³aæ odwo³anie wraz z aktami sprawy organowi odwo³awczemu
w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzyma³ odwo³anie (art. 133 Kpa).

Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 1 Ustawy, odwo³anie od decyzji rozpoznaje siê w terminie 14
dni. W przypadku niedopuszczalno�ci odwo³ania oraz uchybienia terminowi do wniesienia
odwo³ania, organ odwo³awczy stwierdza to w drodze postanowienia, które jest ostateczne
(art. 134 Kpa).

W postêpowaniu odwo³awczym, wnosz¹cy odwo³anie mo¿e je cofn¹æ przed wydaniem
decyzji przez organ odwo³awczy. Organ odwo³awczy nie uwzglêdni jednak cofniêcia odwo-
³ania, je¿eli prowadzi³oby to do utrzymania w mocy decyzji naruszaj¹cej prawo lub interes
spo³eczny (art. 137 Kpa).

Stosownie do art. 138 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, organ odwo³aw-
czy wydaje decyzjê, w której:

1) utrzymuje w mocy zaskar¿on¹ decyzjê albo
2) uchyla zaskar¿on¹ decyzjê w ca³o�ci albo w czê�ci i w tym zakresie orzeka co do

istoty sprawy, co w przypadku informacji publicznej powinno byæ regu³¹ z natury rze-
czy, b¹d�
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3) uchylaj¹c tê decyzjê � umarza postêpowanie przed organem, który wyda³ decyzjê,
albo

4) umarza postêpowanie odwo³awcze.

4. Zgodnie z art. 138 § 2 organ odwo³awczy mo¿e uchyliæ zaskar¿on¹ decyzjê w ca³o�ci
i przekazaæ sprawê do ponownego rozpatrzenia przez organ, który j¹ wyda³, gdy rozstrzy-
gniêcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postêpowania wyja�niaj¹cego w ca-
³o�ci lub w znacznej czê�ci. Przekazuj¹c sprawê organ ten mo¿e wskazaæ, jakie okoliczno-
�ci nale¿y wzi¹æ pod uwagê przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Zgodnie z art. 139 Kodeksu postêpowania administracyjnego, organ odwo³awczy nie
mo¿e wydaæ decyzji na niekorzy�æ wnosz¹cego odwo³anie, chyba ¿e zaskar¿ona decyzja
ra¿¹co narusza prawo lub ra¿¹co narusza interes spo³eczny.

Wydaj¹c decyzjê organ odwo³awczy powinien, zgodnie z art. 107 Kodeksu postêpowa-
nia administracyjnego, pouczyæ o prawie i trybie odwo³ania, a wiêc w przypadku postêpo-
wania o udostêpnienie informacji, zgodnie z art. art. 21 i 22 Ustawy, odpowiednio:

� o dopuszczalno�ci wniesienia skargi do s¹du administracyjnego,
� o dopuszczalno�ci wniesienia powództwa do s¹du powszechnego.
Pouczenie takie nie wi¹¿e wnioskodawcy i mo¿e on sam zdecydowaæ czy w sytuacji kon-

kretnego uzasadnienia (podstaw prawnych) odmowy bêdzie skar¿y³ do WSA, czy wnosi³
pozew do s¹du powszechnego lub dokona obu tych czynno�ci jednocze�nie, aczkolwiek w
ró¿nym zakresie w³a�ciwym dla danego s¹du.

Orzecznictwo

1) 2003.07.15 wyrok NSA II SA 1214/03 M.Prawn. 2003/19/868

1. Pojêciu dokumentu (w my�l art. 7 ustawy o IPN) odpowiadaj¹ nie tylko przekazane
przez zobowi¹zane organy (UOP i ABW) teczki, w tym zarówno teczki osobowe agen-
tury, teczki obiektowe i teczki kontrolne itp., ale równie¿ ich inwentarze, zbiory ope-
racyjne i materia³y archiwalne, a tak¿e sporz¹dzone wykazy przekazanych zbiorów, z
uwagi na zawarte w nich oryginalne nazewnictwo, oznaczenia numeryczne, wskazanie
dysponenta, od jakiego pochodz¹ itp. Wykazy te, mimo ¿e sporz¹dzone po 1989 r.,
odnosz¹ siê do dokumentów wytworzonych przed t¹ dat¹, zawieraj¹ bowiem tre�ci,
których udostêpnienie na podstawie art. 1 ustawy odbywa siê wy³¹cznie na gruncie
ustawy o IPN.

2. Udzielenie informacji lub poinformowanie strony o tym, ¿e z uwagi na regulacjê za-
wart¹ w odrêbnej ustawie, nie znajduje zastosowania ustawa o dostêpie do informacji
publicznej nie nastêpuje w drodze decyzji.

2) 2003.03.25 wyrok NSA II SA 4059/02 M.Prawn. 2003/10/436

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostêpie do informacji publicznej decyzja wydawana
jest wówczas, gdy organ odmawia udostêpnienia informacji publicznej lub umarza postêpo-
wanie w przypadku okre�lonym w art. 14 ust. 2 ustawy o dostêpie do informacji publicznej.
Decyzja wydawana jest wiêc gdy istnieje mo¿liwo�æ zastosowania ustawy. W przeciwnym
razie, je¿eli ¿¹danie nie dotyczy informacji publicznej, organ powiadamia jedynie wnosz¹ce-
go, ¿e jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa.

3) 2002.12.19 wyrok NSA II SA 3301/02 M.Prawn. 2003/5/195

Strona domaga³a siê z jednej strony informacji o obowi¹zuj¹cym prawie, z drugiej za�
strony zastosowania tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej, poprzez przyjêcie
szkody i odpowiedzialno�ci odszkodowawczej organu. W pierwszej sytuacji � nie znajduje
zastosowania ustawa o dostêpie do informacji publicznej na podstawie jej art. 1 ust. 2,
dostêp do tre�ci aktów prawnych (z wyj¹tkiem aktów nieog³oszonych i ich projektów) re-
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gulowany jest bowiem odrêbn¹ ustaw¹ o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych.

W drugiej sytuacji sprawa nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem
faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie z zakresu administracji publicznej.
Nie mo¿e byæ wiêc rozstrzygana decyzj¹ wydan¹ na podstawie art. 16 ustawy o dostêpie
do informacji publicznej.

4) 2002.12.19 wyrok NSA II SA 3301/02 LEX nr 78064

Na podstawie ustawy z 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej decyzja mo¿e byæ
wydana wówczas, gdy wchodzi w grê zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, nastêpu-
je jednak odmowa udzielenia informacji i to tylko z uwagi na ochronê danych osobowych,
tajemnicê zawodow¹, s³u¿bow¹, pañstwow¹, skarbow¹, statystyczn¹ czy inn¹ tajemnicê
ustawowo chronion¹ b¹d� prawo do prywatno�ci albo umorzenie postêpowania (por. art.
art.1, 4, 6, 16, 22 ustawy).

5) 2002.12.11 wyrok NSA II SA 2867/02 Wokanda 2003/6/33

Odmowa udostêpnienia informacji publicznej wymaga wydania decyzji administracyjnej
tylko wtedy, gdy chodzi o informacjê publiczn¹ w rozumieniu ustawy z dnia 16 wrze�nia
2001 r. o dostêpie do informacji publicznej.

Art. 17. (Odmowa udzielenia informacji.)
1. Do rozstrzygniêæ podmiotów obowi¹zanych do udostêpnienia informacji, niebê-

d¹cych organami w³adzy publicznej, o odmowie udostêpnienia informacji oraz o umo-
rzeniu postêpowania o udostêpnienie informacji przepisy art. 16 stosuje siê odpo-
wiednio.

2. Wnioskodawca mo¿e wyst¹piæ do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce odwo-
³ania.

1. Podmioty nie bêd¹ce organami w³adz publicznych to wszelkiego rodzaju pañstwowe
osoby prawne, jednoosobowe spó³ki Skarbu Pañstwa lub spó³ki komunalne, jednostki o�wia-
towe, uczelnie, jednostki s³u¿by zdrowia. Organy uprawnione do reprezentacji tych pod-
miotów (dyrektorzy, zarz¹dy, prezesi) sk³adaj¹ cywilno-prawne o�wiadczenia woli. Czyni¹
tak zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego i regulacji prawa prywatnego takich jak:
Kodeks spó³ek handlowych, ustawy o przedsiêbiorstwach pañstwowych, fundacjach, szkol-
nictwie wy¿szym, ró¿nego rodzaju agencjach lub szczególnych pañstwowych osobach praw-
nych.

2. Podmioty te nie s¹ zobowi¹zane do stosowania Kodeksu postêpowania administra-
cyjnego. Jednak w przypadku rozstrzygniêæ dotycz¹cych odmowy udzielenia informacji pu-
blicznej lub umorzenia postêpowania Ustawa nak³ada na nie obowi¹zek odpowiedniego sto-
sowania Kpa. Odpowiednie stosowanie przepisów oznacza takie ich stosowanie, które �
bez utraty istoty odpowiedniego unormowania � uwzglêdnia szczególny status prawny da-
nego podmiotu, który nie jest organem w³adzy publicznej11.
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Art. 18. (Dostêp do posiedzeñ organów kolegialnych.)
1. Posiedzenia kolegialnych organów w³adzy publicznej pochodz¹cych z powszech-

nych wyborów s¹ jawne i dostêpne.
2. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w

ust. 1, s¹ jawne i dostêpne, o ile stanowi¹ tak przepisy ustaw albo akty wydane na
ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.

3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, s¹ obowi¹zane zapewniæ lokalowe lub
techniczne �rodki umo¿liwiaj¹ce wykonywanie prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt 3. W miarê potrzeby zapewnia siê transmisjê audiowizualn¹ lub teleinformatycz-
n¹ z posiedzeñ organów, o których mowa w ust. 1.

4. Ograniczenie dostêpu do posiedzeñ organów, o których mowa w ust. 1 i 2, z
przyczyn lokalowych lub technicznych nie mo¿e prowadziæ do nieuzasadnionego za-
pewnienia dostêpu tylko wybranym podmiotom.

1. Stosownie do art. 61 ust. 2 Konstytucji RP bezwzglêdny obowi¹zek zapewnienia
dostêpu do posiedzeñ kolegialnych organów w³adz publicznych dotyczy organów pocho-
dz¹cych z powszechnych wyborów. Zgodnie z art. 18 Ustawy posiedzenia takich organów
s¹ jawne i dostêpne. Ka¿dy powinien mieæ mo¿liwo�æ rejestracji d�wiêku i obrazu, a tak¿e
mieæ dostêp do protoko³ów lub stenogramów obrad, chyba, ze organy obowi¹zane sporz¹-
dzaj¹ i udostêpniaj¹ materia³y audiowizualne lub teleinformatyczne rejestruj¹ce w pe³ni te
obrady.

Ponadto, stosownie do art. 18 ust. 2 Ustawy, tak¿e posiedzenia kolegialnych organów
jednostek pomocniczych s¹ jawne i dostêpne, o ile stanowi¹ tak przepisy ustaw albo akty
wydane na ich podstawie, b¹d� gdy taki organ pomocniczy sam tak postanowi. Regu³ê tê
stosuje siê zgodnie z art. 20 Ustawy odpowiednio do pochodz¹cych z powszechnych wybo-
rów kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek samorz¹du terytorialnego i
ich kolegialnych organów pomocniczych.

2. Ustawa wprowadza pewne zasady tego dostêpu. I tak, zgodnie z art. 18 ust. 3, orga-
ny obowi¹zane maj¹ obowi¹zek zapewniæ lokalowe lub techniczne �rodki umo¿liwiaj¹ce
realizacjê prawa dostêpu. Oznacza to, ¿e w pierwszej kolejno�ci nale¿y umo¿liwiæ realny
wstêp na posiedzenia organów kolegialnych, a w miarê potrzeby, gdy np. zainteresowanie
danym posiedzeniem jest du¿e, zapewniæ transmisjê audiowizualn¹ lub teleinformatyczn¹ w
czasie rzeczywistym z posiedzenia organu.

Artyku³ 18 ust. 4 Ustawy zawiera wytyczn¹ dla zachowania zasady równego dostêpu sta-
nowi¹c, ¿e ograniczenie dostêpu do posiedzeñ z przyczyn lokalowych lub technicznych nie
mo¿e prowadziæ do nieuzasadnionego zapewniania dostêpu tylko wybranym podmiotom.

Art. 19. (Informacje z posiedzeñ organów kolegialnych.)
Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporz¹dzaj¹ i udostêpniaj¹ protoko³y

lub stenogramy swoich obrad, chyba ¿e sporz¹dz¹ i udostêpni¹ materia³y audiowizu-
alne lub teleinformatyczne rejestruj¹ce w pe³ni te obrady.

W³a�ciwe przepisy reguluj¹ce dzia³ania poszczególnych instytucji i samorz¹dów teryto-
rialnych, a w przypadku Sejmu RP i Senatu ich Regulaminy, przewiduj¹ formy i zakres do-
kumentowania posiedzeñ tych organów. Informacji publicznej podlega ca³a dokumentacja
niezale¿nie od formy jej dokumentowania. Musi wiêc byæ dostêpna dla zapoznania siê z jej
tre�ci¹ oraz musi byæ udostêpniania w formie wydruku, kopii, przegrania na mo¿liwy no�nik,
b¹d� transmisji danych.
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Art. 20. (Informacje z posiedzeñ organów kolegialnych.)
Przepisy art. 18 i 19 stosuje siê odpowiednio do pochodz¹cych z powszechnych

wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek samorz¹du tery-
torialnego i ich kolegialnych organów pomocniczych.

Chodzi tu o organy samorz¹du takie jak rady osiedlowe, dzielnicowe, o ile tworzone s¹
na podstawie ustawy w ramach podmiotów samorz¹du terytorialnego.

Art. 21. (Skarga do WSA.)
Do skarg rozpatrywanych w postêpowaniu o udostêpnienie informacji publicznej

stosuje siê, z zastrze¿eniem przypadku, o którym mowa w art. 22, przepisy o Naczel-
nym S¹dzie Administracyjnym, z tym ¿e:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargê nastêpuje w terminie 15 dni od dnia
otrzymania skargi,

2) skargê rozpatruje siê w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowie-
dzi¹ na skargê.

1. Do skarg sk³adanych do s¹dów administracyjnych o udostêpnienie informacji publicznej
stosuje siê zgodnie z art. 21 przepisy ustawy o Naczelnym S¹dzie Administracyjnym (usta-
wa o NSA). Poniewa¿ po uchwaleniu Ustawy dokonano reformy s¹downictwa administra-
cyjnego, to obecnie trzeba tu przywo³aæ przepisy reguluj¹ce postêpowanie przed woje-
wódzkimi s¹dami administracyjnymi tj. ustawê z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o
postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270).

Niew¹tpliwie zainteresowany (wnioskodawca) mo¿e skar¿yæ ka¿d¹ decyzjê ostateczn¹
w toku instancji bez wzglêdu na interes, jaki le¿a³ u podstaw odmowy. Tak wiêc, je¿eli
nawet odmowê uzasadniono wy³¹cznie konieczno�ci¹ ochrony prywatno�ci osoby fizycznej,
to nie zachodz¹ przes³anki niedopuszczalno�ci skargi, ale wy³¹cznie ewentualnie przes³anka
niew³a�ciwo�ci s¹du co do podstaw materialnych � a wiêc oddalenie skargi musi nast¹piæ
wyrokiem. Oczywi�cie z punktu widzenia zainteresowanego takie dzia³anie by³oby nieracjo-
nalne i powinien on, je¿eli nie skar¿y z innych podstaw i okoliczno�ci (np. b³êdne wskazanie
podstawy odmowy, bo nie chodzi o tajemnicê przedsiêbiorcy, a poufno�æ dokumentacji prze-
targowej), od razu wyst¹piæ z powództwem do s¹du powszechnego.

S¹d wszczyna postêpowanie na podstawie skargi wniesionej przez uprawniony podmiot.
Skargê wnosi siê bezpo�rednio do S¹du w terminie 30 dni od dnia dorêczenia skar¿¹cemu
rozstrzygniêcia w sprawie (decyzji ostatecznej odmawiaj¹cej udostêpnienia w czê�ci lub w
ca³o�ci ¿¹danej informacji lub umarzaj¹cej postêpowanie). W postêpowaniu przed S¹dem
stron¹ przeciwn¹ w stosunku do skar¿¹cego jest organ, którego dzia³anie lub bezczynno�æ
jest przedmiotem skargi.

Skarga powinna zawieraæ m. in.:
1) oznaczenie skar¿¹cego, jego miejsca zamieszkania lub siedziby,
2) wskazanie zaskar¿onej decyzji b¹d� faktu bezczynno�ci,
3) oznaczenie organu, którego dzia³ania lub bezczynno�ci skarga dotyczy,
4) okre�lenie naruszenia prawa b¹d� interesu prawnego,
5) podpis osoby wnosz¹cej skargê, a w przypadku wniesienia jej przez pe³nomocnika

� jego podpis z za³¹czeniem do skargi pe³nomocnictwa.

2. Skargê do s¹du administracyjnego wnosi siê za po�rednictwem organu, którego dzia-
³anie lub bezczynno�æ s¹ przedmiotem skargi. Organ, którego dzia³anie lub bezczynno�æ
zaskar¿ono, mo¿e, w zakresie swojej w³a�ciwo�ci, uwzglêdniæ skargê w ca³o�ci do dnia
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wyznaczenia przez S¹d terminu rozprawy. W razie nieprzekazania przez organ akt sprawy i
odpowiedzi na skargê, S¹d, na wniosek skar¿¹cego, mo¿e orzec o wymierzeniu organowi
grzywny. Je¿eli organ nie przekaza³ s¹dowi akt sprawy mimo wymierzenia grzywny, S¹d
mo¿e � na ¿¹danie skar¿¹cego � rozpoznaæ sprawê na podstawie nades³anego odpisu skar-
gi, gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych w¹tpli-
wo�ci.

S¹d nie mo¿e wydaæ orzeczenia na niekorzy�æ skar¿¹cego, chyba ¿e stwierdzi naruszenie
prawa skutkuj¹ce stwierdzeniem niewa¿no�ci zaskar¿onej decyzji, co praktycznie nie wy-
st¹pi w sprawach o udostêpnienie informacji publicznej. Rozstrzygniêcie sprawy przez WSA
powinno nast¹piæ w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzi¹ na skargê.
Oczywi�cie w przypadku kasacji do NSA powinien obowi¹zywaæ ten sam termin.

S¹d uwzglêdniaj¹c skargê na decyzjê mo¿e:
1) uchyliæ decyzjê w ca³o�ci albo w czê�ci,
2) stwierdziæ niewa¿no�æ decyzji,
3) stwierdziæ niezgodno�æ decyzji z prawem.
Decyzja podlega uchyleniu, je¿eli S¹d stwierdzi:
1) naruszenie prawa materialnego, które mia³o wp³yw na wynik sprawy,
2) naruszenie prawa daj¹ce podstawê do wznowienia postêpowania administracyjnego,
3) inne naruszenie przepisów postêpowania, je¿eli mog³o mieæ ono istotny wp³yw na wynik

sprawy.
S¹d stwierdza niewa¿no�æ decyzji, je¿eli zachodz¹ przyczyny okre�lone w art. 156 Ko-

deksu postêpowania administracyjnego lub w innych przepisach.
W razie nieuwzglêdnienia skargi S¹d skargê oddala.

3. S¹d odrzuca skargê:
� wniesion¹ po up³ywie terminu do jej wniesienia,
� niedopuszczaln¹ z innych przyczyn, a tak¿e:
� gdy nie uzupe³niono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi,
� je¿eli sprawa objêta skarg¹ pomiêdzy tymi samymi stronami jest w toku lub zosta³a ju¿

prawomocnie os¹dzona.
Nale¿y wskazaæ, ¿e odrzucenie skargi nie wstrzymuje wnioskodawcy (zainteresowane-

go) od wyst¹pienia z ponownym wnioskiem o udostêpnienie informacji, a w przypadku otrzy-
mania odmownej decyzji ostatecznej � od wniesienia skargi.

Rozstrzygniêcie sprawy nastêpuje w drodze wyroku lub postanowienia. Wyrok rozstrzy-
ga sprawê co do stwierdzenia naruszenia prawa i skutków prawnych tego naruszenia. Po-
stanowienie wydaje siê w razie odrzucenia skargi, umorzenia postêpowania na posiedzeniu
niejawnym lub na rozprawie oraz w celu rozstrzygniêcia innych kwestii procesowych zwi¹-
zanych ze spraw¹, wynik³ych w toku postêpowania s¹dowego.

Uzasadnienie wyroku sporz¹dza siê z urzêdu w terminie 14 dni od dnia og³oszenia wyro-
ku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. W sprawach, w
których skargê oddalono, uzasadnienie wyroku sporz¹dza siê na wniosek strony zg³oszony
w terminie 7 dni od og³oszenia wyroku albo dorêczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasad-
nienie wyroku sporz¹dza siê w terminie 14 dni od dnia zg³oszenia wniosku.

Od wydanego przez wojewódzki s¹d administracyjny wyroku lub postanowienia koñ-
cz¹cego postêpowanie w sprawie przys³uguje skarga kasacyjna do Naczelnego S¹du Ad-
ministracyjnego. Skarga kasacyjna powinna zawieraæ m. in. oznaczenie zaskar¿onego orze-
czenia ze wskazaniem czy jest ono zaskar¿one w ca³o�ci, czy w czê�ci, przytoczenie pod-
staw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianê orzeczenia z oznacze-
niem zakresu ¿¹danego uchylenia lub zmiany. Skargê kasacyjn¹ wnosi siê za po�rednictwem
s¹du, który wyda³ zaskar¿ony wyrok lub postanowienie, w terminie 30 dni od dnia dorêcze-
nia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.
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Czê�æ II: Komentarz do ustawy

Art. 22. (Powództwo do s¹du powszechnego.)
1. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostêpu do informacji publicznej ze

wzglêdu na wy³¹czenie jej jawno�ci z powo³aniem siê na ochronê danych osobowych,
prawo do prywatno�ci oraz tajemnicê inn¹ ni¿ pañstwowa, s³u¿bowa, skarbowa lub
statystyczna, przys³uguje prawo wniesienia powództwa do s¹du powszechnego o udo-
stêpnienie takiej informacji.

2. Podmiot, którego dotyczy wy³¹czenie informacji publicznej, ma interes prawny
w przyst¹pieniu w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej.

3. S¹dem w³a�ciwym do orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest s¹d
rejonowy w³a�ciwy ze wzglêdu na siedzibê podmiotu, który odmówi³ udostêpnienia
informacji publicznej.

1. Gdy zainteresowanemu odmówiono prawa dostêpu do informacji publicznej ze wzglêdu
na wy³¹czenie jej jawno�ci z powo³aniem siê na:

� ochronê danych osobowych,
� prawo do prywatno�ci, a wiêc tajemnicê ¿ycia osobistego, rodzinnego itd., godno�æ,

dobra osobiste,
� tajemnicê inn¹ ni¿ pañstwowa, s³u¿bowa, skarbowa lub statystyczna, a wiêc m.in. ta-

jemnice zawodowe, handlowe, przemys³owe, przedsiêbiorcy, bankow¹,
ma on prawo wniesienia powództwa do s¹du powszechnego o udostêpnienie takiej infor-
macji. Powództwo takie przys³uguje bez konieczno�ci wyczerpywania drogi postêpowania
odwo³awczego. Tak wiêc zainteresowany, ¿¹daj¹cy udostêpnienia informacji publicznej, mo¿e
dokonaæ wyboru czy najpierw odwo³a siê w toku instancji, czy te¿ zrezygnuje i od razu
wyst¹pi z ¿¹daniem na drogê s¹dow¹, wykazuj¹c, ¿e przes³ank¹ odmowy udzielenia infor-
macji w ca³o�ci lub w czê�ci jest prywatno�æ b¹d� jedna z tajemnic w obszarze prywatno-
prawnym (a wiêc zastrze¿ona dla ochrony interesu osoby prywatnej, a nie ze wzglêdu na
interes podmiotu prawa publicznego).

2. Ten, którego wy³¹czona z dostêpu informacja publiczna dotyczy, ma interes prawny w
przyst¹pieniu w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej (art. 22 ust. 2
Ustawy) i takie przyst¹pienie mo¿e odbyæ siê na podstawie art. 76 Kodeksu postêpowania
cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 76 Kpc, ka¿dy, kto to ma interes prawny w tym, aby
sprawa zosta³a rozstrzygniêta na korzy�æ jednej ze stron, mo¿e w ka¿dym stanie sprawy, a¿
do zamkniêcia rozprawy w drugiej instancji, przyst¹piæ do tej strony. Wydaje siê, ¿e osoba,
której prywatno�ci lub dóbr chronionych tajemnic¹ wy³¹czenie dotyczy, powinna byæ z urzêdu
powiadomiona o sprawie ju¿ na etapie postêpowania administracyjnego wszczêtego z wnio-
sku. Ma bowiem interes prawny i faktyczny. Powiadomienia powinien dokonaæ organ roz-
poznaj¹cy wniosek najpó�niej z chwil¹ powziêcia zamiaru dokonania odmowy udostêpnie-
nia informacji publicznej w czê�ci lub w ca³o�ci (czyli dokonania wy³¹czenia informacji) z
powo³aniem siê na ochronê dóbr tej osoby.

Wst¹pienie swe do sprawy interwenient uboczny zg³asza w pi�mie, w którym podaje,
jaki ma interes prawny we wst¹pieniu, a wiêc czy chce aby dotycz¹ca go informacja by³a
udostêpniona czy te¿ wy³¹czona, i do której ze stron przystêpuje. Pismo to nale¿y dorêczyæ
obu stronom.  Interwenient uboczny mo¿e ze wst¹pieniem do sprawy po³¹czyæ dokonanie
innej czynno�ci procesowej (art. 77 Kodeksu postêpowania cywilnego). Stosownie do art.
79 Kpc interwenient uboczny jest uprawniony do wszelkich czynno�ci procesowych do-
puszczalnych wed³ug danego stanu sprawy. Nie mog¹ one jednak pozostawaæ w sprzeczno-
�ci z czynno�ciami i o�wiadczeniami strony, do której przyst¹pi³. Interwenientowi uboczne-
mu nale¿y od chwili jego wst¹pienia do sprawy dorêczaæ, tak jak stronie, zawiadomienia o
terminach i posiedzeniach s¹dowych, jak te¿ orzeczenia s¹du (art. 80 Kpc). Zgodnie z art.
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83 Kpc, interwenient uboczny mo¿e za zgod¹ stron wej�æ w miejsce strony, do której przy-
st¹pi³. Wydaje siê tak¿e, ¿e je¿eli pomimo powiadomienia osoba uprawniona nie wst¹pi³a
do sprawy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ka¿da ze stron wskaza³a t¹ osobê jako
�wiadka na okoliczno�æ istnienia (zagro¿enia) dóbr chronionych (tajemnic).

3. S¹dem w³a�ciwym do wniesienia pozwu jest s¹d rejonowy w³a�ciwy ze wzglêdu na
siedzibê podmiotu, który dokona³ odmowy udostêpnienia informacji publicznej. Powódz-
two o udostêpnienie informacji, a wiêc o �wiadczenie (dzia³anie) niepieniê¿ne (niemaj¹tko-
we) wnosi siê w drodze pozwu, zgodnie z art. art. 29-30 Kodeksu postêpowania cywilnego
w zw. z art. art. 64-65 Kpc.

Pozew, zgodnie z art. 187 Kpc w zw. z art. 125 Kpc powinien zawieraæ:
� oznaczenie s¹du, do którego jest skierowane � tu: s¹d rejonowy,
� imiê i nazwisko lub nazwê (firmê) stron, ich przedstawicieli ustawowych lub pe³no-

mocników;
� oznaczenie rodzaju pisma � tu: pozew o udostêpnienie informacji;
� osnowê wniosku lub dok³adne okre�lenie ¿¹dania � tu: o nakazanie wydania informa-

cji publicznej � oraz dowody lub wskazanie podstaw b¹d� faktów powszechnie zna-
nych na poparcie przytoczonych okoliczno�ci;

� podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pe³nomocnika;
� wymienienie za³¹czników.

4. Zgodnie z art. 5 w zw. z art. 15 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach s¹do-
wych w sprawach cywilnych, przed wniesieniem pisma do s¹du nale¿y ui�ciæ op³atê s¹dow¹
(art. 27 ustawy o kosztach � przez pismo wnoszone do s¹du rozumie siê równie¿ pozew).
Dowód uiszczenia op³aty s¹dowej nale¿y do³¹czyæ do pozwu. Brak dokonania op³aty skut-
kuje nie podjêciem przez s¹d ¿adnej czynno�ci i wezwaniem do uiszczenia op³aty w terminie
tygodnia pod rygorem zwrotu pisma (art. 16 ustawy o kosztach).

Jednak¿e, zgodnie z art. 31 ustawy o kosztach, w przypadku spraw o prawa niemaj¹tko-
we op³atê s¹dow¹ stanowi wpis tymczasowy, okre�lony przez przewodnicz¹cego (wpis osta-
teczny ustala s¹d w orzeczeniu koñcz¹cym sprawê w pierwszej instancji, bior¹c pod uwagê
m.in. rodzaj sprawy i stopieñ jej zawi³o�ci), a wiêc pozew mo¿e byæ wniesiony bez op³aca-
nia ze wzmiank¹, ze zostanie op³acony po okre�leniu wysoko�ci wpisu.

5. Stosownie do art. 127 Kodeksu postêpowania cywilnego, w pismach procesowych
maj¹cych na celu przygotowanie rozprawy (pisma przygotowawcze) nale¿y podaæ zwiê�le
stan sprawy, wypowiedzieæ siê co do twierdzeñ strony przeciwnej i dowodów przez ni¹
powo³anych oraz wskazaæ dowody, które maj¹ byæ przedstawione na rozprawie, lub je
za³¹czyæ. Tak wiêc, je¿eli organ odmawiaj¹cy udostêpnienia informacji wniesie odpowied�
na pozew, to powód mo¿e (a nawet powinien) odnie�æ siê do twierdzeñ strony przeciwnej w
pi�mie procesowym. Do pisma procesowego nale¿y do³¹czyæ jego odpisy i odpisy za³¹czni-
ków dla dorêczenia ich uczestnicz¹cym w sprawie osobom, a ponadto, je¿eli w s¹dzie nie
z³o¿ono za³¹czników w oryginale, po jednym odpisie ka¿dego za³¹cznika do akt s¹dowych
(art. 128 Kpc).

Je¿eli pismo nie spe³nia warunków formalnych i wskutek tego nie mo¿e otrzymaæ prawi-
d³owego biegu, przewodnicz¹cy wzywa, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia lub
uzupe³nienia go w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu. Po bezskutecznym up³ywie
terminu przewodnicz¹cy zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywo³uje ¿adnych skut-
ków, jakie ustawa wi¹¿e z wniesieniem pisma procesowego do s¹du. Pismo poprawione lub
uzupe³nione w terminie wywo³uje skutki od chwili jego wniesienia (art. 130 Kodeksu postê-
powania cywilnego).
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6. Od wyroku s¹du pierwszej instancji przys³uguje apelacja do s¹du drugiej instancji
(art. 367 Kodeksu postêpowania cywilnego). Zgodnie z art. 368 Kpc apelacja powinna
czyniæ zado�æ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawieraæ:

� oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskar¿o-
ny w ca³o�ci czy w czê�ci,

� zwiêz³e przedstawienie zarzutów,
� uzasadnienie zarzutów,
� powo³anie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, ¿e ich po-

wo³anie w postêpowaniu przed s¹dem pierwszej instancji nie by³o mo¿liwe albo ¿e
potrzeba powo³ania siê na nie wynik³a pó�niej,

� wniosek o zmianê lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu ¿¹danej zmiany lub
uchylenia.

Apelacjê wnosi siê za po�rednictwem s¹du, który wyda³ zaskar¿ony wyrok, w terminie
dwutygodniowym od dorêczenia stronie skar¿¹cej wyroku z uzasadnieniem. Je¿eli strona
nie za¿¹da³a uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od og³oszenia sentencji, termin
do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym up³yn¹³ termin do ¿¹dania uzasadnienia
(art. 369 Kpc). Apelacjê wniesion¹ po up³ywie przepisanego terminu lub niedopuszczaln¹ z
innych przyczyn, jak równie¿ apelacjê, której braków strona nie uzupe³ni³a w wyznaczonym
terminie, s¹d pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym (art. 370 Kpc). S¹d
drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelacjê, je¿eli ulega³a ona odrzuceniu
przez s¹d pierwszej instancji. Je¿eli s¹d dostrze¿e braki, do których usuniêcia strona nie
by³a wezwana, za¿¹da ich usuniêcia. W razie nieusuniêcia braków w wyznaczonym terminie,
apelacja ulega odrzuceniu (art. 373 Kpc).

Zgodnie z art. 387 Kodeksu postêpowania cywilnego s¹d drugiej instancji uzasadnia z
urzêdu wyrok. Sporz¹dzenie uzasadnienia powinno nast¹piæ w terminie dwóch tygodni od
dnia og³oszenia sentencji orzeczenia. Je¿eli og³oszenia nie by³o, termin ten liczy siê od dnia
wydania orzeczenia. Orzeczenie z uzasadnieniem dorêcza siê tej stronie, która w terminie
tygodniowym od og³oszenia sentencji za¿¹da³a dorêczenia. Je¿eli og³oszenia nie by³o, orze-
czenie z uzasadnieniem dorêcza siê stronom z urzêdu w terminie tygodniowym od sporz¹-
dzenia uzasadnienia. Wyrok jest jednak prawomocny od dnia og³oszenia lub wydania i mo¿e
stanowiæ tytu³ wykonawczy.

Art. 23. (Odpowiedzialno�æ karna.)
Kto, wbrew ci¹¿¹cemu na nim obowi¹zkowi, nie udostêpnia informacji publicznej,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno�ci albo pozbawienia wolno�ci do roku.

Art. 24. (Zmiany w innych przepisach.)
W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. � Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988

r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr
100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770
oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) dodaje siê art. 3a w brzmieniu:
�Art. 3a. W zakresie prawa dostêpu prasy do informacji publicznej stosuje siê
przepisy ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198).�;

2) w art. 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Czê�æ II: Komentarz do ustawy
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�1. Przedsiêbiorcy i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych
oraz niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku s¹ obowi¹zane do udzielenia pra-
sie informacji o swojej dzia³alno�ci, o ile na podstawie odrêbnych przepisów
informacja nie jest objêta tajemnic¹ lub nie narusza prawa do prywatno�ci.�,

b) skre�la siê ust. 2,
c) w ust. 3 wyrazy �Na ¿¹danie redaktora naczelnego� zastêpuje siê wyrazami

�W przypadku odmowy udzielenia informacji, na ¿¹danie redaktora naczel-
nego,�

d) skre�la siê ust. 5 i 6;
3) w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

�4. Rada Ministrów, w drodze rozporz¹dzenia, okre�la organizacjê i zadania
rzeczników prasowych w urzêdach organów administracji rz¹dowej.�

Art. 25. (Przepisy przej�ciowe.)
1. Do spraw z zakresu dostêpu do informacji publicznej, niezakoñczonych w dniu

wej�cia w ¿ycie ustawy ostatecznym albo prawomocnym rozstrzygniêciem, stosuje
siê przepisy niniejszej ustawy.

2. Podmioty s¹ obowi¹zane w sprawach, o których mowa w ust. 1, w terminie 14
dni od dnia wej�cia w ¿ycie ustawy, udostêpniæ informacjê publiczn¹ albo wydaæ de-
cyzjê o odmowie udostêpnienia informacji.

Art. 26. (Wej�cie w ¿ycie.)
Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyj¹tkiem przepisu art. 8 ust.

3, który odno�nie do na³o¿onego obowi¹zku udostêpniania w Biuletynie Informacji
Publicznej informacji publicznych w zakresie, o którym mowa w:

1) art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e) oraz pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) � wchodzi
w ¿ycie po up³ywie 24 miesiêcy od dnia wej�cia w ¿ycie ustawy,

2) art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a)-d) i lit. f) � wchodzi w ¿ycie po up³ywie 18
miesiêcy od dnia wej�cia w ¿ycie ustawy,

3) art. 6 ust. 1 pkt 5 � wchodzi w ¿ycie po up³ywie 36 miesiêcy od dnia wej�cia w
¿ycie ustawy.
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Spis tre�ci

Wykaz skrótów:
artyku³ P � artyku³ prasowy
BISN � Biuletyn Informacyjny S¹du Najwy¿szego
Biul.SN � Biuletyn S¹du Najwy¿szego
Cz.PKiNP � Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
LEX � program prawny LEX
M.Prawn. � Monitor Prawniczy
NSA � Naczelny S¹d Administracyjny
ONSA � miesiêcznik Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego
OSA � miesiêcznik Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych
OSNC � Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna
OSNP � Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych

i Spraw Publicznych
OSNKW � Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Karna i Izba Wojskowa
OSP � Orzecznictwo S¹dów Polskich
OSS � Orzecznictwo w Sprawach Samorz¹dowych
OTK � Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego
OTK-A � Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego
Palestra � miesiêcznik adwokatury polskiej Palestra
PiP � Pañstwo i Prawo
Prok. i Pr. � miesiêcznik Prokuratura i Prawo
RIO � Regionalna Izba Obrachunkowa
Rzeczposp. � dziennik Rzeczpospolita
SA � S¹d Apelacyjny
SA Wr � S¹d Administracyjny Wroc³aw
Sam. Teryt. � miesiêcznik Samorz¹d Terytorialny
SKO � Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze
SN � S¹d Najwy¿szy
TK � Trybuna³ Konstytucyjny
Wokanda � miesiêcznik Wokanda
WPP � Wojskowy Przegl¹d Prawniczy
Wspólnota � miesiêcznik Wspólnota
wsa � Wojewódzki S¹d Administracyjny
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Spis tre�ci

Konstytucja RP o prawie do informacji:

Art. 61
1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dzia³alno�ci organów w³adzy pu-

blicznej oraz osób pe³ni¹cych funkcje publiczne. Prawo to obejmuje równie¿ uzy-
skiwanie informacji o dzia³alno�ci organów samorz¹du gospodarczego i zawodo-
wego, a tak¿e innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim
wykonuj¹ one zadania w³adzy publicznej i gospodaruj¹ mieniem komunalnym lub
maj¹tkiem Skarbu Pañstwa.

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostêp do dokumentów oraz wstêp na
posiedzenia kolegialnych organów w³adzy publicznej pochodz¹cych z powszech-
nych wyborów, z mo¿liwo�ci¹ rejestracji d�wiêku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie ze wzglêdu
na okre�lone w ustawach ochronê wolno�ci i praw innych osób i podmiotów gospo-
darczych oraz ochronê porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa lub wa¿nego intere-
su gospodarczego pañstwa.

Art. 74.
1. W³adze publiczne prowadz¹ politykê zapewniaj¹c¹ bezpieczeñstwo ekologiczne

wspó³czesnemu i przysz³ym pokoleniom.
2. Ochrona �rodowiska jest obowi¹zkiem w³adz publicznych.
3. Ka¿dy ma prawo do informacji o stanie i ochronie �rodowiska.
4. W³adze publiczne wspieraj¹ dzia³ania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu

�rodowiska.

Art. 51
1. Nikt nie mo¿e byæ obowi¹zany inaczej ni¿ na podstawie ustawy do ujawniania infor-

macji dotycz¹cych jego osoby.
2. W³adze publiczne nie mog¹ pozyskiwaæ, gromadziæ i udostêpniaæ innych informacji

o obywatelach ni¿ niezbêdne w demokratycznym pañstwie prawnym.
3. Ka¿dy ma prawo dostêpu do dotycz¹cych go urzêdowych dokumentów i zbiorów

danych. Ograniczenie tego prawa mo¿e okre�liæ ustawa.
4. Ka¿dy ma prawo do ¿¹dania sprostowania oraz usuniêcia informacji nieprawdzi-

wych, niepe³nych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustaw¹.
5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostêpniania informacji okre�la ustawa.

Art. 8.
1. Konstytucja jest najwy¿szym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisy Konstytucji stosuje siê bezpo�rednio, chyba ¿e Konstytucja stanowi ina-

czej.


