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Wybrane zagadnienia prawne dostêpu do informacji
publicznej
1. Wstêp
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej1 zawiera szereg unormowañ
dotycz¹cych jawnoœci ¿ycia publicznego, dostêpu do informacji publicznej, a tak¿e swobody pozyskiwania i gromadzenia informacji. Regulacje
te ujêto w rozdziale dotycz¹cym wolnoœci, praw i obowi¹zków cz³owieka
i obywatela.
I tak, do wolnoœci i praw osobistych Konstytucja zalicza wolnoœæ
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 ust. 1) oraz wolnoœæ dostêpu do w³asnych danych osobowych (art. 51 ust. 3). Wolnoœci
te przys³uguj¹ ka¿demu. Do wolnoœci i praw politycznych zalicza siê
dostêp do informacji publicznej, uregulowany w art. 61 Konstytucji,
przys³uguj¹cy obywatelom (a wiêc jedynie osobom fizycznym z obywatelstwem polskim), natomiast prawo do informacji o œrodowisku (przyznane ka¿demu) zaliczono do wolnoœci i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych (art. 74 Konstytucji)2.
1

Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483; sprostowanie Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319.
Szerzej o regulacji konstytucyjnej zob. J. J e n d r o œ k a, M. S t o c z k i e w i c z, Ustawa
o dostêpie do informacji publicznej, a regulacje szczególne, Pañstwo i Prawo 2003, nr 6,
s. 89-100; K. N o w a c k i i M. M u c h a, Problemy regulacji prawnej dostêpu do informacji w Polsce, Przegl¹d S¹dowy 2002, nr 2, s. 8-24, a tak¿e K. T a r n a c k a, Prawo do
informacji w Polsce, Pañstwo i Prawo 2003, z. 5, s. 69-81. Ogólnie o prawie do informacji
2
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Podkreœliæ nale¿y, ¿e wolnoœæ pozyskiwania informacji nie jest w ¿aden sposób ograniczona od strony przedmiotowej. Dotyczy wszelkich
rodzajów i dziedzin informacji, a swoist¹ jej gwarancj¹ jest zakaz cenzury
prewencyjnej œrodków spo³ecznego przekazu i koncesjonowania prasy
(art. 54 ust. 2 Konstytucji). Swoistym korelatem wolnoœci pozyskiwania
informacji jest przys³uguj¹ce ka¿demu prawo do prywatnoœci i kontroli
nad gromadzeniem danych o sobie (art. 51 Konstytucji). Obowi¹zek
ujawnienia w³asnych danych mo¿e byæ na³o¿ony jedynie ustaw¹, przy
czym ka¿dy ma prawo dostêpu do dotycz¹cych go urzêdowych dokumentów i zbiorów danych (ust. 3) oraz ¿¹dania sprostowania i usuniêcia
informacji nieprawdziwych, niepe³nych lub zebranych niezgodnie z ustaw¹
(ust. 4). Zasady i tryb gromadzenia i udostêpniania informacji o obywatelach okreœla ustawa, mog¹ca zarazem wprowadziæ pewne ograniczenia
w dostêpie do nich (ust. 3 i 5).
Zgodnie z art. 61 Konstytucji, obywatele maj¹ prawo uzyskiwania
informacji o dzia³alnoœci organów w³adzy publicznej, samorz¹du gospodarczego i zawodowego oraz informacji na temat osób pe³ni¹cych funkcje
publiczne, a tak¿e innych osób i jednostek organizacyjnych w zakresie,
w jakim wykonuj¹ one zadania w³adzy publicznej i gospodaruj¹ mieniem
komunalnym lub maj¹tkiem Skarbu Pañstwa (ust. 1). Prawo to obejmuje
dostêp do dokumentów oraz wstêp na posiedzenia kolegialnych organów
w³adzy publicznej, pochodz¹cej z powszechnych wyborów, z mo¿liwoœci¹ rejestracji dŸwiêku lub obrazu (ust. 2). Ograniczenie prawa do informacji
mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie ze wzglêdu na okreœlon¹ w ustawach ochronê
wolnoœci i praw innych osób czy podmiotów gospodarczych oraz ochronê porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa lub wa¿nego interesu gospodarczego pañstwa (ust. 3). Tryb udzielania ww. informacji okreœlaj¹ ustawy,
a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy (ust. 4).
Stosunkowo lakonicznie uregulowano w Konstytucji prawo do informacji o stanie i ochronie œrodowiska (art. 74 ust. 3). Przys³uguje ono
ka¿demu, ale mo¿na go dochodziæ jedynie w granicach okreœlonych prawem
(art. 81).
W praktyce najwiêcej zwi¹zków wystêpuje miêdzy dostêpem do
informacji publicznej i dostêpem do informacji o œrodowisku. Podnosi siê,
A. P i s k o r z - R y ñ, Prawo do informacji od podmiotów wykonuj¹cych administracjê
publiczn¹ w polskim porz¹dku prawnym, Samorz¹d Terytorialny 2000, nr 7-8, s. 88-98.
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¿e w istocie prawo do informacji o œrodowisku jest elementem prawa
do informacji publicznej3. Niniejszy artyku³ poœwiêcony bêdzie prawnym
zagadnieniom dostêpu do tych w³aœnie kategorii informacji.
Jakkolwiek Konstytucja stosunkowo szczegó³owo uregulowa³a zasady dostêpu do informacji publicznej i przyjmowano, ¿e mog¹ byæ one
stosowane wprost i bezpoœrednio, to niezbêdna okaza³a siê regulacja tego
prawa w ustawodawstwie zwyk³ym. ZapowiedŸ tej regulacji (w zakresie
trybu udzielania informacji) zawiera³ ju¿ art. 61 ust. 4 Konstytucji.
Unormowanie dostêpu do informacji publicznej znalaz³o siê w kilku
aktach prawnych. Podstawowe znaczenie ma, oczywiœcie, ustawa z dnia
6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej4 (dalej: u.d.i.p.),
niemniej jednak zagadnienia tego dotyczy tak¿e m.in.:
1) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska5
(dalej: p.o.œ.) w zakresie dostêpu do informacji o œrodowisku i jego ochronie,
2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym6 (dalej:
u.s.g.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym7
(dalej: u.s.p.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa8 (u.s.w.) w zakresie jawnoœci dzia³añ organów oraz funkcjonariuszy
samorz¹dowych,
3) ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych9 (dalej:
u.f.p.), która z dniem 1 stycznia 2006 r. zast¹pi³a dawn¹ ustawê o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r.9a (d.u.f.p.) w zakresie
dostêpu do informacji o gospodarce bud¿etowej oraz sektora finansów
publicznych,
4) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieñ publicznych10
(dalej: p.z.p.) w zakresie jawnoœci finansowania zamówieñ ze œrodków
publicznych.
3

K. T a r n a c k a, Prawo do informacji..., s. 76.
Ustawê tê, prócz autorów wskazanych w przypisie 2, omawia m.in.: E. J a r z ê c k a S i w i k, Dostêp do informacji publicznej, Kontrola Pañstwowa 2002, nr 1, s. 28-31.
5
Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.
6
Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.
7
Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.
8
Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.
9
Dz.U. Nr 249, poz. 2104.
9a
Tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.
10
Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.
4
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Sytuacja ta, w po³¹czeniu z zawi³oœci¹ samej ustawy o dostêpie do
informacji publicznej, stwarza praktyczne problemy w stosowaniu przepisów dotycz¹cych udostêpniania informacji publicznej11.

II. Podmioty zobowi¹zane do udzielania informacji publicznej
oraz podmioty uprawnione do jej otrzymania
Obowi¹zek udostêpniania informacji publicznej ci¹¿y na jednostkach
pañstwowych i samorz¹dowych, podmiotach od nich zale¿nych oraz
organizacjach pozarz¹dowych, opisanych, nie do koñca zreszt¹ precyzyjnie, w art. 4 ust. 1 i 2 u.d.i.p. Podmiotami tymi s¹:
1) organy w³adzy publicznej oraz samorz¹dów gospodarczych i zawodowych,
2) podmioty reprezentuj¹ce Skarb Pañstwa, pañstwowe osoby prawne, osoby prawne samorz¹du terytorialnego oraz inne jednostki organizacyjne pañstwowe lub samorz¹du terytorialnego,
3) osoby prawne, w których Skarb Pañstwa, jednostki samorz¹du
terytorialnego oraz gospodarczego lub zawodowego maj¹ pozycjê dominuj¹c¹ w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
(art. 4 ust. 1);
4) organizacje zwi¹zkowe i pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo³eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo³ecznego12 (do 23 listopada 2004 r. by³y to wszystkie zwi¹zki zawodowe i ich
organizacje) oraz partie polityczne (art. 4 ust. 2).
Podmioty te charakteryzuj¹ siê wieloma odmiennoœciami co do ustroju, organizacji, zasad gospodarki maj¹tkowej i finansowej, jak te¿ wykonywanych zadañ, niemniej wszystkie obowi¹zane s¹ udostêpniaæ
wszelkie posiadane informacje publiczne, niezale¿nie od tego, który podmiot

11

Wywi¹zywanie siê organów administracji publicznej z obowi¹zku udostêpniania
informacji publicznej, w tym zagadnienia prawne oraz organizacyjne zwi¹zane z wdra¿aniem u.d.i.p., by³o przedmiotem kontroli NIK, przeprowadzonej w województwie podlaskim w I po³. 2004 r. w 15 jednostkach samorz¹du terytorialnego i w Podlaskim Urzêdzie
Wojewódzkim. Wyniki tej kontroli przedstawiono w informacji z wrzeœnia 2004 r. (160/
2004/P04133/LBI), opracowanej przez Delegaturê NIK w Bia³ymstoku.
12
Dz.U. Nr 100, poz. 1080 ze zm.
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je wytworzy³ (art. 4 ust. 3 u.d.i.p.). Nie jest wiêc istotne, czy podlegaj¹ca
udostêpnieniu informacja w ogóle dotyczy danego podmiotu, czy realizowanych przezeñ zadañ. Rozwi¹zanie to podyktowane jest chêci¹ unikniêcia
sytuacji, w której podmioty obowi¹zane do udostêpniania informacji publicznych popadaj¹ w spory kompetencyjne i odsy³aj¹ osoby ¿¹daj¹ce tych
informacji do innych jednostek.
Udzielanie informacji o stanie œrodowiska i jego ochronie powierzone
zosta³o organom administracji publicznej, którymi s¹ (art. 19 ust. 1 w zw.
z art. 3 pkt 14 p.o.œ.):
1) ministrowie, centralne organy administracji rz¹dowej, wojewodowie, inne terenowe organy administracji rz¹dowej, organy jednostek samorz¹du terytorialnego,
1) inne podmioty, powo³ane z mocy prawa lub na podstawie porozumieñ do wykonywania zadañ publicznych dotycz¹cych œrodowiska
i jego ochrony.
Ustawa o dostêpie do informacji publicznej rozszerza konstytucyjnie
okreœlony kr¹g osób uprawnionych do jej uzyskania (wy³¹cznie obywatele), przyznaj¹c prawo do tego ka¿demu (art. 2 ust. 1), a wiêc wszelkim
znanym prawu podmiotom:
1) osobom fizycznym, niezale¿nie od obywatelstwa, miejsca zamieszkania czy pobytu (w kraju czy zagranic¹), wieku, zdolnoœci do czynnoœci
prawnych, czy te¿ posiadanych praw publicznych (tak¿e osoby osadzone
w zak³adach karnych i aresztach, niepe³noletnie itd.)13,
2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niedysponuj¹cym
osobowoœci¹ prawn¹, niezale¿nie od ich formy organizacyjnoprawnej,
statusu prawnego, miejsca siedziby (w kraju czy zagranic¹) czy te¿ zakresu
dzia³alnoœci.
Ustawa nie wymaga zreszt¹, by organ udzielaj¹cy informacji ustala³
to¿samoœæ podmiotu, któremu s¹ one udzielane.
13
Pogl¹d odmienny, zak³adaj¹cy, ¿e osoby niedysponuj¹ce zdolnoœci¹ prawn¹ (np.
niepe³noletnie) nie mog¹ otrzymaæ dostêpu do informacji publicznej jest nieprzekonuj¹cy
i w literaturze przedmiotu odosobniony; zob. dyskusjê w tym zakresie i przytaczane pogl¹dy
P. S z u s t a k i e w i c z, Ustawa o dostêpie do informacji publicznej w pracy radcy prawnego, Radca Prawny 2004, nr 5; s. 8-17; M. B a r, O dostêpie do informacji publicznej,
Radca Prawny 2005, nr 1; s. 78-81 i P. S z u s t a k i e w i c z, Ustawa o dostêpie do informacji publicznej w pracy radcy prawnego – odpowiedŸ, Radca Prawny 2005, nr 1, s. 8283.
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Zwa¿yæ nale¿y, ¿e udostêpnienie informacji w ¿aden sposób nie okreœla
praw ani obowi¹zków osób otrzymuj¹cych je. Nie jest zatem spraw¹
indywidualn¹, rozstrzygan¹ decyzj¹ administracyjn¹ w rozumieniu art. 1
pkt 1 k.p.a., stanowi natomiast obowi¹zek organu administracji publicznej
lub wykonuj¹cego zadania publiczne, bêd¹cego korelatem prawa podmiotowego do informacji publicznej, dlatego te¿ przepisów kodeksu postêpowania administracyjnego nie stosuje siê do udostêpniania informacji
publicznej, a jedynie w przypadku odmowy lub umorzenia postêpowania
o udostêpnienie takiej informacji (art. 17 u.d.i.p.), które zamykaj¹ drogê
do jej uzyskania, okreœlaj¹ bowiem granice prawa podmiotowego danej
osoby do uzyskania informacji.
Uwagi powy¿sze odnosz¹ siê tak¿e do udzielania informacji o œrodowisku (art. 19-22 p.o.œ.).

III. Zakres przedmiotowy informacji publicznych podlegaj¹cych
udostêpnieniu
Informacja publiczna zdefiniowana zosta³a jako ka¿da informacja
o sprawach publicznych (art. 1 ust. 1 u.d.i.p.). Definicja ta wadliwie
definiuje nieznane pojêcie przez nie samo (circulum in definiendo). W tej
sytuacji oprzeæ siê mo¿na na potocznym, intuicyjnym rozumieniu informacji o sprawach publicznych. W jêzyku polskim przez publiczny rozumie siê „dotycz¹cy ogó³u ludzi, s³u¿¹cy ogó³owi, przeznaczony, dostêpny dla wszystkich, zwi¹zany z jakimœ urzêdem, instytucj¹; spo³eczny,
powszechny, ogólny, nieprywatny”, a tak¿e „dziej¹cy siê w miejscu
dostêpnym dla wszystkich, odbywaj¹cy siê wobec œwiadków, widoczny,
oficjalny, jawny”14. Opar³ siê na nim tak¿e Naczelny S¹d Administracyjny,
uznaj¹c za informacjê publiczn¹ „ka¿d¹ wiadomoœæ wytworzon¹ przez
szeroko rozumiane w³adze publiczne oraz osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne, a tak¿e wytworzon¹ przez inne podmioty, które tê w³adzê realizuj¹ b¹dŸ
gospodaruj¹ mieniem komunalnym lub maj¹tkiem Skarbu Pañstwa” oraz
„wiadomoœæ niewytworzon¹ przez podmioty publiczne, lecz odnosz¹c¹ siê
do tych podmiotów” (wyrok z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. II SA 1956/
02, Mon. Praw. 2002, nr 23, poz. 1059 i podobnie wyrok z dnia 23 maja
2003 r. II SA 4059/02, Mon. Praw. 2003, nr 10, poz. 436).
14
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W piœmiennictwie podnosi siê jednak, ¿e zakwalifikowanie informacji
jako publicznej nie oznacza, ¿e jest ona jawna. Jakkolwiek praktycznie
wszelkie informacje zgromadzone przez w³adze publiczne stanowi¹ informacje publiczne, gdy¿ zebrano je w celu realizacji pewnego typu zadañ,
to jednak nie wszystkie podlegaj¹ ujawnieniu. Ze wzglêdu na ograniczenia
zawarte w innych ustawach, informacje podzieliæ mo¿na na informacje
dostêpne oraz informacje, co do których dostêp jest ograniczony lub
wy³¹czony. Ustawa o dostêpie do informacji publicznej „nie narusza przepisów innych ustaw, które w ró¿ny sposób reglamentuj¹ dostêp do informacji przetwarzanej przez administracjê publiczn¹” (art. 1 ust. 2).
Przepisy te albo zawieraj¹ „w³asne zasady i tryb dostêpu do informacji”
albo wprowadzaj¹ „tajemnicê informacji oraz ochronê prywatnoœci”15.
Przyk³adowy, obszerny wykaz informacji publicznych podlegaj¹cych
udostêpnianiu zawiera art. 6 ust. 1 u.d.i.p. Jest on jednak zredagowany
ma³o precyzyjnie, w sposób budz¹cy liczne w¹tpliwoœci, zawiera te¿ wiele
zbêdnych powtórzeñ i zawi³oœci16.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e z jednej strony, informacje okreœlone w art. 6
ust. 1 u.d.i.p. jako jawne i publicznie dostêpne podlegaj¹ udostêpnieniu
ju¿ od 1 stycznia 2002 r. (art. 7, 8 i 10 u.d.i.p.), z drugiej zaœ, poszczególne
kategorie tych informacji powinny byæ stopniowo zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)17. I tak, zgodnie z art. 8 ust. 3 u.d.i.p.
w zw. z art. 26 pkt 1-3 u.d.i.p., w BIP zamieszcza siê:
1. Od 1 lipca 2003 r. informacje dotycz¹ce statusu lub formy prawnej,
organizacji, przedmiotu dzia³alnoœci, kompetencji, trybu dzia³ania oraz

15
Rozró¿nienie miêdzy informacj¹ publiczn¹ a jawn¹ oraz rozwa¿ania na temat ograniczeñ dostêpnoœci informacji oraz podane cytaty zob. G. S i b i g a, Jawnoœæ z licznymi
zastrze¿eniami, Gazeta Samorz¹du i Administracji. Pismo Gmin, Powiatów i Województw,
nr 14(188) z dnia 4-17 VII 2005 r., s. II-III.
16
Zob np.: A. P i s k o r z - R y ñ, Poszerzanie BIP-u, Wspólnota nr 24 z dnia 29
listopada 2003 r., s. 42-43 oraz A. G o s z c z y ñ s k i, A. R z e p l i ñ s k i, Dostêp bez dostêpu.
„Rzeczpospolita” z dnia 9 sierpnia 2001 r. Ostatni dwaj autorzy, reprezentuj¹cy Centrum
Monitoringu Wolnoœci Prasy, ostro skrytykowali ustawê, stwierdzaj¹c, ¿e „ignoruje treœæ
Konstytucji” i podtrzymuje zasadê, ¿e „masz prawo do informacji, o ile inne restrykcyjne
ustawy nie stoj¹ temu na przeszkodzie”, a tak¿e, ¿e „pos³om nie chodzi³o o uchwalenie
ustawy dobrej, lecz jakiejkolwiek”.
17
BIP jest urzêdowym publikatorem teleinformatycznym; zob. szerzej s. 12 i przyp. 24.
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gospodarki bud¿etowej i pozabud¿etowej, a tak¿e maj¹tku podmiotów
okreœlonych w art. 4 ust. 1 u.d.i.p., jak te¿ informacje o organach tych
podmiotów, osobach sprawuj¹cych w nich funkcje i ich kompetencjach
(art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit a-d i f u.d.i.p.).
2. Pocz¹wszy od 1 stycznia 2004 r. informacje wskazane w art. 6
ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit e oraz pkt 4 lit. a (tiret drugie), c i d u.d.i.p.),
tj. dotycz¹ce:
a) polityki wewnêtrznej i zagranicznej (zamierzenia dzia³añ w³adzy
ustawodawczej i wykonawczej, projektowanie aktów normatywnych oraz
programy dotycz¹ce realizacji zadañ publicznych);
b) zasad funkcjonowania podmiotów okreœlonych w art. 4 ust. 1
u.d.i.p. w zakresie stanu przyjmowanych spraw, kolejnoœci ich za³atwiania lub rozstrzygania,
c) danych publicznych, w tym dokumentacji przebiegu i efektów
kontroli, wyst¹pieñ, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzaj¹cych, treœci innych wyst¹pieñ i ocen dokonywanych przez organy w³adzy publicznej. Publikacji w BIP nie podlegaj¹ jedynie orzeczenia
administracyjne, lecz s¹ one jawne i udostêpnia siê je na wniosek,
d) stanu pañstwa, samorz¹dów i ich jednostek organizacyjnych.
3. Pocz¹wszy od 1 stycznia 2005 r. informacje o maj¹tku publicznym
Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego, pañstwowych
i samorz¹dowych osób prawnych, samorz¹dów zawodowych i gospodarczych oraz spó³ek handlowych z dominuj¹c¹ pozycj¹ Skarbu Pañstwa
i jednostek samorz¹du terytorialnego, jak te¿ informacje o d³ugu publicznym, pomocy publicznej i ciê¿arach publicznych (art. 6 ust. 1 pkt 5
u.d.i.p.).
Charakterystyczne jest, ¿e wykaz ten odnosi siê w zasadzie do podmiotów okreœlonych w art. 4 ust. 1 u.d.i.p., a do podmiotów wskazanych
w art. 4 ust. 2 ww. ustawy jedynie w marginalnym zakresie. Mimo to
ustawodawca zobowi¹za³ równie¿ te ostanie podmioty (zwi¹zki zawodowe i organizacje pracodawców, a od listopada 2004 r. jedynie zwi¹zki
i organizacje reprezentatywne) do udzielania informacji publicznej, a nawet
do zamieszczania jej w BIP. Poniewa¿ trudno jest okreœliæ, które konkretnie z katalogu informacji zawartych w art. 6 ust. 1 u.d.i.p. mia³by
dotyczyæ tych instytucji, w praktyce nie prowadz¹ one stron podmiotowych BIP.
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Rzucaj¹cym siê w oczy mankamentem cytowanego katalogu jest
ustalenie a¿ dwóch terminów publikacji w BIP danych o maj¹tku Skarbu
Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego: od dnia 1 lipca 2003 r. i od
dnia 1 stycznia 2005 r.
Niezwykle zawi³y i pe³en zbêdnych powtórzeñ jest wykaz informacji
podlegaj¹cych publikacji z dniem 1 lipca 2003 r. w art. 6 ust. 1 pkt 2
i 3 u.d.i.p. Zamiast d³ugiej i ma³o konkretnej wyliczanki nale¿a³o po prostu
okreœliæ akty wewnêtrzne danych organów i jednostek, podlegaj¹ce publikacji (upublicznieniu): statuty i regulaminy, bud¿ety i plany finansowe
ze zmianami, bilanse, ewentualnie zarz¹dzenia i uchwa³y w³adz (organów). Czêœæ jednostek publikuje te¿ akty normatywne reguluj¹ce ich
funkcjonowanie oraz zamieszcza opisy (czêsto zbêdne) zasad funkcjonowania danej jednostki.
Przyk³adem niestarannoœci legislacyjnej jest zw³aszcza art. 6 ust. 1
pkt 3 lit. b u.d.i.p., jednym ci¹giem wymieniaj¹cy jako podlegaj¹ce publikacji informacje o trybie dzia³ania pañstwowych osób prawnych i osób
prawnych samorz¹du terytorialnego w zakresie wykonywania zadañ publicznych oraz ich dzia³alnoœci w ramach gospodarki bud¿etowej i pozabud¿etowej. Ustawodawca pomiesza³ tu organy pañstwowe i jednostki
samorz¹du terytorialnego z pañstwowymi i samorz¹dowymi osobami
prawnymi, zagadnienia jawnoœci bud¿etowej oraz jawnoœci gospodarowania mieniem publicznym. Przepis ten zrozumia³y bêdzie dopiero przy
odczytaniu go ³¹cznie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz
prawem zamówieñ publicznych.
I tak, zgodnie z prawem zamówieñ publicznych, postêpowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, a ograniczenie dostêpu do informacji z nim
zwi¹zanych mo¿e nast¹piæ jedynie w przypadkach okreœlonych w ustawie
(art. 8 ust. 1 i 2 p.z.p.). Równie¿ umowy w sprawach zamówieñ publicznych s¹ jawne i podlegaj¹ udostêpnieniu w trybie okreœlonym w ustawie (art. 139 ust. 3 p.z.p.). Naczelny S¹d Administracyjny zaliczy³ do
informacji publicznych wszelkie umowy dotycz¹ce spraw publicznych
lub podpisane przez osoby zobowi¹zane do udzielania informacji publicznych (wyrok z dnia 7 marca 2003 r. II SA 3604/03, Mon. Praw. 2003,
nr 9, poz. 387).
Ustawa o finansach publicznych statuuje zasadê jawnoœci debaty nad
finansami publicznymi, debaty bud¿etowej i debaty nad wykonaniem
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bud¿etu pañstwa oraz bud¿etów samorz¹dowych, przewiduje te¿ udostêpnianie sprawozdañ z wykonania bud¿etu i podanie do publicznej
wiadomoœci kwot dotacji udzielonych z bud¿etu, przy czym od dnia 1
stycznia 2006 r. zakres jawnoœci zosta³ istotnie rozszerzony, dotyczy ju¿
nie tylko bud¿etu, ale ogólnie sektora finansów publicznych (art. 11 ust.
2 d. u.f.p. i art. 12 ust. 3 u.f.p.). Powo³any art. 12 ust. 3 u.f.p. nak³ada
obowi¹zki z zakresu jawnoœci finansów publicznych na ogó³ jednostek
sektora finansów publicznych nie zaœ – jak uprzednio – jedynie na jednostki samorz¹du terytorialnego i Ministra Finansów. Obowi¹zki te dotycz¹ m.in. jawnoœci uchwa³ dotycz¹cych gospodarowania œrodkami
publicznymi (w orzecznictwie przyjmowano dot¹d, ¿e g³osowanie nad
bud¿etem i sprawozdaniem z jego wykonania powinno byæ jawne, wyrok
NSA z dnia 3 grudnia 1999 r. III SA 1699/99, ONSA 2001, nr 1, poz.
22), udostêpniania corocznych sprawozdañ z finansów i dzia³alnoœci
jednostki czy wykazu podmiotów spoza sektora finansów publicznych,
którym ze œrodków publicznych zosta³a udzielona dotacja, dofinansowanie realizacji zadania, po¿yczka albo umorzona nale¿noœæ.
Z dniem 1 stycznia 2006 r. rozbudowane zosta³y tak¿e obowi¹zki
Ministra Finansów (art. 13 i 15 u.f.p., poprzednio art. 16 d.u.f.p.) polegaj¹ce
na upublicznianiu zbiorczych danych dotycz¹cych ogó³u operacji finansowych sektora finansów publicznych oraz kwoty deficytu lub nadwy¿ki
bud¿etu pañstwa, d³ugu Skarbu Pañstwa i udzielonych przez Skarb Pañstwa
porêczeñ i gwarancji, jak te¿ danych o umorzeniu znacznych zaleg³oœci
podatkowych. Obowi¹zki organów zarz¹dzaj¹cych jednostek samorz¹du
terytorialnego zosta³y tak¿e uszczegó³owione i rozbudowane w art. 14
u.f.p. Dotycz¹ one g³ównie podawania informacji o wykonaniu bud¿etu
co kwarta³, kwot zobowi¹zañ, dotacji (otrzymanych i udzielonych) oraz
wykazów udzielonych porêczeñ i gwarancji, jak te¿ osób, którym udzielono pomocy publicznej lub odroczeñ, umorzeñ, ulg i roz³o¿enia sp³at na
raty w zakresie podatków i op³at (do koñca 2005r. obowi¹zek podania
do publicznej wiadomoœci dotyczy³ jedynie wykazu umorzonych zaleg³oœci podatkowych z tytu³u podatków i op³at lokalnych oraz podatku rolnego
i leœnego, a i to nie wszystkich – art. 16a d.u.f.p).
Unormowania z zakresu jawnoœci finansów publicznych zawieraj¹
tak¿e ustawy samorz¹dowe. I tak, zgodnie z art. 61 u.s.g., gospodarka
finansowa gmin jest jawna, a wójt (burmistrz, prezydent miasta) obo-
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wi¹zany jest niezw³ocznie og³osiæ uchwa³ê bud¿etow¹ oraz sprawozdanie
z jej wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego (ust. 1), tj. w wojewódzkim dzienniku urzêdowym (zgodnie z ustaw¹
20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych18). Ponadto wójt informuje mieszkañców gminy o za³o¿eniach bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej oraz
o wykorzystaniu œrodków bud¿etowych (ust. 2).
Zgodnie zaœ z art. 61 u.s.p. i art. 72 u.s.w., wymóg jawnoœci gospodarki bud¿etowej powiatu i województwa spe³niony jest przez jawnoœæ debaty bud¿etowej, opublikowanie uchwa³y bud¿etowej i sprawozdañ z wykonania bud¿etu województwa oraz powiatu, jak te¿ przez
przedstawienie pe³nego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z bud¿etu powiatu/województwa, a tak¿e ujawnienie sprawozdania zarz¹du
powiatu z zaci¹gania zobowi¹zañ i emitowania papierów wartoœciowych,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez radê powiatu. Niestety, nie
zosta³ okreœlony sposób i miejsce publikacji tych danych, z wyj¹tkiem
uchwa³ i sprawozdañ z realizacji bud¿etu województwa, które podlegaj¹
publikacji w wojewódzkim dzienniku urzêdowym (art. 13 pkt 7 ustawy
o og³aszaniu aktów normatywnych).
Podkreœliæ nale¿y, ¿e w œwietle orzecznictwa NSA obywatel ma interes
prawny w poinformowaniu go o zobowi¹zaniach jego wspólnoty samorz¹dowej i nale¿y udostêpniæ mu informacje i protoko³y z posiedzeñ zarówno
organów, jak i komisji rad (sejmików) dotycz¹ce gospodarki finansowej
gminy, powiatu czy województwa (wyrok z dnia 10 kwietnia 2002 r. II
SA 3126/01, za: Mon. Praw. 2002, nr 12, s. 581).
Bardziej zwiêŸle okreœlono informacje podlegaj¹ce publikacji po 1 stycznia
2004 r. i po 1 stycznia 2005 r. Jednak ich zakres okreœlono bardzo szeroko,
nie unikaj¹c przy tym popadania w swoiste absurdy. Wszak dos³owne
rozumienie art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4 u.d.i.p. sugeruje, ¿e np. jednostki
samorz¹du terytorialnego maj¹ publikowaæ informacje o polityce zagranicznej i stanie pañstwa. Z kolei pojêcie polityki wewnêtrznej i zagranicznej, stanu pañstwa, samorz¹dów i ich jednostek organizacyjnych s¹ na
tyle ogólne, ¿e ró¿ne jednostki bêd¹ publikowaæ w tym zakresie ró¿ne

18

Dz.U. Nr 62, poz. 718 ze zm.
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dane lub nie publikowaæ ¿adnych. W ustawie nale¿a³oby wskazaæ konkretne dokumenty i dane podlegaj¹ce publikacji.
Kontrowersyjny jest natomiast (wprowadzony z koñcem lutego 2003 r.)
obowi¹zek zamieszczania w BIP, a do czasu jego uruchomienia na stronie
internetowej albo w siedzibie urzêdu gminy, starostwa powiatowego lub
urzêdu marsza³kowskiego oœwiadczeñ maj¹tkowych oraz oœwiadczeñ
o dzia³alnoœci gospodarczej i zatrudnieniu osób najbli¿szych, sk³adanych
przez nastêpuj¹cych funkcjonariuszy samorz¹dowych: radnych gmin, powiatów oraz sejmików, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i ich
zastêpców, cz³onków zarz¹du powiatu b¹dŸ województwa, sekretarzy
gminy i powiatu, skarbników gminy, powiatu i województwa, osoby
wydaj¹ce decyzje administracyjne w imieniu wójta, starosty, marsza³ka,
jak te¿ kierowników jednostek organizacyjnych gmin, powiatów b¹dŸ
województw oraz osoby (cz³onków organów) zarz¹dzaj¹ce gminnymi,
powiatowymi lub wojewódzkimi osobami prawnymi (art. 24i-24h u.s.g.,
art. 25d-25l u.s.p. oraz art. 27c-27g u.s.w.).
Oœwiadczenia te, sk³adane pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, dotycz¹ szerokiego zakresu danych
o ¿yciu prywatnym i maj¹tku funkcjonariuszy samorz¹dowych (odrêbnego
oraz objêtego ma³¿eñsk¹ wspólnoœci¹ ustawow¹) i obejmuj¹:
1) oœwiadczenia maj¹tkowe (wg wzoru okreœlonego rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r.19) – dane o zasobach pieniê¿nych,
nieruchomoœciach, mieniu ruchomym o wartoœci powy¿ej 10 000 z³,
udzia³ach i akcjach w spó³kach handlowych, prowadzeniu dzia³alnoœci
gospodarczej i zajmowaniu stanowisk w spó³kach handlowych, dochodach uzyskiwanych z tytu³u zatrudnienia, dzia³alnoœci zarobkowej lub
innych zajêæ, mieniu nabytym od Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego b¹dŸ ich zwi¹zków albo od pañstwowej, b¹dŸ komunalnej
osoby prawnej, zobowi¹zaniach pieniê¿nych o wartoœci powy¿ej 10 000
z³, w tym kredytach i po¿yczkach oraz warunkach, na jakich zosta³y
udzielone,
19

Rozporz¹dzenie w sprawie okreœlenia wzorów formularzy oœwiadczeñ maj¹tkowych
radnego gminy, wójta, zastêpcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz¹dzaj¹cej i cz³onka organu zarz¹dzaj¹cego gminn¹
osob¹ prawn¹ oraz osoby wydaj¹cej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2003 r.
Nr 34, poz. 282).
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2) oœwiadczenia o dzia³alnoœci gospodarczej i umowach cywilnoprawnych oraz informacje o zatrudnieniu ma³¿onków, wstêpnych, zstêpnych,
i rodzeñstwa funkcjonariuszy samorz¹dowych20 (w uk³adzie i formie wg uznania
osoby sk³adaj¹cej) dotycz¹ce terenu gminy, powiatu lub województwa albo
gminnego, powiatowego b¹dŸ wojewódzkiego zak³adu pracy. Trybuna³
Konstytucyjny wyrokiem z dnia 13 lipca 2004 r. (K 20/03, OTK-A 2004,
nr 7, poz. 63) ograniczy³ zakres tych oœwiadczeñ jedynie do ma³¿onków
funkcjonariuszy samorz¹dowych (z moc¹ od dnia 27 lipca 2004 r.)21.
Oœwiadczenia powy¿sze z do³¹czon¹ informacj¹ o sposobie i terminie
zaprzestania prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej oraz z kopi¹ deklaracji
PIT sk³ada siê w terminie 30 dni po objêciu stanowiska (po raz pierwszy
w terminie 60 dni po 1 stycznia 2003 r.), a aktualizuje siê je: oœwiadczenia
maj¹tkowe – corocznie do 30 kwietnia, pozosta³e oœwiadczenia – w przypadku zawarcia umowy lub podjêcia dzia³alnoœci przez osoby najbli¿sze22.
20
Oœwiadczenia o dzia³alnoœci gospodarczej ma³¿onków, wstêpnych, zstêpnych oraz
rodzeñstwa, wykonywanej na terenie gminy, powiatu lub województwa, w którym osoba
obowi¹zana do z³o¿enia oœwiadczenia pe³ni funkcjê lub jest zatrudniona, o umowach
cywilnoprawnych zawartych przez te osoby z organami (jednostkami organizacyjnymi lub
osobami prawnymi) gminy, powiatu lub województwa, z wyj¹tkiem umów o us³ugi powszechnie dostêpne lub zawarte na warunkach innych ni¿ powszechnie obowi¹zuj¹ce (art.
24j ust. 1 u.s.g., art. 25e ust. 1 u.s.p. oraz art. 27e ust. 1 u.s.w.) oraz informacje o zatrudnieniu ww. osób w jednostce organizacyjnej gminy, powiatu lub województwa albo w zwi¹zku
jednostek samorz¹du terytorialnego, o podjêciu pracy lub czynnoœci zarobkowych w spó³kach handlowych, w których co najmniej 50% udzia³ów lub akcji posiadaj¹ jednostki
samorz¹du terytorialnego (art. 24j ust. 2 u.s.g., art. 25e ust. 2 u.s.p. oraz art. 27e ust. 2
u.s.w.).
21
Trybuna³ uzna³, ¿e przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy
o samorz¹dzie gminnym i niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 1 lit. c i pkt 3, art. 4 pkt 2
i art. 5), nak³adaj¹ce obowi¹zek podania w oœwiadczeniu funkcjonariusza samorz¹dowego
danych dotycz¹cych jego wstêpnych, zstêpnych oraz rodzeñstwa, s¹ niezgodne z art. 2
oraz art. 47 i 51 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Obowi¹zek ujawniania informacji
o ¿yciu osobistym w tak szerokim zakresie wykracza poza minimum dopuszczalne w demokratycznym pañstwie prawnym i narusza prywatnoœæ zarówno cz³onków rodziny
funkcjonariuszy samorz¹dowych, jak i samych funkcjonariuszy w stopniu nieproporcjonalnym do celu, jakim mia³ s³u¿yæ obowi¹zek sk³adania oœwiadczeñ (przeciwdzia³anie korupcji
i nepotyzmowi. Ponadto obowi¹zek z³o¿enia oœwiadczenia wprowadzony zosta³ w sposób
naruszaj¹cy zasadê przyzwoitej legislacji (przepisy bardzo zawi³e i rozrzucone po kilku
ustawach)).
22
Przewodnicz¹cy rad i sejmików oraz wójtowie, starostowie i marsza³kowie sk³adaj¹
oœwiadczenia wojewodom, radni – przewodnicz¹cym rad i sejmików, a pracownicy urzêdów,
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Sankcj¹ za niedotrzymanie terminu z³o¿enia oœwiadczenia jest utrata
wynagrodzenia lub diety za okres opóŸnienia w z³o¿eniu oœwiadczenia,
a w przypadku pracowników samorz¹dowych i cz³onków zarz¹du (z wyj¹tkiem wójtów) tak¿e rozwi¹zanie umowy o pracê lub odwo³anie, równoznaczne z rozwi¹zaniem umowy o pracê bez wypowiedzenia, na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy.
Wojewoda oraz przewodnicz¹cy rady (sejmiku), wójt, starosta lub
marsza³ek obowi¹zani s¹ z³o¿yæ radzie albo sejmikowi do 30 paŸdziernika
ka¿dego roku informacjê dotycz¹c¹ otrzymanych oœwiadczeñ i ujawnionych w nich nieprawid³owoœci oraz o dzia³aniach w zwi¹zku z tym
podjêtych.
Informacje o stanie œrodowiska i jego ochronie nie zosta³y objête
zakresem przedmiotowym ustawy o dostêpie do informacji publicznej.
Ich udostêpnianie tradycyjnie normuje siê w przepisach dotycz¹cych
ochrony œrodowiska. Dane podlegaj¹ce udostêpnieniu szczegó³owo okreœla w ponad 40 pozycjach art. 19 ust. 2 p.o.œ. (programy, strategie, oceny,
wnioski, pozwolenia i decyzje oraz zwi¹zane z nimi oceny i analizy stanu
œrodowiska, rejestry, dokumentacje itd.). Udostêpnianiu podlegaj¹ tak¿e
inne ni¿ okreœlone tam informacje w postaci dokumentów oraz danych,
w szczególnoœci w formie pisemnej, wizualnej, fonicznej lub baz danych
na innych noœnikach, dotycz¹ce stanu elementów przyrodniczych i ich
wzajemnego oddzia³ywania, emisji, dzia³añ i œrodków wp³ywaj¹cych lub
mog¹cych wp³ywaæ negatywnie na œrodowisko, wp³ywu stanu œrodowiska na zdrowie i warunki ¿ycia ludzi, na dobra kultury, dzia³ania oraz
œrodki, w szczególnoœci administracyjne i ekonomiczne, maj¹ce na celu
ochronê œrodowiska, plany, programy, analizy finansowe zwi¹zane z podejmowaniem rozstrzygniêæ istotnych dla ochrony œrodowiska (art. 19
ust. 3 p.o.œ.).
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e informacje o œrodowisku mog¹ dotyczyæ zarówno dzia³añ w³adzy publicznej, jak i podmiotów prywatnych. Jakkolwiek
cz³onkowie zarz¹dów i kierownicy jednostek samorz¹dowych – wójtom, starostom lub
marsza³kom (otrzymuj¹ oni tak¿e kopie oœwiadczeñ, z³o¿onych wojewodom i przewodnicz¹cym rad lub sejmików). Organy te przekazuj¹ otrzymane oœwiadczenia maj¹tkowe
w³aœciwemu urzêdowi skarbowemu, mog¹ te¿ wyst¹piæ o przeprowadzenie kontroli skarbowej osoby, co do której zachodzi podejrzenie, ¿e w oœwiadczeniu maj¹tkowym poda³a
nieprawdê lub zatai³a prawdê.
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informacje dotycz¹ce dzia³alnoœci w³adzy publicznej, np. w zakresie ochrony
œrodowiska, stanowi¹ informacje publiczne w rozumieniu ustawy o dostêpie do informacji publicznej, to nie znaczy jednak, ¿e bêd¹ udzielane
w trybie tej ustawy. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 u.d.i.p., jej przepisy
nie naruszaj¹ przepisów innych ustaw okreœlaj¹cych odmienne zasady
i tryb dostêpu do informacji publicznych. Tak wiêc, jeœli informacji o stanie œrodowiska udziela organ administracji publicznej, powinien czyniæ
to w trybie prawa ochrony œrodowiska, jeœli zaœ inny podmiot niebêd¹cy
ww. organem – w trybie ustawy o dostêpie do informacji publicznej (o ile
oczywiœcie jest obowi¹zany tê ustawê stosowaæ).

IV. Szczegó³owe zasady dostêpu do informacji publicznej
Zgodnie z art. 3 ust. 1-2 u.d.i.p., prawo do informacji obejmuje trzy
uprawnienia:
1) do uzyskania informacji publicznej, w tym niezw³ocznego uzyskania
informacji z aktualn¹ wiedz¹ o sprawach publicznych oraz uzyskania
informacji przetworzonej w zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne
dla interesu publicznego,
2) do wgl¹du do dokumentów urzêdowych,
3) do dostêpu do posiedzeñ kolegialnych organów w³adzy publicznej
pochodz¹cej z powszechnych wyborów.
Od osoby wykonuj¹cej prawo do informacji publicznej nie wolno
¿¹daæ wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ust. 2 u.d.i.p.).
Zasada jawnoœci dzia³ania organów i wgl¹du do dokumentów zosta³a
uregulowana odrêbnie dla jednostek samorz¹du terytorialnego. I tak, zgodnie
z art. 11b u.s.g., art. 8a u.s.p. oraz art. 15a u.s.w., dzia³alnoœæ organów
gminy, powiatu i województwa jest jawna, a ograniczenia jawnoœci mog¹
wynikaæ wy³¹cznie z ustaw (ust. 1). Jawnoœæ dzia³ania organów obejmuje
w szczególnoœci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêp na
sesje rady gminy/powiatu lub sejmiku województwa i posiedzenia ich
komisji, a tak¿e dostêp do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania
zadañ publicznych, w tym do protoko³ów posiedzeñ organów gminy,
powiatu i województwa oraz komisji rad gmin/powiatów i sejmików (ust. 2).
Zasady dostêpu do dokumentów i korzystania z nich okreœla odpowiednio
statut gminy, powiatu lub województwa (ust. 3).
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Jakkolwiek unormowanie powy¿sze (obowi¹zuj¹ce od 30 maja 2001 r.)
jest czêœciowo zbie¿ne z przepisami ustawy o dostêpie do informacji
publicznej (obowi¹zuj¹cej od 1 stycznia 2002 r.), to jednak nie identyczne.
Nies³uszne jest wiêc traktowanie przepisów ustawy o samorz¹dzie
gminnym, ustawy o samorz¹dzie powiatowym i ustawy o samorz¹dzie
województwa jako „swoistego superfluum ustawowego”.
Po pierwsze, ww. ustawy rozszerzaj¹ prawo wstêpu na posiedzenia
organów w³adzy w stosunku do przepisów ustawy o dostêpie do informacji publicznej i Konstytucji. O ile Konstytucja i ustawa o dostêpie do
informacji publicznej dotyczy wstêpu na posiedzenia jedynie rad gmin/
powiatów i sejmików oraz parlamentu (lecz ju¿ nie rady ministrów), to
ustawy samorz¹dowe uprawniaj¹ tak¿e do wstêpu na posiedzenia organów niekolegialnych oraz niepochodz¹cych z wyborów powszechnych:
organów wykonawczych wszystkich szczebli samorz¹du terytorialnego,
komisji, rad i sejmików. Po drugie, ustawy o samorz¹dzie gminnym,
o samorz¹dzie powiatowym i o samorz¹dzie województwa traktuj¹ ustalenie szczegó³owych zasad dostêpu i korzystania z dokumentów publicznych w jednostkach samorz¹du terytorialnego jako wy³¹czn¹ materiê statutow¹. Nie mog¹ wiêc ustalaæ tych zasad organy wykonawcze (tak
wyrok WSA we Wroc³awiu z dnia 20 paŸdziernika 2004 r. IV SA/Wr 505/
04, OSS 2005, nr 1, poz. 12). Po trzecie, dokumenty objête jawnoœci¹
s¹ to wszelkie dokumenty wynikaj¹ce z wykonywania zadañ publicznych,
a wiêc nie tylko dokumenty urzêdowe sensu stricto (akta prawa miejscowego, uchwa³y i zarz¹dzenia), lecz tak¿e protoko³y z sesji czy posiedzeñ
organów i cia³ samorz¹dowych.
W wyroku z dnia 16 wrzeœnia 2002 r. Trybuna³ Konstytucyjny (K 38/
01, OTK-A 2002, nr 5, poz. 59) przyj¹³, ¿e zasady dostêpu i korzystania
z dokumentów, normowane w statutach jednostek samorz¹du terytorialnego, obejmuj¹ jedynie „dyrektywy proceduralne, które maj¹ wy³¹cznie
charakter techniczno-organizacyjny, a zarazem wskazuj¹ na sposób urzeczywistnienia materialnej treœci prawa do informacji”, a wiêc „regu³y
o charakterze porz¹dkowym, które dotycz¹ miejsca i czasu udostêpniania
dokumentów, technicznych uwarunkowañ, zapoznawania siê z ich treœci¹
czy ich kopiowania, powielania, dokonywania wypisów”. Zasady te nie
dotycz¹ zaœ zagadnieñ materialnoprawnych, jak np. odp³atnoœæ za udzielane informacje czy terminy ich udostêpnienia.

84

Wybrane zagadnienia prawne dostêpu do informacji publicznej

Prawo do informacji podlega ograniczeniu jedynie w przypadkach
okreœlonych w art. 5 u.d.i.p., tj. ze wzglêdu na:
1) ochronê informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo
chronionych (ust. 1),
2) prywatnoœæ osoby fizycznej lub tajemnicê przedsiêbiorcy; nie dotyczy to osób pe³ni¹cych funkcje publiczne lub osób rezygnuj¹cych z przys³uguj¹cego im prawa (ust. 2),
3) tocz¹ce siê postêpowanie przed organami pañstwa, w tym administracyjne, karne lub cywilne, chyba ¿e dotyczy ono w³adz publicznych
lub podmiotów i osób wykonuj¹cych zadania lub funkcje publiczne (ust. 3).
Ograniczenie to nie narusza prawa do informacji o organizacji i pracy
organów prowadz¹cych postêpowania (ust. 4).
Z powy¿szego wynika, ¿e ustawa o dostêpie do informacji publicznej
wprowadzi³a jawnoœæ organizacji i trybu za³atwiania spraw administracyjnych i s¹dowych, co nie jest jednak równoznaczne z jawnoœci¹ akt
tych spraw. Jakkolwiek „akta sprawy administracyjnej jako odnosz¹ce
siê do dzia³ania podmiotów publicznych stanowi¹ informacjê publiczn¹”,
to „inn¹ kwesti¹ jest dostêp do tych danych”, bowiem „organ musi ustaliæ,
jakie informacje podlegaj¹ ochronie ze wzglêdu na to, ¿e s¹ objête tajemnic¹: ze wzglêdu na ochronê danych osobowych, prawo do prywatnoœci,
tajemnicê pañstwow¹, s³u¿bow¹, skarbow¹, czy te¿ statystyczn¹” itd.
(tak wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 maja 2005 r. II SA/Wa 221/04,
za: Lex 146742). Z pewnoœci¹ jednak jawne s¹ od 1 stycznia 2002 r. akty
administracyjne i inne rozstrzygniêcia z mocy art. 6 ust. 1 pkt 4 lit a (tiret
dwa) u.d.i.p. oraz postêpowania dotycz¹ce w³adz publicznych lub podmiotów (osób) w zakresie wykonywanych (pe³nionych) zadañ lub funkcji
publicznych, na mocy art. 5 ust. 3 u.d.i.p.
Tak wiêc ustawa o dostêpie do informacji publicznej stanowi istotny
krok w stronê jawnoœci postêpowañ administracyjnych i s¹dowych, gdy¿
dotychczasowe unormowania jawnoœæ tê zapewnia³y w niewielkim stopniu.
Kodeks postêpowania administracyjnego nie przewiduje ¿adnego mechanizmu udostêpniania publicznoœci rozstrzygniêæ administracyjnych,
a postêpowanie administracyjne jawne jest tylko dla stron, co poœrednio
wynika z art. 73 k.p.a. W rozprawach administracyjnych (o ile s¹
zwo³ywane) mog¹ uczestniczyæ tylko osoby wezwane (art. 89-96 k.p.a.).
Postêpowanie podatkowe równie¿ jawne jest tylko dla stron (art. 129
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o.p.), a rozprawy w ogóle nie s¹ zwo³ywane. Niemniej, od 1 stycznia
2003 r. na stronach internetowych izb podatkowych lub celnych publikacji podlegaj¹ informacje o zakresie stosowania prawa podatkowego
w indywidualnych sprawach, bez podania danych identyfikuj¹cych podatnika (art. 14a § 5 o.p. w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w latach 20032004). Od 1 stycznia 2005 r. obowi¹zkiem publikacyjnym ma ww. stronach
objêto postanowienia i decyzje dotycz¹ce interpretacji co do zakresu
stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, p³atników i inkasentów (art. 14b § 7 o.p. w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od 2005 r.).
W postêpowaniach s¹dowych natomiast wyrok zawsze og³aszany jest
publicznie, a wy³¹czenie jawnoœci rozprawy mo¿e nast¹piæ tylko ze wzglêdu
na moralnoœæ, bezpieczeñstwo pañstwa, porz¹dek publiczny, ochronê
¿ycia prywatnego stron lub inny wa¿ny interes prywatny (art. 45 ust.
2 Konstytucji). Regulacje te s¹ doprecyzowane w ustawach procesowych
(prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi, kodeksy postêpowania cywilnego, karnego i w sprawach o wykroczenia), niemniej
nie przewiduj¹ publicznego wgl¹du do wyroków i postanowieñ s¹dowych. Udzia³ publicznoœci w postêpowaniach s¹dowych polega jedynie
na mo¿liwoœci uczestnictwa w rozprawie. Do rozstrzygniêæ s¹dowych
(utrwalonych na piœmie), w myœl ustaw procesowych, maj¹ dostêp jedynie
strony. Dopiero przepisy ustawy o dostêpie do informacji publicznej
otworzy³y mo¿liwoœæ uzyskania osobom niebêd¹cym stronami wgl¹du
i odpisu z nich.
Co prawda art. 90 prawa o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.), art. 148 k.p.c., art. 355 k.p.k. oraz art. 70 § 1
k.p.w. gwarantuj¹ jawnoœæ posiedzeñ s¹dowych, m.in. przez to, ¿e s¹d
rozpoznaje sprawy na rozprawie, jednak w wielu przypadkach dopuszczalne s¹ posiedzenia niejawne lub z wy³¹czeniem jawnoœci (zw³aszcza
w postêpowaniu karnym, co uzasadnione jest potrzeb¹ zapewnienia bezpieczeñstwa stawaj¹cym przed s¹dem). Ponadto w sytuacjach uzasadnionych interesem publicznym (z urzêdu) lub prywatnym (na wniosek),
okreœlonych w art. 96 § 1 i 2 p.p.s.a., 153 § 1 i § 2 k.p.c., art. 359360 k.p.k., rozprawa odbywa siê przy drzwiach zamkniêtych lub, jak
stanowi art. 70 § 2 k.p.w., z wy³¹czeniem jawnoœci (zawsze z urzêdu).
Utrwalanie przebiegu rozprawy (filmowanie, nagrywanie itd.) mo¿liwe
jest tylko za zezwoleniem s¹du. Jedynie w postêpowaniu karnym i w
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sprawach o wykroczenia w sekretariacie s¹du od 1 lipca 2003 r. wyk³adane s¹ do publicznego wgl¹du odpisy wyroków wydanych poza rozpraw¹, lecz tylko na 7 dni (art. 418a k.p.k. i art. 82 § 1 k.p.w.).
Wskazaæ nale¿y, ¿e przepisy ustawy o dostêpie do informacji publicznej
stosuje siê do postêpowañ ju¿ zakoñczonych. Dopóki s¹ one w toku, stosuje
siê w³aœciwe ustawy procesowe i zawarte w nich ograniczenia dostêpu do
akt (tak wyrok NSA w Warszawie z dnia 7 marca 2003 r. II SA 3572/02,
za: Wokanda 2003, nr 10, s. 35).
Podania i wnioski (pisma) stron nie s¹ objête jawnoœci¹, co wynika
z ochrony prywatnoœci wynikaj¹cej z art. 47 Konstytucji. W¹tpliwoœci
budzi natomiast pogl¹d zawarty w wyroku NSA z dnia 5 grudnia 2001 r.
(II SA 155/01, OSP 2002, nr 6, poz. 78), ¿e wykonane na zlecenie osób
fizycznych projekty budowy lub modernizacji obiektów budowlanych nie
s¹ danymi publicznymi, choæby zosta³y w³¹czone do akt sprawy administracyjnej, a nawet stanowi³y element pozwolenia na budowê. Skoro
bowiem zosta³y zgromadzone przez organ w sposób prawem przewidziany, to s¹ dzia³alnoœci¹ publiczn¹ organu w³adzy.

V. Szczegó³owy tryb dostêpu do informacji publicznej
Ustawa o dostêpie do informacji publicznej wyró¿nia obligatoryjne
i fakultatywne sposoby udostêpniania informacji publicznej.
Obligatoryjnie udostêpnia siê informacjê publiczn¹ poprzez:
1) og³oszenie w BIP23 – teleinformatycznym urzêdowym biuletynie
informacyjnym. Sk³ada siê on ze stron podmiotowych, prowadzonych
przez podmioty obowi¹zane do udostêpniania informacji, oraz strony
g³ównej, z wykazem wszystkich stron podmiotowych i odnoœnikami do
nich, prowadzonej przez Ministra Nauki i Informatyzacji (do 21 lipca
2005 r. przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji),

23

Wymogi techniczne stawiane stronom BIP (podmiotowym i g³ównej) oraz obowi¹zki podmiotów je tworz¹cych okreœla rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr
67, poz. 619). Forma oraz treœæ i sposób ich prezentacji na stronach podmiotowych BIP
s¹ doœæ zró¿nicowane, ró¿ny jest te¿ stopieñ aktualnoœci publikowanych danych. Jest to
po czêœci skutkiem tego, ¿e u.d.i.p. nie reguluje sposobu pogrupowania i u³o¿enia danych
na stronach BIP.
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2) udostêpnienie na wniosek (nawet zg³oszony ustnie) informacji nieog³oszonej w BIP,
3) wstêp na posiedzenia organów w³adzy publicznej pochodz¹cych
z powszechnych wyborów i dostêp do materia³ów dokumentuj¹cych te
posiedzenia (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 8 i 10 u.d.i.p.).
Sposoby fakultatywne to wywieszanie lub wy³o¿enie w miejscu publicznie dostêpnym albo udostêpnienie przez zainstalowane w tych miejscach urz¹dzenia (art. 11 u.d.i.p.).
Powo³ana ustawa nie okreœla terminu zamieszczenia informacji w BIP,
stanowi jednak, ¿e informacja publiczna powinna byæ udzielona niezw³ocznie i zawieraæ aktualn¹ wiedzê o sprawach publicznych (art. 3 ust. 2
u.d.i.p.), przy czym informacja udostêpniona w BIP nie podlega udostêpnieniu na wniosek (art. 10 ust. 1 u.d.i.p.). Wydaje siê jednak, ¿e to ostatnie
nie dotyczy dokumentów odnoœnie do wykonywania zadañ publicznych
przez organy w³adzy, gdy¿ mog³oby to ograniczyæ dostêp do nich.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 u.d.i.p., dostêp do informacji publicznej jest
bezp³atny. Dopuszcza siê pobieranie op³at wy³¹cznie od informacji udostêpnianych na wniosek i jedynie w wysokoœci odpowiadaj¹cej dodatkowym kosztom, zwi¹zanym ze sposobem udostêpnienia lub koniecznoœci¹
przekszta³cenia informacji w formê wskazan¹ we wniosku (mo¿e to byæ
np. koszt wydruku lub skopiowania udostêpnianych dokumentów, nie
bêdzie to koszt zakupu drukarki czy kopiarki ani te¿ wynagrodzenie
pracownika, który informacjê przygotowa³). Op³atê mo¿na pobraæ dopiero po powiadomieniu wnioskodawcy o jej wysokoœci, dokonanym
w ci¹gu 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku (art. 15 ust. 1 u.d.i.p.). Udostêpnienie informacji za op³at¹ nastêpuje po 14 dniach od powiadomienia;
w tym terminie wnioskodawca mo¿e zmieniæ wniosek w czêœci dotycz¹cej sposobu lub formy udostêpnienia informacji albo go wycofaæ (art.
15 ust. 2 u.d.i.p.).
Przepisy ustawy, dotycz¹ce op³at za udostêpnienie informacji publicznej, odnosz¹ siê do wszystkich podmiotów udzielaj¹cych informacji
zarówno prywatnych, jak i publicznych, nie okreœlaj¹c charakteru tych
op³at. Z art. 177 Konstytucji wynika, ¿e spory w sprawach dotycz¹cych
op³at nale¿¹ do kompetencji s¹dów powszechnych, które wydaj¹ wyroki
we wszystkich sprawach niezastrze¿onych ustawowo dla w³aœciwoœci
innych s¹dów. Do ustalania tych op³at nie stosuje siê ani przepisów or-
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dynacji podatkowej, ani kodeksu postêpowania administracyjnego, nie
podlegaj¹ one te¿ egzekucji administracyjnej (wynika to z art. 3 ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o egzekucji administracyjnej24). Op³ata za udzielenie informacji publicznych ma charakter cywilnoprawny. Nie zmienia
tego fakt, ¿e pobrana przez organ rz¹dowy lub samorz¹dowy stanowiæ
bêdzie dochód bud¿etu pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego.
Pobór op³at lub rezygnacja z ich pobrania zale¿y od uznania podmiotu
udzielaj¹cego informacji.
Zgodnie z art. 13 u.d.i.p., udostêpnianie informacji na wniosek nastêpuje bez zbêdnej zw³oki, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 14 dni od jego z³o¿enia.
Jeœli nie mo¿e byæ udostêpniona w tym terminie, wnioskodawcê powiadamia siê o powodach opóŸnienia i o innym terminie, nie d³u¿szym jednak
ni¿ 2 miesi¹ce od dnia z³o¿enia wniosku. Informacji udziela siê w sposób
oraz w formie okreœlonej we wniosku, chyba ¿e nie mo¿e byæ udostêpniona w ten sposób lub w tej formie. Podmiot obowi¹zany do jej udostêpnienia pisemnie powiadamia wnioskodawcê o przyczynach braku mo¿liwoœci udostêpnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób
lub formê, w jakiej mo¿e j¹ niezw³ocznie udostêpniæ. Jeœli w ci¹gu 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 (art. 14 u.d.i.p.).
Zgodnie z art. 16 u.d.i.p., odmowa udostêpnienia informacji publicznej
oraz umorzenie postêpowania o udostêpnienie informacji przez organ w³adzy
publicznej nastêpuj¹ w drodze decyzji, z zastosowaniem przepisów kodeksu
postêpowania administracyjnego. Uzasadnienie decyzji prócz elementów
okreœlonych w art. 107 k.p.a. zawiera tak¿e imiona, nazwiska i funkcje
osób, które zajê³y stanowisko w sprawie postêpowania o udostêpnienie
informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze wzglêdu na dobra których
wydano decyzjê o odmowie. Odwo³anie rozpoznaje siê w terminie 14 dni.
Decyzjê odmown¹ wydaje siê tylko wtedy, gdy strona ¿¹da³a udzielenia
informacji w rozumieniu ustawy o dostêpie do informacji publicznej. Jeœli
¿¹danie dotyczy informacji niepodlegaj¹cej przepisom tej ustawy, wówczas nie wydaje siê decyzji, a stronê jedynie powiadamia siê o braku
mo¿liwoœci lub podstaw do udostêpnienia ¿¹danej informacji (tak np.
24

Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.
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wyroki NSA: z dnia 25 lipca 2003 r. II SA 1214/03, Mon. Praw. 2003,
Nr 19, poz. 868, z dnia 15 marca 2003 r. II SA 4059/02, Mon. Praw.
Nr 10, poz. 436, z dnia 19 grudnia 2002 r. II SA 3301/02 Mon. Praw.
2003, Nr 5, poz. 195 i z dnia 11 grudnia 2002 r. II SA 2867/02, za:
Wokanda 2003, nr 6, poz. 33). Samo udzielenie informacji publicznej
stanowi czynnoœæ techniczn¹, do której nie stosuje siê kodeksu postêpowania administracyjnego, a jedynie art. 13 i 14 u.d.i.p.
Do skarg w postêpowaniu o udostêpnienie informacji publicznej stosuje siê ustawê z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi25. Przekazanie akt z odpowiedzi¹ na skargê
nastêpuje w ci¹gu 15 dni od jej otrzymania, a s¹d administracyjny rozpatruje j¹ w ci¹gu 30 dni od otrzymania wspomnianych akt (art. 21
u.d.i.p.).
Charakter przytoczonych wy¿ej terminów (14, 15 i 30-dniowych),
maj¹cych na celu przyspieszenie postêpowañ w sprawach dotycz¹cych
udzielenia informacji publicznej, nie jest jasny. Wydaje siê, ¿e terminy
wskazane w art. 13, 14 i 21 u.d.i.p. s¹ terminami procesowymi, gdy¿
dotycz¹ biegu postêpowania w sprawie udzielenia informacji publicznej.
Maj¹ one charakter instrukcyjny. Organ mo¿e okreœlonej w nich czynnoœci (udzielenia informacji, umorzenia postêpowania, przekazania skargi
itd.) dokonaæ w terminie krótszym lub d³u¿szym. Ich przekroczenie, jeœli
ma znamiona bezczynnoœci, mo¿e podlegaæ zaskar¿eniu w trybie art. 37
k.p.a., a nawet skutkowaæ odpowiedzialnoœci¹ odszkodowawcz¹ Skarbu
Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego, stosownie do art. 4171
§ 3 k.c.
Termin ustalenia i pobrania op³aty za udzielenie informacji (art. 15
u.d.i.p.) wydaje siê natomiast, moim zdaniem, terminem prawa materialnego. Nie odnosi siê on bowiem do biegu postêpowania o udzielenie informacji publicznej, lecz zakreœla ramy czasowe, w jakich podmiot
ubiegaj¹cy siê o informacjê publiczn¹ mo¿e zostaæ obci¹¿ony op³at¹ za
jej udzielenie. Z jednej strony, termin ten wi¹¿e organ udzielaj¹cy informacji, który przed jego up³ywem nie mo¿e obci¹¿yæ wnioskodawcy op³at¹,
a z drugiej strony, jest zastrze¿ony na korzyœæ wnioskodawcy jako d³u¿nika (art. 457 k.c.). D³u¿nik ma bowiem pewnoœæ, ¿e przed up³ywem
25

90

Dz.U. Nr 153, poz. 1270.

Wybrane zagadnienia prawne dostêpu do informacji publicznej

terminu nie zostanie obci¹¿ony op³at¹, a zarazem mo¿e – nawet po jego
up³ywie – uwolniæ siê od obowi¹zku zap³aty, rezygnuj¹c z zapoznania siê
z udostêpnion¹ informacj¹.
Podmiot, któremu odmówiono dostêpu do informacji publicznej ze
wzglêdu na ochronê danych osobowych, prawo do prywatnoœci lub tajemnicê inn¹ ni¿ pañstwowa, s³u¿bowa, skarbowa lub statystyczna, mo¿e
wnieœæ powództwo o jej udostêpnienie do s¹du rejonowego, w³aœciwego
ze wzglêdu na siedzibê podmiotu, który odmówi³ udostêpnienia tej informacji (art. 22 u.d.i.p.).
W zakresie dostêpu prasy do informacji publicznej stosuje siê przepisy
ustawy o dostêpie do informacji publicznej (art. 3a ustawy z dnia 26
stycznia 1984 r. – Prawo prasowe26), natomiast tryb udzielania informacji
o œrodowisku ustalony zosta³ przepisami prawa ochrony œrodowiska.
Informacje te udostêpnia siê na trzy sposoby:
1) przez zamieszczenie w publicznie dostêpnym wykazie danych o dokumentach zawieraj¹cych informacje o œrodowisku i jego ochronie –
informacji (art. 19 ust. 6 i 7 p.o.œ.) obligatoryjnie o dokumentach wskazanych w art. 19 ust. 2 p.o.œ. i fakultatywnie – o wskazanych w art.
19 ust. 3 p.o.œ. Wzór wykazu okreœli³ Minister Œrodowiska rozporz¹dzeniem z dnia 17 czerwca 2003 r.27;
2) przez udostêpnienie na pisemny wniosek lub bez pisemnego wniosku, jeœli informacja nie wymaga wyszukania i mo¿e byæ udzielona ustnie
(art. 19 ust. 4 i 5 p.o.œ.);
3) zamieszczenie w bazie danych, prowadzonej przez starostê lub
wojewodê, dostêpnej za poœrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych (art. 30 ust. 1 i 2 p.o.œ.). Sposób i zakres udostêpniania informacji
w tych bazach okreœla rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 1 paŸdziernika 2002 r. w sprawie sposobu udostêpniania informacji o œrodowisku28.
Zgodnie z art. 21 p.o.œ., organ administracji bez zbêdnej zw³oki udostêpnia informacjê na wniosek w dniu jego z³o¿enia, jeœli dotyczy dokumentów, o których dane zamieszcza siê w publicznie dostêpnych wykazach (ust. 3), a w pozosta³ych przypadkach w ci¹gu miesi¹ca od dnia
26
27
28
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otrzymania wniosku (ust. 1). Termin ten mo¿na przed³u¿yæ do 2 miesiêcy,
ze wzglêdu na stopieñ skomplikowania sprawy, z odpowiednim stosowaniem art. 36 k.p.a. (ust. 2).
Zgodnie z art. 24 p.o.œ., wyszukiwanie i przegl¹danie w siedzibie organu
administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostêpnym
wykazie jest bezp³atne (ust. 1), a za wyszukiwanie informacji spoza wykazu
oraz sporz¹dzanie kopii dokumentów lub danych i ich przesy³anie organ
administracji pobiera siê op³atê w wysokoœci odzwierciedlaj¹cej zwi¹zane
z tym uzasadnione koszty (ust. 2). Stawki oraz sposób i terminy pobierania op³at (za wyszukanie dokumentów, ich kopiowanie lub wydruk
i wysy³kê) okreœli³ Minister Œrodowiska w rozporz¹dzeniu z dnia 25 lutego
2003 r. w sprawie stawek op³at za udostêpnianie informacji o œrodowisku
i jego ochronie oraz sposobu uiszczania op³at29. Op³aty te podlegaj¹ egzekucji
administracyjnej, a udzielenie informacji nastêpuje dopiero po ich uiszczeniu. Rozporz¹dzenie nie poddaje op³at przepisom ordynacji podatkowej,
stanowi¹ wiêc nale¿noœæ publicznoprawn¹ podlegaj¹c¹ przepisom ustawy
o finansach publicznych. Okreœlenie stawek op³at w rozporz¹dzeniu wykonawczym do ustawy wydaje siê w³aœciwsze ni¿ pozostawienie ich
ustalenia uznaniu podmiotów udzielaj¹cych informacji. Wad¹ rozporz¹dzenia jest jedynie wprowadzenie sztywnych stawek op³at, bez mo¿liwoœci ich obni¿enia lub zwolnienia w uzasadnionych wypadkach. W rezultacie umorzenie op³at mo¿liwe jest jedynie na zasadach okreœlonych w art.
34 ust. 1 i 2 i art. 34a u.f.p. oraz w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia
16 stycznia 2001 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozk³adania na raty sp³at nale¿noœci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ordynacji podatkowej30, a wiêc w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Umorzenie nale¿noœci, choæby czêœciowe, dopuszczalne jest jedynie w wypadku ca³kowitej nieœci¹galnoœci
(w jednostkach samorz¹du terytorialnego organ stanowi¹cy mo¿e okreœliæ odmienne zasady umarzania). Taki rygoryzm w poborze op³at za
udzielanie informacji wydaje siê zbêdny.
Odmowa udzielenia informacji o stanie œrodowiska i jego ochronie
nastêpuje w drodze decyzji administracyjnej, w przypadkach szczegó³o-

29
30

92

Dz.U. Nr 50, poz. 435.
Dz.U. Nr 6, poz. 54 ze zm.

Wybrane zagadnienia prawne dostêpu do informacji publicznej

wo okreœlonych w art. 20 ust. 1 (odmowa obligatoryjna)31 i ust. 2 p.o.œ.
(odmowa fakultatywna)32. Je¿eli mo¿liwe jest oddzielenie czêœci informacji podlegaj¹cej wy³¹czeniu z udostêpniania, udostêpnia siê pozosta³¹ czêœæ
informacji (art. 22 p.o.œ.). Uregulowania te pozostawiaj¹ organom administracji du¿o swobody w ocenie, czy zachodzi przes³anka odmowy
udostêpnienia informacji, np. mo¿liwoœæ naruszenia praw autorskich (patentowych), zak³ócenia biegu postêpowania czy zagro¿enia œrodowiska
itd. Wypada zauwa¿yæ, ¿e sprawy o udzielenie informacji o œrodowisku
s¹ w ca³oœci rozpatrywane w trybie administracyjnym. Wszystkie decyzje
odmowne podlegaj¹ zaskar¿eniu w drodze odwo³ania do organu administracyjnego II instancji, nawet wówczas, gdy odmowa wynika z ochrony
uzasadnionych interesów prywatnych osób trzecich. Ustawa o dostêpie
do informacji publicznej w takich sytuacjach przewiduje powództwo do
s¹du powszechnego, co wydaje siê rozwi¹zaniem trafniejszym.

31
Odmawia siê udostêpnienia informacji ze wzglêdu na ochronê danych statystycznych, wynikaj¹c¹ z przepisów o statystyce publicznej lub ochronê praw autorskich oraz
patentowych (jeœli ujawnienie mog³oby je naruszyæ), tocz¹ce siê postêpowanie s¹dowe,
dyscyplinarne lub karne (jeœli ujawnienie mog³oby zak³óciæ ich przebieg), zagro¿enie
œrodowiska, które mog³oby spowodowaæ ujawnienie dokumentów lub danych (chodzi tu
g³ównie o cenne sk³adniki przyrody, zagro¿one dzia³aniami osób chc¹cych je pozyskaæ
lub u¿ytkowaæ z naruszeniem zakazów ochrony przyrody), zastrze¿enie o nieudostêpnianiu z³o¿one przez podmioty, które dostarczy³y dane, nie maj¹c takiego obowi¹zku.
32
Mo¿na odmówiæ udostêpnienia informacji, jeœli wymaga³oby to dostarczenia dokumentów (danych) w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do u¿ytku wewnêtrznego, jeœli wniosek o udostêpnienie informacji jest w sposób oczywisty niemo¿liwy do
zrealizowania lub sformu³owany zbyt ogólnie, a tak¿e na uzasadniony wniosek przekazuj¹cego informacje (dane o wartoœci handlowej, zw³aszcza technologiczne), o ile ich ujawnienie mog³oby pogorszyæ jego konkurencyjn¹ pozycjê. Nie dotyczy to informacji charakteryzuj¹cych wprowadzane do powietrza py³y i gazy, œcieki wprowadzane do wód albo
do ziemi, wytwarzane odpady oraz emitowany ha³as lub pola elektromagnetyczne.
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