
1 
 

Michał Bernaczyk 

Uniwersytet Wrocławski 

 

DEMOKRATYCZNA PARTYCYPACJA DZIECKA WEDŁUG KLAUZULI 

„ROZWOJU ZDOLNOŚCI” NA PRZYKŁADZIE PRAWA DO INFORMACJI 

PUBLICZNEJ 

 

Streszczenie: Artykuł omawia wykonanie prawa do informacji publicznej przez osoby 

małoletnie, które ukończyły 13 lat. Polskie sądy kwestionują prawo dziecka do informacji 

twierdząc, że przysługuje ono wyłącznie osobom pełnoletnim. Autor wyjaśnia, w jaki sposób 

można uzasadnić samodzielne korzystanie z prawa do informacji uwzględniając rozwój 

zdolności dziecka oraz stosując Konstytucję RP z 2.04.1997 r. i Konwencję o prawach 

dziecka. 
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1. Prawny i społeczny kontekst problemu 

 Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
1
 (dalej jako: „Konstytucja 

RP”) można uznawać za wyjątkową pod wieloma względami. Z uwagi na przyjęty temat 

opracowania skupimy się na dwóch kwestiach, które czynią ją unikalną. Po pierwsze, jest to 

pierwsza w historii polskiej państwowości konstytucja poświęcająca tak wiele uwagi prawom 

dziecka (por. art. 71, art. 72 Konstytucji RP), w tym jego „ogólnemu” prawu do bycia 

wysłuchanym w toku ustalania innych praw podmiotowych (zob. art. 72 ust. 3  Konstytucji 

RP). Po drugie, nigdy nie było polskiej konstytucji posiadającej tak kazuistyczne przepisy 

poświęcone obywatelskiemu prawu do informacji o działalności państwa (art. 61 ust. 1 

Konstytucji RP), które obejmuje dostęp do informacji w dokumentach oraz wstęp na 

posiedzenia niektórych organów władzy publicznej (zob. art. 61 ust. 2 Konstytucji RP). W 

naukach politycznych funkcja prawa do informacji nie wyczerpuje się w (zbyt często 

eksploatowanym w Polsce) pojęciu „kontroli społecznej”. Prawo do informacji o działalności 

państwa demokratycznego jest narzędziem niezbędnym dla: 

1) wdrożenia efektywnej odpowiedzialności rządzących przed społeczeństwem
2
; 

                                                           
1
 Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. 

2
 Zob. B. Manin, A. Przeworski, S.C. Stokes, Elections and Representation, [w:] B. Manin, A. Przeworski, S.C. 

Stokes (red.), Democracy, Accountability and Representation, Oxford University Press, Madrid, Melbourne, 

New York  1999, s. 40. 
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2) samorealizacji jednostki dzięki informacjom uzyskanym od państwa (tzw. 

własnościowa lub instrumentalna funkcja prawa do informacji
3
); 

3) troski zbiorowego podmiotu suwerenności o stan państwa (reinterpretacji ulega zakres 

podmiotowy odpowiedzialności za państwo; „lud”, „naród” zostaje obarczony 

obowiązkiem wyłaniania jak najlepszych przedstawicieli i piastunów; por. art. 82 

Konstytucji RP
4
). 

 Na potrzeby niniejszego tekstu dodajmy, że zasady ogólne Rzeczypospolitej Polskiej 

zobowiązują władze publiczne do zapewnienia wolności i prawa człowieka i obywatela (art. 5 

Konstytucji RP). Treść art. 5 ulega pewnemu wzmocnieniu, ponieważ na mocy klauzuli art. 9 

Konstytucji RP Polska zapewnia również ochronę praw dziecka przewidzianą w Konwencji o 

prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 

listopada 1989 r. (dalej jako: „KPD”)
5
. 

 Niniejszy artykuł zmierza do odpowiedzi na pytanie: czy dziecko (w rozumieniu 

polskiego prawa), które ukończyło 13 lat i posiada obywatelstwo polskie oraz 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest uprawnione do samodzielnego 

wykonywania prawa do informacji o działalności państwa? 

 Problem nie ma charakteru czysto teoretycznego, ponieważ po raz pierwszy w historii 

art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (dalej jako: „UDIP”)
6
 taka sprawa została przedstawiona do rozstrzygnięcia 

Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu (dalej jako: „NSA”). W chwili sporządzania 

niniejszego artykułu do NSA wpłynęły cztery skargi kasacyjne (skarżącego małoletniego 

Tymona Radzika, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 

stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska
7
) na postanowienie Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lipca 2016 r. (II SAB/Wa 155/16)
8
 odrzucające 

                                                           
3
 R. Peled, Y. Rabin, The Constitutional Right to Information, Columbia Human Rights Law Review, tom. 42, nr 

2 z 2011 r., s. 357 i n. 
4
 M. Bernaczyk, Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014, s. 256 i nast. 

5
 Artykuł 13 ust. 1 Konwencji stanowi, że „dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi; prawo to ma 

zawierać swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez 

względu na granice, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z 

wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru dziecka” (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526). 
6
 Dz.U. z 2016 r., poz. 1764. 

7
 Stowarzyszenie opisało okoliczności sprawy pod adresem 

http://informacjapubliczna.org.pl/11,1040,czy_prawo_do_informacji_maja_tylko_pelnoletni.html [dostęp: 

28.10.2016]. 
8
 Opubl. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (dalej jako: „CBOSA”) pod adresem 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EFF81BE78B [dostęp: 28.10.2016]. 
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skargę na bezczynność Dyrektora Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej
9
 w sprawie 

rozpoznania wniosku strony z dnia 21 listopada 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej. 

 W dniu 21 listopada 2015 r. małoletni Tymon Radzik (ur. w 2001 r.) zwrócił się do 

Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (dalej jako: „NASK”) o przesłanie za 

pośrednictwem skrzynki pocztowej informacji publicznej w postaci skanu umowy z 2011 r. 

zawartej pomiędzy NASK a spółką Agora o wydzierżawienie internetowych domen polska.pl 

oraz poland.pl. 7 grudnia 2015 r. (prawo nakazuje udostępnić informację w ciągu 14 dni; zob. 

art. 13 ust. 1 UDIP) NASK wezwał do złożenia oświadczenia o ukończeniu osiemnastego 

roku życia twierdząc, że wyłącznie osoby pełnoletnie mogą „składać wnioski w postępowaniu 

administracyjnym, w tym w postępowaniu o udzielenie informacji publicznej”. Pomijając 

wątpliwe uzasadnienie (postępowanie w sprawach dostępu do informacji publicznej nie jest 

postępowaniem administracyjnym, a wymóg pełnoletności jest co najmniej rażącym 

uproszczeniem; szersze wyjaśnienie znajduje się w dalszej części artykułu) zagadką 

pozostaje, w jaki sposób NASK powziął wiedzę lub co najmniej przypuszczenie co do wieku 

wnioskodawcy. Sam zainteresowany nie demonstrował tej okoliczności, a weryfikacja 

pełnoletności nie jest rutynowym działaniem wobec jakiegokolwiek wnioskodawcy. Trudno 

się oprzeć wrażeniu, że NASK poszukiwał  informacji o nadawcy zanim wszedł z nim w spór 

proceduralny. Fakt, że uczyniono z tego sztandarowy „zarzut formalny” wobec 

wnioskodawcy wydaje się korelować z inną okolicznością: w literaturze bardzo łatwo znaleźć 

skąpo uzasadnione poglądy o możliwości wykonywania prawa do informacji publicznej przez 

osoby pełnoletnie (ewentualnie przez niepełnoletnie za zgodą przedstawiciela ustawowego). 

 W omawianej sprawie nie ma wątpliwości, że Tymon Radzik nie jest osobą 

pełnoletnią, zaś jest osobą małoletnią, która ukończyła 13 lat. Zgodnie z zasadami polskiego 

prawa cywilnego „pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście” (art. 10 § 1 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
10

, dalej jako „KC”). Konsekwencją uzyskania 

pełnoletniości jest nabycie pełnej zdolności do czynności prawnych (art. 11 KC). 

Jednocześnie art. 15 KC przewiduje, że „ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają 

                                                           
9
 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa została powołana do życia 14 grudnia 1993 r. przez 

Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych zarządzeniem nr 5/93 (Dz. Urz. KBN nr 7, poz.33). Od 1 

października 2010 r., zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 

618) oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, nazwą 

właściwą dla NASK jest „Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – instytut badawczy”. NASK posiada 

osobowość prawną i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców 

pod numerem KRS 0000012938. W analizowanej sprawie ani WSA, ani strony nie kwestionowały, że NASK 

jest podmiotem określonym w art. 4 ust. 1 UDIP. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa również nie 

kwestionuje tego faktu prowadząc stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej (dalej jako: BIP) w 

rozumieniu art. 8 ust. 1 UDIP pod adresem http://bip.nask.pl/ [dostęp: 28.10.2016]. 
10

 Dz. U. z 2016 r., poz. 23. 
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małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo”. 

Reguły uczestnictwa w obrocie cywilnoprawnym nie pozostają bez znaczenia dla prawa 

publicznego, ilekroć to ostatnie nakazuje oceniać zdolność do bycia stroną stosunku 

administracyjno-prawnego według reguł prawa cywilnego. Takie odesłanie znajduje się w 

przepisach ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka
11

. Zgodnie z art. 2 ust. 

1 URPD „w rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia 

pełnoletniości”. Ustęp drugi tego artykułu dodaje, że „uzyskanie pełnoletności określają 

odrębne przepisy”. Przepisy procedury administracyjnej wskazują nieco dokładniej, że 

„zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron ocenia się według przepisów 

prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej” (zob. art. 30 § 1 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
12

, dalej jako: „KPA”). 

Należy jednak zastrzec, że KPA znajduje bardzo ograniczone zastosowanie do trybu 

udzielania informacji publicznej (KPA stosuje się od momentu sporządzenia, doręczenia 

odmownej decyzji administracyjnej; por. art. 16 UDIP). Co więcej, nawet procedura 

administracyjna (wspomniany art. 30 § 1 KPA) i sądowoadministracyjna nie uzależniają 

statusu strony od osiągnięcia określonego wieku, lecz od domniemanego i dostatecznego w 

okolicznościach sprawy stopnia dojrzałości osób posiadających  ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych. Najbardziej precyzyjny pod tym względem jest art. 26 § 2 ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako: 

„PPSA”)
13

: „Osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność 

do czynności w postępowaniu w sprawach wynikających z czynności prawnych, których 

może dokonywać samodzielnie”. Ustawodawca nakazuje zatem dokonać tej oceny z 

uwzględnieniem istoty, funkcji unormowanego uprawnienia (w tym wypadku prawa do 

informacji publicznej). 

 Pismem z dnia 7 grudnia 2015 r. skarżący Tymon Radzik odmówił Dyrektorowi 

NASK złożenia oświadczenia, wskazując, że takie żądanie nie wynika z przepisów prawa. W 

istocie, przepisy UDIP milczą na temat tego, kim jest „każda osoba wykonująca prawo do 

informacji”, o której mowa w art. 2 UDIP (ust. 1 „Każdemu przysługuje, (...), prawo dostępu 

do informacji publicznej, zwane dalej «prawem do informacji publicznej»”; „Od osoby 

wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego 

lub faktycznego” - ust. 2). Artykuł 61 ust. 1 Konstytucji RP nazywa podmiot uprawniony 

                                                           
11

 Dz. U. z 2015 r., poz. 2086. 
12

 Dz. U. z 2016 r., poz. 23. 
13

 Dz. U. z 2016 r., poz. 718. 
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„obywatelem”, ale nie zawiera jakichkolwiek klauzul limitacyjnych nakazujących 

uzależnienie prawa do informacji od osiągnięcia określonego wieku.  

 Dyrektor NASK nie udostępnił wnioskowanej informacji ani nie wydał decyzji o 

odmowie udostępnienia informacji publicznej (art. 16 UDIP w zw. z art. 5 ust. 1-2 UDIP). 16 

lutego 2016 r. skarżący Tymon Radzik skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego (dalej jako: WSA) na bezczynność NASK w przedmiocie udostępnienia 

informacji publicznej. W odpowiedzi na skargę NASK wniosła o jej odrzucenie z uwagi na 

niespełnienie wymagań przewidzianych dla pisma w postępowaniu sądowym, tj. brak podpisu 

przedstawiciela ustawowego. Argumentacja NASK sprowadziła się do tezy, że WSA 

powinien odrzucić skargę pozbawioną podpisu strony lub jej przedstawiciela ustawowego lub 

pełnomocnika. Zgodnie z treścią art. 46 § 1 pkt 4 PPSA „każde pismo strony powinno 

zawierać (...) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika”. U 

podstaw tego twierdzenie leży supozycja, że ubieganie się o sądową ochronę prawa do 

informacji nie jest dopuszczalne w myśl cyt. uprzednio art. 26 § 2 PPSA. Krócej rzecz 

ujmując: wnioskowanie o udostępnienie informacji publicznej nie jest czynnością prawną, 

którą osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może dokonywać samodzielnie. 

Przytłaczająca większość repliki NASK zmierzała do wykazania, że małoletni nie jest osobą 

uprawnioną do wykonywania prawa dostępu do informacji publicznej. Jednocześnie NASK 

niejako z ostrożności wniósł o oddalenie skargi, wskazując, że nie można przyjąć, iż 

pozostawał w bezczynności, skoro wezwał skarżącego Tymona Radzika do złożenia 

oświadczenia o pełnoletności. W ocenie NASK uprawnienie do złożenia wniosku o 

udostępnienie informacji publicznej przysługuje wyłącznie osobom pełnoletnim. NASK 

„zaznaczył na marginesie”, że w sprawie zachodziły przesłanki do wydania decyzji 

administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji na podstawie art. 5 ust. 2 UDIP w 

związku z art. 11 ust. 4 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tajemnica przedsiębiorcy, 

tajemnica przedsiębiorstwa), zaś taką decyzję można skierować wyłącznie do przedstawiciela 

ustawowego wnioskodawcy, ilekroć ten ostatni nie posiada pełnej zdolności procesowej. 

Skarżona NASK odwołała się również do „poglądów doktryny” wskazując w pierwszej 

kolejności na rzekomą wypowiedź A. Piskorz-Ryń zawartą w artykule pt. Dostęp do 

informacji publicznej - zasady konstrukcyjne ustawy (opubl. w „Kwartalniku Prawa 

Publicznego” 2002, nr 4 na s. 183; w rzeczywistości we wskazanym miejscu w ogóle nie ma 

takiej wypowiedzi). Wypowiedź skarżonego organu (reprezentowanego przez 

profesjonalnego pełnomocnika) powinna budzić zdumienie mieszające się z zażenowaniem, 

ponieważ przywołana autorka nie przedstawiła takiego poglądu. Przeciwnie, na stronie 196 
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Autorka stwierdziła, że „przysługuje ono [prawo do informacji publicznej - M.B.] więc 

zarówno osobom posiadającym pełną, jak i ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 

Oznacza to także, że prawo to posiadają osoby częściowo lub w pełni ubezwłasnowolnione, o 

ile są w stanie w sposób zrozumiały sformułować wniosek”
14

. Podobna nadinterpretacja 

towarzyszyła powołaniu się przez NASK na wypowiedź P. Sitniewskiego, ponieważ autor 

odniósł się ogólnie do wymogu zdolności do czynności prawnych, bez dociekania jej stopnia i 

dalszych konsekwencji ograniczonej zdolności do czynności prawnych
15

. Natomiast w 

konkluzji swoich wywodów dostrzegł wyraźnie małoletnich, którzy ukończyli lat 13, w żaden 

sposób nie przekreślając ich skutecznego i częściowo samodzielnego działania
16

. 

 Jedynymi poglądami kategorycznie wykluczającymi działanie małoletnich o 

ograniczonej zdolności do czynności prawnych są wypowiedzi zawarte  komentarzu I. 

Kamińskiej i M. Rozbickiej-Ostrowskiej, ale tezy tam zawarte odznaczają się 

niekonsekwencją i dość płytkim zanurzeniem w obowiązujących przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego
17

. Wypowiedzi sędziów i administratywistów (do których 

odniosę się w dalszej części) koncentrują się na brzmieniu przepisów UDIP usiłując nadać im 

wąskie znaczenie metodą rzekomej wykładni systemowej prowadząc do (wątpliwej w mojej 

ocenie) konkluzji o prawnej niedopuszczalności udzielenia informacji publicznej dziecku (w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 URPD) o ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Niestety, 

Czytelnik musi mieć świadomość, że orzecznictwo sądowoadministracyjne w sprawach 

dostępu do informacji publicznej odznacza się bardzo dużym stopniem redundancji, co 

                                                           
14

 A. Piskorz-Ryń, Dostęp do informacji publicznej - zasady konstrukcyjne ustawy, „Kwartalnik Prawa 

Publicznego” 2002, nr 4, s. 194. 
15

 Autor napisał następująco: „Przepis art. 2 ust. 1 u.d.i.p. obejmuje nie tylko osoby fizyczne, lecz także osoby 

prawne, jak i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, np. organizacje społeczne. Tak więc, 

nawet gdy wniosek nie zawiera sprecyzowania, czy wnoszącym o udostępnienie informacji publicznej były 

podpisane na nim osoby działające jako osoby fizyczne, czy też była nim reprezentowana przez nich osoba 

prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, to fakt ten nie może stanowić 

przeszkody w rozpoznaniu wniosku. Jeśli przyjmiemy odmienny punkt widzenia za prawidłowy, doszłoby do 

zdeprecjonowania idei dostępu do informacji publicznej, której założeniem jest jawność działań władzy 

publicznej. Skoro więc «każdemu» przysługuje prawo żądania informacji publicznej, to tym samym stroną 

postępowania sądowego (art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) jest «każda» osoba fizyczna posiadająca 

zdolność do czynności prawnych (art. 26 § 1 p.p.s.a.), która żąda sądowej kontroli prawidłowości realizacji jej 

wniosku. Osobami tymi mogły więc być osoby podpisane na wniosku o udostępnienie żądanej informacji w 

trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (zob. wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2012 r., I OSK 

2033/12, CBOSA)”. P. M. Sitniewski, Rozdział 1. Zakres podmiotowy prawa do informacji publicznej, [w:] P. 

M. Sitniewski, Dostęp do informacji publicznej, System Informacji Prawnej Lex 2014. 
16

 Ibidem. 
17

 Zob. I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej: komentarz, 

Warszawa 2012. 
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powoduje, że argument „o utrwalonej linii orzeczniczej”
18

 można zbudować bardzo szybko, 

nie bacząc przy tym na ewentualną logiczność i normatywne zaczepienie autorytetów 

sądowych
19

.  

 Pierwszoinstancyjne rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w formie postanowienia WSA, 

którego sentencja w pierwszej kolejności „znosi postępowanie ze skargi”. Z prawnego punktu 

widzenia taka treść sentencji imputuje tezę, że postępowanie sądowoadministracyjne toczyło 

się z udziałem podmiotu, która nie posiadał zdolności sądowej. Lektura uzasadnienia w 

sprawie II SAB/Wa 155/16 pokazuje jednak bardzo interesujący wątek dochodzenia do tej 

konkluzji, ponieważ sąd wezwał wpierw małoletniego Tymona Radzika do przedłożenia aktu 

urodzenia (jego uzyskanie również nastręcza trudności osobom małoletnim; por. stan 

faktyczny w uzasadnieniu wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 23 czerwca 2016 r., 

sygn. II SAB/Go 41/16
20

), a ustaliwszy stan małoletności wezwał rodziców do zatwierdzenia 

dokonanych przez niego w postępowaniu sądowym czynności (tj. wniesienia skargi, 

uiszczenia wpisu sądowego, złożenia kilku pisma procesowych oraz skargi o udostępnienie 

akt). Samo wezwanie rodziców do zatwierdzenia czynności demonstrowało pogląd WSA w 

Warszawie na temat pierwotnej sprawy o dostęp do informacji publicznej, jeśli zachować w 

pamięci „genetyczny” związek zdolności sądowej z art. 26 § 2 PPSA z czynnością prawną 

objętą zakresem skargi. To co jednak nie powinno uchodzić naszej uwadze, to reakcja rodzica 

wezwanego do potwierdzenia czynności dziecka: „przedstawiciel ustawowy małoletniego w 

piśmie z dnia 16 czerwca 2016 r. stwierdził, że popiera działania swojego syna, jednak 

odmawia złożenia żądanego przez Sąd oświadczenia i potwierdzenia dokonanych czynności, 

z uwagi na fakt, iż w jego ocenie T. R. posiada zarówno zdolność sądową, jak i procesową. W 

związku z tym wezwanie Sądu jest nieuzasadnione, o on nie weźmie udziału w sprawie”. 

Niezależnie od tego, czy sąd lub czytelnik podziela ocenę prawną rodzica, to takie 

postawienie sprawy powinno być jednak traktowane jako wypowiedź przemawiająca za 

stopniem dojrzałości dziecka. Nie można obojętnie przechodzić obok stwierdzenia osób, które 

posiadają największy wpływ i najszerszą styczność ze sferą uczuć i myśli małoletniego, co na 

ogół czyni rodzica najbardziej predysponowaną osobą do oceny stopnia umiejętności 

społecznych dziecka.  

                                                           
18

 Nie jest to zresztą zjawisko ograniczone do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, szerzej na ten 

temat zob. M. Romanowicz, Utrwalona linia orzecznicza jako argument z (własnego) autorytetu sądowego, [w:] 

T. Giaro (red.), Rola orzecznictwa w systemie prawa, Warszawa 2016, s. 189. 
19

 M. Bernaczyk, Słowo wstępne, czyli komu i po co prawo do informacji? [w:] S.Osowski, B. Wilk (red.), Glosy 

wybranych orzeczeń dotyczących prawa do informacji, Warszawa 2016, s. 12, 33-34. Cyfrowa książka na 

licencji Creative Commons do pobrania pod adresem http://informacjapubliczna.org/analizy/glosy-wybranych-

orzeczen-dotyczacych-prawa-informacji/ [dostęp: 28.10.2016]. 
20

 Opubl. w CBOSA. 
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 Uznaję za konieczne przytoczenie (in extenso) rozstrzygnięcia sądu: „W ocenie Sądu 

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (...), na podstawie której 

T. R. wniósł do organu wniosek o udostępnienie informacji publicznej i zarzuca organowi 

przed Sądem bezczynność w przedmiocie rozpoznania tego wniosku, nie jest regulacją, która 

przewiduje samodzielne działanie osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności 

prawnych. Jak podnosi się w doktrynie dostępu do informacji publicznej może domagać się 

każda osoba fizyczna bez względu na przynależność państwową, jeżeli tylko posiada pełnię 

praw cywilnych, tzn. jest pełnoletnia i nie została ubezwłasnowolniona. Pomimo bowiem 

bardzo szerokiego uregulowanego przez ustawodawcę katalogu pomiotów posiadających 

prawo do występowania z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, nie należy 

zapominać, że kwestia dostępu do informacji publicznej jest częścią prawa 

administracyjnego, w którym niepełnoletni i ubezwłasnowolnieni nie mogą samodzielnie 

występować przed organami administracji publicznej. Nie ma zatem powodów, żeby 

stosować tu inne reguły, niż w pozostałych dziedzinach prawa administracyjnego. Wyjątek 

taki, gdyby przewidział go ustawodawca, byłby zapisany w ustawie (por. I. Kamińska, M. 

Rozbicka – Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, wyd. Wolter 

Kluwer 2016 r., str. 66)”.  

 Cytowana wypowiedź sądu jest w istocie dość wiernym powtórzeniem tez zawartych 

w komentarzu do art. 2 ust. 1 UDIP autorstwa ww. sędziów NSA. Problem tkwi w tym, że są 

to tezy odtwórcze o płytkich walorach naukowych i logice. Są to wypowiedzi zaczerpnięte z 

innej pozycji. Autorki (I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska) odwołują się do w tym zakresie 

do innego komentarza (M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostępie do 

informacji publicznej. Komentarz, wyd. 2 Warszawa 2015, s. 23–24), w którym stwierdzono 

(cyt.): „Wydaje się jednak, że drugi pogląd [dopuszczalność samodzielnego działania 

niepełnoletni, którzy ukończyli 13 lat i osoby ubezwłasnowolnione częściowo mają prawo do 

otrzymania informacji, a zatem wniosek ich powinien zostać załatwiony - M.B.], niezależnie 

czy w wersji radykalnej, czy też łagodniejszej, nie ma uzasadnienia z punktu widzenia 

wykładni systemowej omawianej regulacji [podkreślenie własne - M.B.]. Kwestia dostępu 

do informacji publicznej jest częścią prawa administracyjnego, w którym niepełnoletni i 

ubezwłasnowolnieni nie mogą samodzielnie występować przed organami administracji 

[podkreślenie własne - M.B.]. Nie ma więc powodów, dla których miano by przy tej 

problematyce stosować inne reguły niż w pozostałych dziedzinach prawa administracyjnego. 

Jeśliby ustawodawca przewidział taki wyjątek wyraźnie, byłoby to wskazane w ustawie. 
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Wniosek złożony przez osobę niepełnoletnią i ubezwłasnowolnioną powinien zatem pozostać 

bez rozpoznania”
21

. 

 Odsączywszy cytowaną wypowiedź w sprawie II SAB/Wa 155/16 z odesłań w 

merytoryczną próżnię (chodzi o powołanie się na poglądy doktryny bez jakichkolwiek źródeł, 

a tym bardziej logicznej oceny rzekomych wypowiedzi doktrynalnych
22

) zauważamy, że 

rozstrzygnięcie opiera się tylko na jednej tezie, poddającej się rozbiciu na pewne szczegółowe 

składowe poparte rzekomą „wykładnią systemową”: 

1) dostęp do informacji publicznej jest częścią prawa administracyjnego
23

;  

2) ogólną regułą prawa administracyjnego jest niemożność samodzielnego występowania 

przez „niepełnoletnich i ubezwłasnowolnionych” przed organami administracji 

publicznej; 

3) ustawodawca powinien wprost sformułować w ustawie [o dostępie do informacji 

publicznej - M.B.] "zezwolenie" dla niepełnoletnich i ubezwłasnowolnionych.  

 Każdą z cytowanych konkluzji sądu (stanowiących w istocie zapożyczenie z dwóch 

komentarzy prawniczych) można skutecznie zanegować na poziomie przesłanek i 

konsekwencji, co wynika nie tyle z niefortunnego rozumienia wykładni systemowej, ale 

przede wszystkim z dość osobliwej interpretacji art. 30 § 1 KPA, pominięcia istotnych 

unormowań na poziomie konstytucyjnym i ustawowym (KC), a także próby zamknięcia 

problemu w granicach dość swoiście rozumianych przepisów UDIP (tak bowiem odczytuję 

supozycję o konieczności dosłownej werbalizacji legitymacji podmiotów o ograniczonej 

zdolności do czynności prawnych). W efekcie otrzymujemy tezę zaprzeczającą prawu i 

dotychczasowym poglądom judykatywy na kilku płaszczyznach. 

 Po pierwsze, art. 30 § 1 KPA współstosowany z przepisami KC - co podniesiono 

wcześniej - reguluje ten problem dopuszczając możliwość samodzielnego działania osób o 

ograniczonej zdolności do czynności prawnej „o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej” 

(art. 30 § 1 KPA in fine). Przepisy szczególne (zwłaszcza prawa administracyjnego) mogą 

więc rozszerzać albo zawężać stopień samodzielnego działania tych osób. Takich przepisów 

                                                           
21

 Cytowana wypowiedź pochodzi z cyfrowej wersji komentarza do art. 2 UDIP (zgodnie z propozycją wydawcy 

cyt. jako: M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, 

wyd. 2, Warszawa 2015, aczkolwiek w cyfrowym egzemplarzu (System Informacji Prawnej Legalis) wydawca 

przypisał autorstwo cytowanej tezy M. Bidzińskiemu. 
22

 Jeżeli przyjąć, że na miano doktryny zasługują tylko sędziowie-autorzy komentarzy do UDIP, to trudno z tym 

polemizować. Jeśli jednak mówimy o doktrynie w jej najszerszym znaczeniu, to takie stwierdzenia są 

nieprawdziwe. Wcześniej wskazałem poważne rozbieżności piśmiennictwa w tym konkretnym zakresie.  
23

 Na nieco odmiennym stanowisku zdają się stać E. Gierach, P. Chybalski, redaktorzy zbioru Polish 

Constitutional Law. The Constitution and selected statutory materials, ze słowem wstępnym P. Tulei, Wyd. 

Sejmowe, Warszawa 2009. Ustawowy reżim dostępu do informacji publicznej zaliczono do podstawowych 

źródeł prawa konstytucyjnego. 
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szczególnych nie ma jednak w UDIP. Konstrukcja przepisów proceduralnych sugeruje, że 

pozytywna wypowiedź ustawodawcy przyjmująca formułę dozwolenia na samodzielne 

działanie małoletnich (którzy ukończyli 13 lat) może przybierać postać gwarancyjnego 

superfluum (przecinającego ewentualne wątpliwości co do konsekwencji art. 30 § 1 KPA w 

indywidualnej sprawie) albo rozszerzające zakres samodzielnego działania, ponieważ np. 

zmianę obywatelstwa lub imienia i nazwiska trudno uznać za „drobną bieżącą sprawę życia 

codziennego” (por. art. 20 KC). Barbara Adamiak wskazuje zresztą te dwie regulacje jako 

materialnoprawną przesłankę zdolności sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
24

. 

Pomijając uregulowania szczególne, w świetle aktualnego brzmienia przepisów KPA nie 

można twierdzić, że „prawo administracyjne” (do którego zaliczamy KPA) tworzy regułę 

uznania za podmiot stosunku administracyjnoprawnego opartą na konstrukcji „wszystko albo 

nic” (samodzielne działanie podmiotu o pełnej zdolności do czynności prawnych albo 

działanie przez przedstawiciela w pozostałych przypadkach). Procedura administracyjna 

otwiera wątek problemowy polegający na odpowiednim zastosowaniu norm prawa cywilnego 

do treści i funkcji publicznego prawa podmiotowego do informacji. W szczególności 

należałoby odpowiedzieć na pytanie, czy samodzielność (manifestująca się ważnością 

czynności ab initio) gwarantowana w stosunkach horyzontalnych podlega konwersji na grunt 

prawa publicznego. Wypowiedzi komentatorów są pod tym względem ostrożne, ale sam fakt, 

że w ogóle rozważają takie zagadnienie świadczy o nieprawidłowej subsumpcji WSA w 

omawianej sprawie. Andrzej Matan stwierdził, że „odpowiednie stosowanie przepisów prawa 

cywilnego w sferze prawa administracyjnego powinno uwzględniać odmienny charakter 

stosunków regulowanych przepisami obu gałęzi prawa, a co za tym idzie - i odmienny 

charakter norm”
25

. Trudno jednak wskazać, które przepisy KC oparte na zasadzie 

samodzielnego działania (art. 20 - art. 22 KC) poddawałaby się konwersji na grunt dostępu do 

informacji publicznej i w czym wyrażałoby się ich odpowiednie zastosowanie. Najbliższym 

istocie dostępu do informacji publicznej wydaje się art. 20 KC, ponieważ zakłada on 

nawiązanie pewnej relacji nadającej się do opisu poprzez wieloskładnikowe pojęcie stosunku 

cywilnoprawnego  (podmiot, przedmiot, uprawnienia i obowiązki). Z kolei cywilnoprawne 

                                                           
24

 Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. 

Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.): „Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany 

nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko”. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 2 

kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161 z późn. zm.): „Do nadania obywatelstwa 

polskiego małoletniemu, który ukończył 16 lat, uznanie go za obywatela polskiego oraz utraty przez niego 

obywatelstwa polskiego wskutek wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez jego 

rodziców jest wymagane oświadczenie o wyrażeniu zgody przez małoletniego”. 
25

 A. Matan, Komentarz do art. 30 KPA, [w:], Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, 

opubl. w Systemie Informacji Prawnej Lex Omega. 
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odesłanie do "drobnych bieżących spraw życia codziennego" uwzględnia instrumentalny 

związek prawa do informacji ze sferą samorealizacji małoletniego, który ukończył 13 lat 

(można tu wskazać naukę, oświatę, aktywność kulturalną, kulturę fizyczną i rekreację
26

, 

członkowstwo w stowarzyszeniach
27

).   

 Po drugie, wszelkie rozważania nad znaczeniem art. 30 § 1 KPA mogą okazać się 

daremne za sprawą orzecznictwa w sprawach dostępu do informacji publicznej. Otóż w 

orzecznictwie wielokrotnie podkreślano odmienność przepisów UDIP w stosunku do 

przepisów KPA (zob. wyrok WSA w Krakowie z 5 listopada 2015 r., sygn. II SA/Kr 1115/15 

z powołaniem na postanowienie NSA z dnia 8 maja 2015 r. sygn. I OSK 1038/15
28

). Skoro 

przepisy UDIP mają charakter autonomiczny, to argument o zastosowaniu KPA musiałby 

wynikać z wyraźnego odesłania w UDIP albo - czego sąd bynajmniej nie wskazał i nie 

uzasadnił - z zastosowania przez analogię procedury administracyjnej. W doktrynie 

przyjmowano, że warunkiem analogii legis jest uprzednie stwierdzenie, że mamy do 

czynienia ze stanem podobnym, lecz nieunormowanym przez przepisy
29

. Takiej argumentacji 

sąd nie dostarczył. Jednakże nawet KPA zastosowane per analogiam nie przesądzałoby wcale 

o zakazie samodzielnego działania małoletniego, który ukończył 13 lat. Nawet gdyby przyjąć, 

że w sprawie zastosowano KPA, to logika zaprezentowana w omawianym postanowieniu 

WSA prowadzi do całkowitego pominięcia osób o ograniczonej zdolności do czynności 

prawnych. Ich sytuacja prawna zostaje zrównana z osobami nie posiadającymi zdolności do 

czynności prawnych, co podważa zupełnie sens posłużenia się w art. 30 § 1 KPA ogólnym 

pojęciem zdolności do czynności prawnych bez dookreślenia jej rodzaju. Tymczasem w myśl 

zasady lege non distinguente nec nostrum est distinguere art. 30 § 1 KPA nakazuje 

uwzględnić wedle reguł prawa cywilnego dwa rodzaje zdolności: pełną i ograniczoną.   

 Po trzecie, twierdzenie sądu, że ustawodawca mógł rozstrzygnąć wprost o 

samodzielności małoletnich jest w istocie zaproszeniem do nadprodukcji prawa, a także 

ignoruje obowiązek uwzględnienia odrębnych źródeł prawa odnoszących się do poruszanej 

problematyki. Tak zwerbalizowany pogląd - ze wskazaniem na odtwórczą literaturę 

komentarzową autorstwa sędziów administracyjnych - traktuję jako symbol podwójnych 

                                                           
26

 W zakresie sportu zob. jednak art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 

25, poz. 113). 
27

 Por. art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach: „Małoletni w wieku od 16 do 18 

lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z 

czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić 

osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych” (Dz.U. z 2015 r., poz. 1393). 
28

 Opubl. w CBOSA. 
29

 M. Kosiarski, Zakres zastosowania analogii legis w prawie administracyjnym (część I), „Kwartalnik Prawa 

Publicznego” 2003, nr 1, s. 42-43. 
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standardów. Powstaje bowiem pytanie: dlaczego sądownictwo administracyjne tak często 

odwołuje się do pojęcia tzw. dokumentu wewnętrznego (przesłanki ograniczającej 

konstytucyjne prawo dostępu do dokumentu), skoro nie znajduje ona żadnego oparcia w 

brzmieniu ustawy i historii jej procedowania? Wszak można równie przekonywująco 

twierdzić, że skoro dokumenty wewnętrzne nie miały stanowić informacji publicznej, to 

ustawodawca powinien był przesądzić o tym wprost.  

 Skoro przepisy UDIP traktuje się jako lex specialis w istocie zabraniające 

zastosowania KPA, to ustalenie znaczenia słowa „każdy” powinno następować z 

uwzględnieniem UDIP oraz zasad wyższego rzędu. Taki zabieg wymaga sięgnięcia do 

Konstytucji RP i Konwencji o Prawach Dziecka i jest obowiązkiem sądu orzekającego 

wynikającym z art. 7, art. 9, art. 87 ust. 1 i art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Wcześniej 

wskazywałem, że opisana argumentacja miałaby stanowić efekt zastosowania tzw. wykładni 

systemowej. Tymczasem wyróżnikiem tej metody wykładni jest ustalanie znaczenia danego 

przepisu poza jego indywidualnym (i spornym) kontekstem językowym, lecz - w 

najprostszym ujęciu – „kontekstem treści innych przepisów danego systemu prawa”. Systemu 

prawa - wbrew temu co sugerują komentatorzy (I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, M. 

Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz) - nie da się jednak zamknąć w granicach „systemu 

prawa administracyjnego”, co zresztą jest oczywistą konsekwencją złożoności systemu źródeł 

prawa (zob. art. 87, art. 93 ust. 2 Konstytucji RP) i zróźnicowania metod regulacji. Bardzo 

dobrze pokazał to przykład zastosowania wykładni systemowej (przepisów prawa karnego 

procesowego i cywilnego materialnego) w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z 21 stycznia 2014 r. (sygn. SK 5/12)
30

. Prawidłowym zabiegiem byłoby więc zastosowanie 

art. 8 ust. 2 Konstytucji RP i ten sposób wykładni omówię w dalszej kolejności. W tym 

miejscu nie sposób jednak uniknąć pytania: dlaczego kwestie o tak istotnym znaczeniu 

pominięto na rzecz lakonicznej formułki o rzekomej regule (a być może zasadzie?) prawa 

administracyjnego?  

 Wydaje się, że powściągliwa postawa sądu stanowi w istocie demonstrację daleko 

posuniętego sceptycyzmu wobec udziału w życiu publicznym opisanej grupy małoletnich. 

Jest to o tyle niebezpieczna postawa, że w praktyce pogłębia zjawisko odchodzenia młodych 

od demokracji. Jeśli przyjrzeć się badaniom grupy 18 i 19 - latków prowadzonych w 2011 

roku i na początku lat 90-tych, to uderza systematyczny wzrost bierności wyborczej młodych 

                                                           
30

 Zob. punkt III.1.1-1.2. uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 stycznia 2014 r. (SK 5/12), 

opubl. w Internetowym Portalu Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. 
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Polaków
31

. Szczególnie interesująco na tym tle prezentują się badania prowadzone przez A. 

Turską-Kawę przeprowadzone w kwietniu i maju 2010 roku w liceach ogólnokształcących na 

terenie województwa śląskiego (Bytom, Katowice, Rybnik, Bielsko-Biała, Częstochowa, 

Chorzów, Pszczyna). Wzięło w nim udział 453 respondentów, nieco więcej było kobiet (242) 

niż mężczyzn (211). Badanie prowadzono więc w perspektywie wyborów prezydenckich 

(2010 r.) oraz wyborów parlamentarnych (2011 r.). Respondenci proszeni byli o odpowiedź 

na pytanie: „Czy gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę to 

wziąłbyś/wzięłabyś w nich udział?”
32

. Autorka badania ustaliła, że blisko połowa badanych 

zadeklarowała absencję wyborczą. Co trzecia osoba zdecydowałaby się na aktywność. Co 

piąta – nie miałaby zdania w tej kwestii. Częściej partycypowaliby mężczyźni. Ponad połowa 

kobiet nie skorzystałaby z czynnego prawa wyborczego
33

. Z perspektywy niniejszego 

artykułu najważniejsze stają się jednak fragmenty badania poszukujące uzasadnienia dla 

uwarunkowań bierności wyborczej. W tej grupie 214 respondentów i respondentek 

wskazywało najczęściej brak zainteresowania polityką oraz przeświadczenie, że „mój głos nic 

nie znaczy”
34

. Szczególnie interesująca i wartościowa wydaje się konkluzja autorki, iż 

prawdopodobną przyczyną jest pogłębiające się zjawisko tzw. błędnego koła aktywności 

politycznej. Sfera polityki jest postrzegana jako zjawisko niemoralne, podejrzane, zaś politycy 

uznawani są za osoby niegodne zaufania i nieprofesjonalne. Pogarszająca się percepcja 

powoduje słabsze zainteresowanie polityką, a w rezultacie mniejszą frekwencję wyborczą. 

Absencja wyborcza siłą rzeczy nie identyfikuje uprawnionego z rezultatem wyboru 

politycznego, oddala młodych od polityki, zaś ta ostatnia staje się co raz odleglejszym 

zjawiskiem, acz wciąż obładowany pejoratywną oceną nieobecnych-uprawnionych. Błędne 

koło aktywności politycznej jest więc nie tylko powielaniem schematu zachowań, ale w 

istocie potęgowaniem zjawiska niechęci wobec instytucji państwowych obsadzanych w 

procedurach wyborczych. 

 Jeśli zadać pytanie, co mogłoby przerwać efekt błędnego koła, to w odpowiedzi 

podawane są następujące diagnozy-płaszczyzny: „Źródła wiedzy, z których młodzi ludzie 

mogą czerpać wiedzę o polityce to po pierwsze szkoła, gdzie wiadomości te są włączane 

w proces nauczania. Wiedza ta jest przekazywana jednak w dużej mierze w sposób wybiórczy 

i podręcznikowy, a sam fakt, iż jest ona bliska obowiązkowi szkolnemu nie sprzyja 

                                                           
31

 A. Turska-Kawa, Aktywizacja polityczna młodych, [w:] A. Turska-Kawa (red.),  Polityka w opinii młodych. 

Idee-Instytucje-Obywatele, Katowice 2012, s. 11 i przykłady powołanych tam badań.  
32

 Ibidem, s. 12. 
33

 Ibidem, s. 12. 
34

 Ibidem, s. 14. 
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politycznej internalizacji. Po drugie, media, w których polityka prezentowana jest raczej 

w kategoriach sensacji i newsów, przez pryzmat emocji, a nie rzetelnej informacji. Po trzecie, 

dom rodzinny i najbliżsi znajomi – tu cenne są zwłaszcza te otoczenia, które podtrzymują 

tradycję uczestnictwa politycznego [...]. Wydaje się jednak, że tak idealny model nie 

występuje zbyt często”
35

. Zarysowane spostrzeżenia zasadzają się więc na dwóch kwestiach. 

Pierwsza dotyczy edukacji, a właściwie jej braku w przystępnej formie. Polski system 

konstytucyjny jest na tyle skomplikowany, że przekazywanie tej wiedzy w formie 

faktograficznej nie może dać pożądanych rezultatów
36

 i nie wyjaśni skomplikowanej mozaiki 

powiązań w systemie władz publicznych, nie wspominając o kwestii statusu jednostki. 

Kolejną kwestią jest - co boleśnie pokazuje kazus Tymona Radzika - systemowe (przez sądy i 

piśmiennictwo prawnicze) odcinanie potencjalnych zainteresowanych działalnością państwa 

od dostępu do źródłowej informacji. System nie premiuje więc dostępu do informacji 

źródłowych, dostępu do faktów, zaś skazuje małoletniego na rolę biernego odbiorcy 

wyselekcjonowanych wiadomości, którym ktoś często nadaje subiektywną, emocjonalną 

narrację
37

. Przytoczone przeze mnie badanie pochodzi z 2011 r. i ma dość wąski zakres, ale z 

perspektywy 2016 r. można powiedzieć, iż badanie cząstkowe jest przejawem ogólnej cechy 

gasnącego zaangażowania młodzieży. Aktualne badania dotyczące studentów (vide: B. 

Przybylski, Zaangażowania polityczne młodzieży, Toruń 2014; A. Guzik, R. Marzęcki, Ł. 

Stach, Pokolenie’89. Aksjologia i aktywność młodych Polaków, Kraków 2015) skłaniają do 

konkluzji, że aktualne młode pokolenie dwudziestolatków nie interesuje się demokracją i 

polityką, wycofując swoje zainteresowanie w kierunku spraw bytowych, konsumpcyjnych. 

Coraz dziwniejsze staje się więc wygłaszanie haseł o istnieniu społeczeństwa obywatelskiego, 

w sytuacji w której nie ma najbardziej energicznej grupy wiekowej zdolnej do czynnego 

zaangażowania. Byłoby też naiwnością sądzić, że opisane postawy pojawiły się z dnia na 

dzień. Są one efektem wieloletniego zaniechania starszego pokolenia i instytucji publicznych. 

Z kolei budowanie podwalin odmiennych postaw powinno rozpoczynać się między innymi 

lub zwłaszcza w okresie nastoletnim. Kazus Tymona Radzika powinien działać alarmująco, 

ponieważ intelekt i dużą samodzielność tego młodego człowieka publicznie poręczył w 

                                                           
35

 A. Turska-Kawa, op. cit., s. 17-18. 
36

„[...] wiadomości na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej przekazywane są w formie 

podręcznikowej z nastawieniem na zapamiętanie dużej ilości nazwisk i dat, nie prezentują ujęcia procesowego, 

nie poruszają kwestii uwarunkowań i konsekwencji poszczególnych posunięć władz oraz zachowań politycznych 

obywateli". Ibidem, s. 19. 
37

 Szerzej o problemie zastępowania dostępu do informacji mechanizmami marketingu politycznego zob. M. 

Bernaczyk, Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014, s. 30-31. 



15 
 

pewien sposób Rzecznik Praw Dziecka
38

. Można też pytać (retorycznie), co się stanie, jeśli 

państwo polskie (ignorując własny system źródeł prawa) będzie kontynuować skrajnie 

paternalistyczne podejście do analizowanej grupy małoletnich (de facto) wykluczając ich z 

najmniejszych form uczestnictwa w dyskursie publicznym bądź ograniczając samorealizację?  

  

2. W poszukiwaniu rozwiązania  

 Zacznijmy od pewnego wyjściowego spostrzeżenia: w ustawie o dostępie do 

informacji publicznej nie rozstrzygnięto kwestii statusu małoletnich, którzy ukończyli lat 13 

w momencie przyjęcia formuły „każdy”. Z pewnością - co zostało podniesione wcześniej - 

ustawodawca uregulował aspekty proceduralne w sposób odmienny od KPA. Na tym kończy 

się zestaw wiarygodnych argumentów co do zamiaru ustawodawcy. Uważam również, że zbyt 

daleko idzie A. Piskorz-Ryń twierdząc, że 14 lutego 2001 r. w trakcie sejmowych prac nad 

projektem ustawy „wyrażony został pogląd, iż intencją projektodawców było to, aby prawo 

do informacji nie przysługiwało osobom małoletnim i ubezwłasnowolnionym”
39

. Było to 

raczej indywidualne, luźno wtrącone spostrzeżenie przewodniczącego komisji posła H. 

Wujca, któremu bliżej było do spekulacji, przypuszczenia, aniżeli wyraźnego poglądu. Z kolei 

uzasadnienie projektu ustawy w ogóle nie odnosiło się do tego zagadnienia. Co więcej, 

wyraźną sugestię, aby wypowiedzieć się na temat w tekście ustawy nie przełożono na 

jakąkolwiek konkretną propozycję. Aby rozwiać ewentualne wątpliwości Czytelników, warto 

przytoczyć fragment zapisu stenograficznego z 6. posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do 

rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa obywateli do uzyskiwania informacji o 

działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a także 

dotyczących jawności procedur decyzyjnych i grup interesów w dniu 14 lutego 2001 r.: 

„Poseł Henryk Wujec (UW): [...] Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej 

sprawie? Nie widzę. Wydaje mi się, że pani posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska ma 

rację mówiąc, że i tak każdy będzie miał dostęp do informacji publicznej, ponieważ nawet 

przy przyjęciu zapisu, mówiącego o tym, że tylko obywatel ma takie prawo, dokumenty będą 

mogły być publikowane. W opinii rządu mówi się, że prawo do informacji musi podlegać 

stosownym ograniczeniom. Projekt ustawy uwzględnia tę kwestię. A zatem tutaj jest 

gwarancja nieudostępniania informacji, które zagrażają bezpieczeństwu państwa. Po 

wysłuchaniu dyskusji wydaje mi się, że większość członków Komisji opowiada się za 

                                                           
38

 Zob. S. Płóciennik, Tymon Radzik. Uczeń, który prawo zna, często używa i „straszy” urzędników, „Gazeta 

Wyborcza” (Zielona Góra) z 7 października 2016 r. 
39

 A. Piskorz-Ryń, op. cit., s. 194. 
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przyjęciem sformułowania, że prawo dostępu do informacji przysługuje każdemu. Jeśli nie 

usłyszę sprzeciwu, uznam, że Komisja przyjęła to sformułowanie. 

Poseł Andrzej Osnowski (AWS): Zastanawiam się nad określeniem «każdej osobie». Dziecko 

też jest osobą. Wydaje mi się, że warto do jakoś doprecyzować. 

Poseł Henryk Wujec (UW): Zgadzam się z tą opinią. Myślę, że taka jest również intencja 

autorów tej ustawy, aby nie brać pod uwagę osób ubezwłasnowolnionych lub takich, które nie 

mają pełnych praw. Czy są inne uwagi? Nie widzę. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że 

Komisja postanowiła, że prawo dostępu do informacji przysługuje każdemu. Sprzeciwu nie 

słyszę”
40

. 

 Jeśli znaczenie art. 2 ust. 1 UDIP jest na tyle ogólne, że sprawia organom stosującym 

prawo wątpliwości, to ustalenie zakresu tego pojęcia powinno odbywać się z zachowaniem 

naczelnej zasady ustrojowej: zasady bezpośredniego stosowania Konstytucji RP (zob. art. 8 

ust. 2). W ocenie Leszka Garlickiego bezpośrednie stosowanie konstytucji przez sądy 

przybiera trojaką formę: po pierwsze, polega na stosowaniu normy konstytucyjnej jako 

samoistnej podstawy kompetencyjnej, co nie dotyczy jednak przypadku omawianego w 

niniejszym artykule. Po drugie, polega na współstosowaniu normy konstytucyjnej i 

ustawowej regulujących daną kwestię. „Norma konstytucyjna będzie wówczas odgrywać 

zasadniczą rolę w procesie interpretacji szczegółowych postanowień ustawy, bo gdy na 

gruncie logiki możliwe będzie przyjęcie kilku różnych wykładni ustawy, sąd będzie musiał 

dać pierwszeństwo takiej wykładni, która w najpełniejszy sposób koresponduje z treściami 

wyrażanymi przez normę konstytucyjną”
41

. Trzecią formą sądowego, bezpośredniego 

stosowania konstytucji stanowi usuwanie konfliktów metodą tzw. wykładni w zgodzie z 

konstytucją, zaś gdy nie będzie to możliwe „sąd ma obowiązek podjęcia działań 

zmierzających do usunięcia niekonstytucyjnego przepisu ustawy z systemu prawa”
42

. 

Mając na uwadze powyższe należy nadawać art. 2 ust. 1 UDIP takie znaczenie, które 

zapewni w pierwszej kolejności zgodność z Konstytucją RP. Ta ostatnia uznaje istnienie praw 

dziecka jako integralnej części statusu jednostki, a także ustala warunki obowiązywania ich 

prawnomiędzynarodowej pozytywizacji na terytorium Polski. Standard międzynarodowej 

ochrony praw człowieka wymaga ochrony prawa do informacji także w odniesieniu do dzieci, 

za czym przemawia treść art. 13 ust. 1 KPD, który stanowi, że „Dziecko będzie miało prawo 

do swobodnej wypowiedzi; prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymywania i 

                                                           
40

 Biuletyn nr 3818 Sejmu III. kadencji, dostępny w Systemie Informacyjnym Sejmu. 
41

 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015, s. 50. 
42

 Ibidem, s. 50. 
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przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, w formie 

ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego 

innego środka przekazu według wyboru dziecka”. Należy pamiętać, że cytowany przepis jest 

pochodną art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. uchwalonej przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
43

. Uznanie ludzkiej skłonności do 

pozyskiwania informacji to „credo człowieczeństwa”
44

. Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka uzyskała status prawa zwyczajowego
45

, a to ostatnie zostało objęte zasięgiem art. 9 

Konstytucji RP
46

. Jest to także protoplasta art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw 

Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r. (dalej jako: MPOiP)
47

. Zgodnie z art. 19 

ust. 1 MPOiP „Każdy człowiek ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów”. 

Ustęp drugi art. 19 stanowi, że „Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; 

prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich 

informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w 

postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru”.  

Komitet Praw Człowieka podczas 102 sesji w Genewie (11-29 lipca 2011 r.) 

sformułował „Uwagi ogólne”
48

 nr 34 z dnia 12 grudnia 2011 r. dotyczących interpretacji art. 

19 MPOiP. W Uwagach Ogólnych nr 34 Komitet Praw Człowieka przyjął, że artykuł 19 ust. 2 

stanowi źródło „prawa dostępu do informacji posiadanych przez władze publiczne”. 

Informacje te obejmują dokumenty posiadane przez władze publicznej niezależnie od postaci, 

w jakiej przechowuje się informację. Bez znaczenia jest również źródło informacji oraz czas 

wytworzenia informacji. Komitet Praw Człowieka określił również standard ochrony prawnej 

w aspekcie podmiotów zobowiązanych, do których zaliczono „organy publiczne” wszystkich 

władz państwa (wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza) oraz „inne lub rządowe władze, 

niezależnie od szczebla (krajowego, regionalnego, lokalnego), które znajdują się w pozycji 

zdolnej do zaangażowania się w wykonywanie obowiązków Strony państwowej” w 

                                                           
43

 „Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania 

niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi 

środkami, bez względu na granice”. 
44

 R. Wieruszewski, Wolność czy bezpieczeństwo – dylematy na tle 60. Rocznicy uchwalania Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka ONZ, [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Dylematy praw człowieka, Toruń 2008, s. 

17. 
45

 Ibidem, s. 17. 
46

 M. Masternak - Kubiak, Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, Kraków 2003, s. 207. 
47

 Pakt wszedł w życie 23 marca 1976 r. Polska Rzeczpospolita Ludowa ratyfikowała Pakt 18 marca 1977 r. (Dz. 

U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167). 
48

 Uwagi ogólne (ang. general comments) służą do przedstawienia stanowiska Komitetu w sprawach interpretacji 

MPOiP w oparciu o dotychczasową praktykę, wynikającą z rozpatrywania sprawozdań państwa, jak i skarg 

indywidualnych, zob.  R. Wieruszewski, op. cit., s. 87. 
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rozumieniu przedstawionym w Uwagach Ogólnych Komitetu nr 31 z 2004 r. w Sprawie Istoty 

Ogólnych Obowiązków nałożonych na Państwa-Strony Paktu. Komitet uznał ponadto, że 

takie obowiązki „w pewnych okolicznościach mogą zostać nałożone również na podmioty 

pół-państwowe w oparciu o krajowe przepisy regulujące funkcjonowanie takich 

podmiotów”
49

. W przypadku „innych jednostek” niezaliczanych do klasycznego trójpodziału 

kryterium kwalifikacji do grupy zobowiązanych jest „wykonywanie funkcji publicznych”. 

 Mając na uwadze interpretację art. 19 MPOiP należy zachować konsekwencję i 

interpretować analogicznie art. 13 ust. 1 KPD.  

W 1989 r. Komitet Praw Człowieka podkreślił, że dzieci powinny korzystać z praw 

obywatelskich. Komitet wskazał, że prawa wyszczególnione w art. 24 MPOiP
50

 „nie są 

jedynymi, które Pakt uznaje w stosunku dzieci, a te jako jednostki uprawnione powinny 

odnosić korzyści ze wszystkich praw obywatelskich wyrażonych w Pakcie”
51

. Jednakże 

komentatorzy Konwencji o Prawach Dziecka przypominają, że „w aktualnej rzeczywistości, 

nadal nie rozpoznaje się dzieci w świetle ich ewoluującej dojrzałości, a w praktyce nie uznaje 

się je za zdolne i kompetentne do wykonywania [praw obywatelskich - M.B.]. Wyraźne 

włączenie praw obywatelskich do Konwencji jest niezaprzeczalnym oświadczeniem o 

uprawnieniu, zdolności dzieci do cieszenia się fundamentalnymi swobodami”
52

. Pojęciem 

ewoluującej dojrzałości posługuje się art. 5 KPD: „Państwa-Strony będą szanowały 

odpowiedzialność, prawo i obowiązek rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, członków 

dalszej rodziny lub środowiska, zgodnie z miejscowymi obyczajami, opiekunów prawnych 

lub innych osób prawnie odpowiedzialnych za dziecko, do zapewnienia mu, w sposób 

odpowiadający rozwojowi jego zdolności, możliwości ukierunkowania go i udzielenia mu rad 

przy korzystaniu przez nie z praw przyznanych mu w niniejszej konwencji”.  

Nie będzie wystarczające, jeśli państwa-sygnatariusze KPD ograniczają się do 

włączenia praw w art. 13 - art.17 Konwencji do krajowych konstytucji w charakterze praw 

                                                           
49

 Uwagi Ogólne Komitetu Praw Człowieka nr 34, s. 2 z powołaniem na Decyzję Nr 633/1995, Gauthier v. 

Canada z 7 kwietnia 1995 r. 
50

 Zgodnie z art. 24 ust. 1 MPOiP „Każde dziecko, bez żadnej dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, 
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podstawowych. „Konstytucja i (lub) pozostałe akty prawne powinny dokładniej określać jak 

te prawa dokładnie stosować w odniesieniu do dzieci, jakie mechanizmy zostały ustanowione 

celem, aby chronić je w efektywny sposób oraz jakie środki są przewidziane w przypadku ich 

naruszenia”
53

. Jeśli takiego dookreślenia nie ma, to organ stosujący prawa - w granicach 

istniejących zwrotów nieostrych - powinien dozwalać na samodzielne działanie małoletniego, 

o ile stopień jego dojrzałości (manifestowany np. we wniosku o udzielenie informacji 

publicznej) pozwala mu na sformułowanie żądania, współdziałanie z podmiotem 

zobowiązanym przy precyzowaniu żądania oraz samodzielne ponoszenie konsekwencji 

kosztów dodatkowych udostępnienie informacji publicznej (art. 15 UDIP). 

Jest to zgodne również z fundamentalnymi założeniami Konstytucji RP w części 

odnoszącej się wprost do statusu dziecka. Leszek Garlicki sugeruje, że brak definicji pojęcia 

dziecka sugeruje, iż twórcy konstytucji z 1997 r. zawierzali standardowi wynikającemu z 

KPD, który wyznacza granicę 18 lat. Widać to dość wyraźnie na przykładzie art. 62 ust. 1 

Konstytucji RP, który uzależnia czynne prawo wyborcze od ukończenia 18 lat. Inne prawa 

sklasyfikowane jako polityczne nie posiadają jednak takich obostrzeń (por. art. 61, 63 

Konstytucji RP). Jak słusznie odnotowuje L. Garlicki „uznanie, że konstytucyjne pojęcie 

dziecka odnosi się do wszystkich, którzy nie ukończyli 18 lat, zakłada istotne zróżnicowanie 

wewnętrzne tej klasy podmiotów, bo - w zależności od wieku i stopnia dojrzałości - status 

«dziecka» musi być kształtowany w odmienny sposób. Nie ma natomiast znaczenia kryterium 

obywatelstwa, bo art. 72 dotyczy wszystkich «dzieci», które znajdują się pod władzą 

Rzeczypospolitej”
54

. Jest więc zaskakujące, że w praktyce sądowoadministracyjnej nie 

dostrzega się i nie realizuje się nakazu różnicowania małoletnich wedle kryterium stopnia ich 

dojrzałości, mimo że sama Konstytucja RP dostrzegała potrzebę różnicowania w tej grupie. 

Najdosadniejszym przykładem służy art. 65 ust. 3 Konstytucji RP, który stanowi, że  „stałe 

zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane. Formy i charakter dopuszczalnego zatrudniania 

określa ustawa”. 

Prawo do informacji publicznej nabiera znaczenia dla dziecka wraz z osiągnięciem 

pewnego stopnia rozwoju, jednakże nie powinno popadać w kolizję z jego dobrem - 

samoistną wartością konstytucyjną. W szczególności dostęp do informacji publicznej nie 

powinien narażać dziecko na treści niedostosowane do stopnia jego rozwoju emocjonalnego, 
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psychicznego
55

. W miarę dojrzewania i postępującego indywidualnego samorozwoju dziecko 

może, a wręcz powinno samodzielnie korzystać z prawa do informacji publicznej ze względu 

na potrzeby edukacyjne, obowiązki szkolne lub edukację obywatelską (prawo do nauki)
56

. 

Należy to mieć na uwadze przy interpretacji art. 2 ust. 2 UDIP, zwłaszcza, że wyraźnie 

oczekuje tego ustrojodawca w art. 72 ust. 3 Konstytucji RP
57

. 

 Jest więc wysoce pożądane, aby sądy administracyjne uwzględniły wreszcie powyższy 

standard konstytucyjny i międzynarodowy, o ile nie chcemy sytuować praw dziecka w roli 

pewnego decorum polskiego porządku prawnego. Jeśli praktyka sądowa nie ulegnie korekcie, 

to należałoby rozważyć podjęcie kroków zmierzających do zakwestionowania 

konstytucyjności art. 2 ust. 1 UDIP w wariancie zakresowym lub dokonanie interwencji 

ustawodawczej. 
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Freedom of information and the Child's Democratic Participation under “Child's 

Evolving Capacities” Clause 

 

Summary: Article describes the individual case of a child claiming a constitutional right to 

information (freedom of information). The Polish courts' approach to this particular problem 

results in denial of access based on assumption that only a person reaching a maturity may 

successfully claim a right of access to public records. The Author explains why such 

explanation may not boil down to an issue of maturity since the Constitution of the Republic 

of Poland and the Convention on the Rights of the Child require authorities to recognize such 

right under 'Child's Evolving Capacities' Clause and the supreme constitutional provisions. 

 

Key words: freedom of information, Constitution, human rights, Convention on Rights of a 

Child. 
 


