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Ustawa	o	dostępie

ustawa	z	dnia	6	września	2001	r.	o	dostępie	
do	informacji	publicznej	(Dz.	U.	Nr	112,	poz.	
1198	z	późn.	zm.)

art.	1.	Każda	informacja	o	sprawach	
publicznych	stanowi	informację	publiczną



Informacja	publiczna

1. Każda informacja (a nie tylko dokument) ale z
drugiej strony nie każdy dokument wytworzony przez
organ publiczny jest informacją publiczną,
decydujące są treść i charakter danych, a nie to, jak
nazwany jest dokument, w którym informacja się
znajduje (wyrok NSA I OSK 2888/12);
2. informacja o sprawach publicznych (a więc
dotyczących, interesujących ogółu, nie o sprawach
prywatnych, indywidualnych)



Informacja	publiczna

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 czerwca 2010 r. (II SAB/Wa
9/10):
- Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść
dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i
podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść
wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie
do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą.
Są nimi zarówno treść dokumentów bezpośrednio przez nie
wytworzonych, jak i te, których używają przy realizacji
przewidzianych prawem zadań, nawet jeżeli nie pochodzą
wprost od nich.



Informacja	publiczna

• Wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2010 r. (I OSK 1774/10)
- Informacją publiczną są nie tylko dokumenty
bezpośrednio zredagowane i technicznie
wytworzone przez organ administracji publicznej, ale
przymiot taki będą posiadać także te, których organ
używa do zrealizowania powierzonych prawem zadań
nawet, gdy prawa autorskie należą do innego
podmiotu (wówczas powstaje ewentualnie kwestia
ograniczenia dostępu do żądanych informacji z uwagi
na ochronę tajemnic ustawowo chronionych).



Informacja	publiczna

• Postanowienie NSA z dnia 19 stycznia 2011 r. (I OSK
8/11):
- Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje
zatem prawo żądania udzielenia informacji publicznej
o określonych faktach i stanach istniejących w chwili
udzielania informacji.

Dlatego informacja publiczna nie obejmuje
zamierzeń, planów czy pomysłów roboczych, o ile nie
przybrały postaci dokumentu (ale nie własnych
notatek czy zestawień)



tryby	szczególne	udostępniania	i.p.

art.	1	ust.	2	udip:	Przepisy	ustawy	nie	naruszają	
przepisów	innych	ustaw określających	odmienne	
zasady	i	tryb	dostępu	do	informacji	publicznej

Postanowienie	NSA	W-wa z	dnia	12	maja	2012	r.	(I	
OSK	771/11):
Skoro	dostęp	do	akt	postępowania	
administracyjnego	dla	stron tego	postępowania	
reguluje	przepis	art.	73	k.p.a.	to	w	tym	zakresie,	z	
mocy	art.	1	ust.	2	ustawy	z	2001	r.	o	dostępie	do	
informacji	publicznej,	wyłączone	jest	stosowanie	
przepisów	tej	ostatniej	ustawy.



tryby	szczególne	udostępniania	i.p.

Informacje	o	obowiązującym	prawie są	
informacjami	publicznymi,	ale	tryb	ich	udostępniania	
uregulowany	został	w	ustawie	o	ogłaszaniu	aktów	
normatywnych	i	niektórych	innych	aktów	prawnych.
Informację	udzieloną	w	trybie	ustawy	o	dostępie	do	
informacji	publicznej	stanowić	mogą	jedynie	
wiadomości	o	projektowanych	aktach	prawnych	czy	
aktach	nieogłoszonych	(postanowienie	NSA	I	OSK	
928/05)



Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania
planu audytu stanowią, udostępnianą na
wniosek, informację publiczną.
Informacji publicznej nie stanowią inne
dokumenty wytworzone przez audytora
wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu
wewnętrznego.
art. 284 ustawy o finansach publicznych

tryby	szczególne	udostępniania	i.p.



Udostępnianie	opinii	prawnych

• WyrokWSA w Gliwicach z dnia 1 czerwca 2010 r., (IV SAB/Gl 20/10)
- Opinia prawna sporządzona na potrzeby organu jako dokument
służący załatwianiu spraw i realizacji zadań organu - co do zasady -
posiada walor informacji publicznej (dotyczy sfery faktów, jest
wytworzony na potrzeby organu, dotyczy sfery jego działalności,
zawiera informację o sposobie działania organów oraz sposobie
załatwienia sprawy itp.).
- Nie każda jednak opinia prawna, ze względu na cel jej opracowania,
posiada walor informacji publicznej. Waloru informacji publicznej nie
można przypisać opinii prawnej sporządzonej na potrzeby organu,
jeżeli ma ona służyć w postępowaniu w konkretnej sprawie
dotyczącej interesu prawnego podmiotu, który organ ten
reprezentuje. Wniosek o udostępnienie treści takiej opinii nie może
być bowiem środkiem służącym do dostarczenia informacji
pozostałym stronom istotnych z punktu widzenia toczącego się
postępowania.



Udostępnianie	opinii	prawnych

Bez znaczenia jest, czy opinia została sporządzona przez
podmiot zewnętrzny czy przez pracownikaorganu.

Informacją publiczną nie są opinie prawne sporządzone przez
komórkę wewnętrzną organu państwowego dotyczące nie
sfery faktów, lecz sfery zamierzeń (I OSK 89/09)

Inne orzeczenia dotyczące udostępniania opinii prawnych: II
SAB/Wa 175/06, I OSK 1060/06, II SAB/Ol 33/07,



Zakres	uprawnionych

Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z
zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do
informacji publicznej, zwane dalej "prawem do
informacji publicznej".
2. Od osoby wykonującej prawo do informacji
publicznej nie wolno żądać wykazania
interesu prawnego lub faktycznego.



Zakres	uprawnionych

wyrok NSA I OSK 1149/10:
- prawo do informacji przysługuje "każdemu". Pojęcie
to obejmuje nie tylko osoby fizyczne, ale również
osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej np. organizacje społeczne.
postanowienie NSA I OSK 508/09:
- prezes NBP mieści się w kategorii podmiotów, które
mogą skutecznie żądać informacji od innych
podmiotów zobowiązanych do jej udostępnienia, co
oznacza, że ograny administracji publicznej mogą
żądać od siebie nawzajem informacji w trybie ustawy
o dostępie



Zakres	uprawnienia

Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje
uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania
informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest
to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
2) wglądu do dokumentów urzędowych,
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy
publicznej pochodzących z powszechnychwyborów.
2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie
do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej
zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.



Informacja	przetworzona

Prawo do informacji publicznej obejmuje
uprawnienia do uzyskania informacji przetworzonej
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne
dla interesu publicznego.
- Informacja przetworzona to taka informacja, która
została przygotowana dla wnioskodawcy wedle
wskazanych przez niego kryteriów.
- W efekcie „przetworzenia” dochodzi do powstania
nowego jakościowo dokumentu.



Informacja	przetworzona

• Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 maja 2005
r. (II SA/Wa 481/05)
- informacja publiczna przetworzona to taka,
która, co do zasady, wymaga dokonania
stosownych analiz, obliczeń zestawień
statystycznych, ekspertyz połączonych z
zaangażowaniem w ich pozyskiwanie
określonych środków osobowych i
finansowych



Informacja	przetworzona

Informacja publiczna przetworzona to taka informacja, na
którą składa się pewna suma tak zwanej informacji
publicznej prostej, dostępnej bez wykazywania przesłanki
interesu publicznego. Ze względu jednak na treść żądania,
udostępnienie wnioskodawcy konkretnej informacji publicznej
nawet o prostym charakterze, wiązać się może z potrzebą
przeprowadzenia odpowiednich analiz, zestawień,
wyciągów, usuwania danych chronionych prawem. Takie
zabiegi czynią zatem takie informacje proste, informacją
przetworzoną, której udzielenie skorelowane jest z potrzebą
wykazania przesłanki interesu publicznego (wyrok NSA I OSK
1347/05);



Informacja	przetworzona

W orzecznictwie sądów administracyjnych
kształtuje się tendencja, by w niektórych
sytuacjach zastępować wymóg znaczącego
poziomu wkładu intelektualnego w czynności
modyfikacji informacji innym kryterium, jakim
jest zaangażowanie znacznych środków
finansowych i osobowych przez organ.



Informacja	przetworzona

wyrok NSA I OSK 1199/11:
W pewnych przypadkach suma informacji prostych
posiadanych przez adresata wniosku może
przekształcić się w informację przetworzoną, jeżeli
uwzględnienie wniosku wymaga ich zgromadzenia
poprzez przegląd materiałów źródłowych w których
są zawarte, a ilość informacji prostych konieczna dla
sporządzenia wykazu wskazanego we wniosku jest
znaczna i angażuje po stronie wnioskodawcy środki i
zasoby konieczne dla jego prawidłowego
funkcjonowania.



Informacja	przetworzona

• Nie	jest	przetworzeniem	informacji:
- tzw.	anonimizacja,	polegająca	na	wykreśleniu	
niektórych	elementów,	dotyczących	danych	
osobowych	bez	naruszenia	samej	treści	
dokumentu,
- sięganie	do	materiałów	archiwalnych	



Informacja	przetworzona

Wyroku NSA I OSK 787/10:
Przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy nie może być interpretowany
w ten sposób, że dla uzyskania informacji publicznej wyłącznie
na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że żądane
informacje są szczególnie istotne dla interesu publicznego lecz
powinien to ustalić, ocenić i wykazać adresatwniosku.
Dla dokonania takiej oceny znaczenie ma zatem nie tylko
intencja wnioskodawcy i wskazany przez niego cel, lecz także
istota i charakter żądanej informacji. Chodzi bowiem o to, czy
uzyskanie - udostępnienie określonej informacji przetworzonej
jest szczególnie istotne dla interesu publicznego tj. może mieć
realne znaczenie dla funkcjonowania określonych struktur
publicznych w określonej dziedzinie życia społecznego, może
wpływać na poprawę, usprawnienie wykonywania zadań
publicznychdla dobra wspólnego danej społeczności.



Informacja	przetworzona

WyrokuNSA I OSK 787/10 cd. definicja:
Informacje szczególnie istotne dla interesu
publicznego to informacje mające istotne
znaczenie, z punktu widzenia interesu
publicznego, dla ogółu obywateli; są one tak
istotne dla potencjalnie dużej liczby podmiotów,
że mogą mieć wpływ na funkcjonowanie
określonych podmiotów publicznych,
uczestników życia społecznego



Ograniczenia	dostępu

Ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej
(art. 5 ustawy):
1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o
ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych
tajemnic ustawowo chronionych.
2. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub
tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy
informacji o osobach pełniących funkcje publiczne,
mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o
warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz
przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca
rezygnują z przysługującego im prawa.



Ograniczenia	dostępu

Wyłączenie ograniczenia dostępu z art. 5:
1. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać
dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w
postępowaniu przed organami państwa, w szczególności
w postępowaniu administracyjnym, karnym lub
cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli
postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych
podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób
pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub
funkcji.
2. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o
których mowa wyżej, nie naruszają prawa do informacji
o organizacji i pracy organów prowadzących
postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu
oraz kolejności rozpatrywania spraw.



Ograniczenia	dostępu

Tajemnice	chronione:
Wyrok	WSA	w	Warszawie	z	dnia	19	listopada	2009	
r.	(II	SA/Wa 1150/09)
Pytanie	dotyczące	tajnych	porozumień	służb	
wywiadu	wojskowego	bez	względu	na	to,	czy	do	
tych	porozumień	doszło,	czy	też	nie,	zmierza	do	
uzyskania	informacji,	bezpośrednio	mających	
walor	informacji	niejawnych	tworzących	tajemnicę	
państwową,	która	musi	stanowić	powód	odmowy	
udzielenia	informacji	publicznej.



Ograniczenia	dostępu

Tajemnice	chronione:
Wyrok	WSA	w	Warszawie	z	dnia	25	października	
2006	(II	SA/Wa 970/06):
Prawo	do	informacji	publicznej	podlega	
ograniczeniu	- jak	o	tym	stanowi	art.	5	ust.	1	
ustawy	o	dostępie	do	informacji	publicznej	- w	
zakresie	i	na	zasadach	określonych	w	przepisach	o	
ochronie	informacji	niejawnych	oraz	o	ochronie	
innych	tajemnic	ustawowo	chronionych.	Taką	
tajemnicą	ustawowo	chronioną	jest	tajemnica	
skarbowa.



Ograniczenia	dostępu

Prawo do prywatności:
Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 maja 2010 r. (II SAB/Go
10/10)
1. Cechą prawa do prywatności jest to, że ochroną tą objęta
jest dziedzina życia osobistego (prywatnego), rodzinnego i
towarzyskiego człowieka. Ochrona ta nie obejmuje
działalności publicznej osoby ani też sfery działań i zachowań,
które ogólnie są pojmowane jako osobiste lub prywatne, jeżeli
działania te lub zachowania wiążą się ściśle z działalnością
publiczną.
2. Z przepisu art. 5 ust. 2 u.d.i.p. nie można w żadnym
wypadku wywodzić uprawnienia podmiotu dysponującego
informacją publiczną do zachowania w tajemnicy tożsamości
osoby, która działa w imieniu podmiotu wykonującego
zadania publicznewymienionegow art. 4 u.d.i.p.



Ograniczenia	dostępu

Prawo	do	prywatności:
Wyrok	WSA	w	Kielcach	z	dnia	26	czerwca	2008	(II	SAB/Ke
18/08):
1.	Wysokość	wynagrodzeń	pracowników	samorządu	gminnego	
- wójta	gminy,	jego	zastępcy	oraz	pracownika	gminy	- stanowi	
informację	publiczną.	
2.	Funkcjonariusze	publiczni	nie	mogą	korzystać	z	ochrony	
danych	osobowych	w	zakresie	imienia,	nazwiska	i	wysokości	
ich	wynagrodzenia - na	podstawie	przepisów	ustawy	o	
ochronie	danych	osobowych.
3.	Funkcjonariusze	publiczni - osoby,	które	zajmują	
stanowiska	w	sektorze	służby	publicznej	i	posiadają	określony	
zakres	uprawnień	pozwalający	na	kształtowanie	treści	
wykonywanych	zadań	w	sferze	publicznej	



Udostępnianie	IP

Udostępnianie	informacji	publicznych	następuje	w	drodze:
1)	ogłaszania	informacji	publicznych,	w	tym	dokumentów	
urzędowych,	w	Biuletynie	Informacji	Publicznej,
2)	na	wniosek,
3)	w	drodze	wyłożenia	lub	wywieszeniaw	miejscach	ogólnie	
dostępnych,
4)	przez	zainstalowane	urządzeniaumożliwiające	zapoznanie	
się	z	tą	informacją.
5)	wstępu	na	posiedzenia	organów	kolegialnych i	
udostępniania	materiałów,	w	tym	audiowizualnych	i	
teleinformatycznych,	dokumentujących	te	posiedzenia.



Udostępnianie	IP

• Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 4 sierpnia 2011 (II SAB/Sz
46/11):
- Postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej jest
odformalizowane i uproszczone. Wniosek o udzielenie
informacji publicznej może zatem przybrać każdą formę, o ile
wynika z niego w sposób jasny, co jest jego przedmiotem. Za
wniosek pisemny o udzielenie informacji publicznej uznać
należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to
nawet gdy do jej autoryzacji nie zostanie użyty podpis
elektroniczny. Tylko w przypadku, gdy informacja publiczna
nie może być udostępniona niezwłocznie, podmiot
zobowiązany do udzielenia informacji może żądać wniosku
pisemnego, jednak tylko w celu umożliwienia mu
prawidłowej realizacji obowiązkuudostępnienia informacji.



Udostępnianie	IP

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny (art. 7
ust. 2).
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej
na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia
ma ponieść dodatkowe koszty związane ze
wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia
lub koniecznością przekształcenia informacji w formę
wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od
wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej
tym kosztom (art. 15 ust. 1).



Udostępnianie	IP

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 lipca 2010 (II SAB/Wa
113/10):
Dopuszczalne jest pobieranie opłaty odpowiadającej
rzeczywistym kosztom (np. kopiowania dokumentów), a
w zasadzie nie jest dozwolone żądanie opłaty z tytułu
konieczności wykonywania dodatkowej pracy przez
pracowników podmiotu zobowiązanego do udzielenia
informacji publicznej. Pobieranie opłaty za dodatkową
pracę pracownika jest ograniczone do przypadków
otrzymania przez organ wyjątkowo pracochłonnego
żądania, którego wykonanie możliwe będzie jedynie po
godzinach pracy.



Udostępnianie	IP

Podmiot obowiązany do udostępnienia, w
terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
powiadomi wnioskodawcę o wysokości
opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z
wnioskiem następuje po upływie 14 dni
od dnia powiadomienia wnioskodawcy,
chyba że wnioskodawca dokona w tym
terminie zmiany wniosku w zakresie
sposobu lub formy udostępnienia
informacji albo wycofa wniosek (art. 15
ust. 2).



Udostępnianie	IP

• Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 lipca 2010 (II SAB/Wa
113/10):

• Z tego powodu, że ktoś nie uiścił opłaty nie można
wydać decyzji o odmowie udzielenia informacji, bądź
pozostawić sprawę bez rozpoznania. Póki obowiązujące
przepisy nie przewidują, iż takie opłaty za czynności
materialno - techniczne uiszczane są z góry, nie można
od ich wniesienia uzależnić postępowania. Tymczasem
art. 15 ust. 2 ustawy udip wskazuje jedynie, że
zawiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty, a
udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni
od tego powiadomienia. W tym czasie wnioskodawca
może bowiem wycofać lub zmienić wniosek.
Nieuiszczone opłaty podlegają natomiast ściągnięciu w
drodze ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji



Udostępnianie	IP

1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz
umorzenie postępowania o udostępnienie informacji
następują w drodze decyzji;

2. Do powyższych decyzji stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego, z tym że:

1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14
dni,

2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia
informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje
osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o
udostępnienie informacji.

Art. 16 ustawy o dostępiedo i.p.



Udostępnianie	IP
wyrokWSA w Olsztynie II SAB/Ol 33/12 cd.
Stosownie do art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, a od
osoby korzystającej z tego prawa nie wolno żądać wykazania interesu
prawnego lub faktycznego. Jednak to, że prawo do informacji
publicznej przysługuje "każdemu" nie oznacza, że wnioskodawca
może być anonimowy. Pod pojęciem "każdego" należy bowiem
rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą
osobowości prawnej. W takim zaś ujęciu przyjąć należy, że wskazanie
przez wnioskodawcę danych pozwalających na jego identyfikację jest
minimalnym wymaganiem. Organ zobowiązany do udzielenia
informacji publicznej ma zatem pełne prawo domagać się danych,
które pozwolą na należyte określenie podmiotu, wobec którego
mają być podjęte czynności związane z realizacją wniosku.
Uprawnienia organu w podanym zakresie nie niweczy fakt, że
udzielenie informacji publicznej nie jest uzależnione od wykazania
przez wnioskodawcę interesu prawnego lub faktycznego. Pojęcie
"interesu" jest bowiem kategorią prawa materialnego, podczas gdy
oznaczeniewnioskodawcypozostajewsferze prawa procesowego.



Udostępnianie	IP

WyrokWSA weWrocławiu IV SA/Wr 413/09
Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do
informacji publicznej, do decyzji odmownej oraz
o umorzeniu postępowania stosuje się przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego, co
oznacza, że Kodeks ten ma zastosowanie do
całego procesu wydawania decyzji, a więc także
do kwestii usuwania braków formalnych
wniosku o dostęp do informacji publicznej, o ile
zobowiązany organ zmierza do wydania takiej
decyzji.



Dziękuję	za	uwagę	J


