DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Ustawodawstwo regulujące dostęp do informacji publicznej
Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, lub jak chce wielu - post informacyjnym.
Informacja jest towarem, kapitałem ale też zasobem kluczowym oraz koniecznym dla
racjonalnego i skutecznego działania, w tym dla organizacji pozarządowych, które
prowadzą działania rzecznicze wobec władz publicznych. Wiedza zaś, którą informacja
buduje, warunkuje rzetelne i konstruktywne oceny, oraz efektywne postulaty zmiany
sytuacji społecznej, w tym zmiany prawa. Takim oraz wielu innym celom - służy prawo
do informacji o działalności organów władzy, fundamentalne współcześnie prawo
człowieka i obywatela, w polskiej konstytucji gwarantowane przez art. 61. Przyjrzyjmy
się mu.
Wstęp.
W tym tekście dotkniemy trzech aspektów
prawa do informacji. Po pierwsze podstaw
prawnych

udostępniania

informacji

o

działalności władzy publicznej w Polsce
oraz statusu tego prawa jako nie tylko
prostego żądania informacji ale prawa
człowieka

i

obywatela.

Po

drugie

przyjrzymy się procedurze udostępniania
informacji. Zwrócimy również uwagę na
praktyczne

aspekty

poszukiwania

informacji w kontekście udziału w procesie
legislacyjnym.
Prawo do informacji, rozpowszechniania a re-use.
W Polsce rozróżniamy prawo żądania informacji o działalności organów władzy publicznych,
w tym danych publicznych, od prawa ich rozpowszechniania, to zaś od prawa przetwarzania,
wykorzystywania, obróbki w tym m.in. udostępniania publicznie tak przerobionych danych.
W tym ostatnim zakresie instytucje publiczne mogą wprowadzać dodatkowe warunki i
wymagać identyfikacji podmiotu (nas). Jest to tematyka tzw. re-use informacji sektora
publicznego.

W działalności rzeczniczej w większości naszym problemem będzie dostęp do informacji, nie
zaś przetwarzanie tych informacji w rozumieniu re-use. Proste zaś udostępnienie “dalej”
uzyskanych informacji, lub powołanie ich w pismach, petycjach, stanowiskach, aktywności
medialnej, co do zasady mieścić się będzie w prawie do rozpowszechniania informacji.
Gdybyście jednak poddawali uzyskane informacje obróbce, wytwarzali z nich nową
jakościowo informacje lub możliwości jej wykorzystania dla adresatów, wtedy warto sięgnąć
po tematykę re-use informacji sektora publicznego1.
Podstawy prawne, czyli podstawy prawa do informacji.
Fundamentem i gwarancją ustrojową prawa obywateli do informacji w Polsce jest art. 61
Konstytucji Rzeczypospolitej Polski. Art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji podkreśla prawo do
żądania informacji o działalności (szeroko pojętej) organów władzy publicznej oraz innych
podmiotów wykonujących władztwo publiczne i dysponujących publicznym majątkiem, jak i
dostęp bezpośredni do dokumentów oraz możliwość nagrywania posiedzeń organów
kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów. Trzeba podkreślić, tę podstawową i
jak widać dość szczegółową treść prawa do informacji wyznaczoną już w Konstytucji.
Tryb udostępniania informacji jest zgodnie z art. 61 ust. 4 Konstytucji określony w
odpowiednich ustawach. Podstawą jest tu Ustawa o dostępie do informacji publicznej2
uchwalona “rzutem na taśmę” ostatnich miesięcy kadencji rządów AWS w 2001 r.
Niestety, musimy być świadomi, że wbrew pierwotnym założeniom dostęp do informacji
reguluje nie tylko ta ustawa3. Rozproszone w różnych aktach “branżowych” możemy
znaleźć szczątkowe regulacje, które mogą (ale nie muszą) stawać w kolizji z regulacjami o
dostępie określonymi w ww. ustawie.
Dla rzecznictwa ważną informacją jest, że Sejm i Senat kwestie dostępu do informacji
mają uregulowane w regulaminach Sejmu4 i Senatu5. W dużej mierze to akty podobnie
regulujące lub częściowo odsyłające do ustawy o dostępie do informacji publicznej.
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regulowaną na poziomie Polski przez Ustawę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z
dnia 25.02.2016 r. [dostęp: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000352]
2
dostęp: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011121198
3
Zaś z powodu “miękkiego” brzmienia art. 1 ust. 2 - ustawa o dostępie nie ma w pełni funkcji ustawy “matki” dla
tematyki dostępu do informacji. Taką funkcję nadaje się jej ze względu na założenia oraz przy wykorzystaniu
odpowiedniej wykładni prawa, co nie zawsze się udaje.
4
Regulamin Sejmu RP dostęp: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/page.xsp/akty_prawne
5
Regulamin
Senatu
RP
dostęp:
https://www.senat.gov.pl/o-senacie/senat-wspolczesny/wybrane-akty-prawne/regulamin-senatu/

Warto wspomnieć, że podstawowym aktem regulującym dostęp do danych publicznych 6 jest
otwierająca je (dane) regulacja o Centralnym Repozytorium w Ustawie o dostępie.
Jednocześnie już art. 1 ust. 3 wskazuje, że nie stosuje się Repozytorium do Krajowego
Rejestru Karnego, Rejestru Sądowego, Zastawów, Należności Publicznoprawnych oraz
centralnej bazy ksiąg wieczystych. Każdy z tych rejestrów ma swoją ustawę i zróżnicowany
zakres dostępu do danych w nim zawartych.
Czym jest prawo do informacji?
Oczywiście prawem obywatela, politycznym ale i po prostu prawem człowieka. W skrócie
pogląd taki wydaje się być dominującym i można go wyprowadzać z interpretacji w
nawiązaniu do art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych czy art. 19
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wywodzony jest więc z szerszego prawa do
wolności upowszechniania, otrzymywania i pozyskiwania informacji. Na gruncie polskiej
Konstytucji oznaczałoby to związek wynikowy pomiędzy art. 54 a art. 61.
Drugie podejście, wiodące do tej samej kwalifikacji, bazuje na odnajdywaniu prawa do
informacji jako uprawnienia na bazie pozostałych praw człowieka. Kluczowa tu staje
się optyka, że nie można skutecznie dochodzić oraz chronić żadnych w zasadzie praw i
wolności bez możliwości skutecznego żądania informacji. W takim ujęciu prawo do
informacji staje się niejako gwarantem realizacji innych praw i wolności człowieka7.
Jeśli mamy do czynienia z prawem człowieka a nie nadanym przez państwo przywilejem
administracyjnym, to w sytuacji dyskusji z naszym prawem, wątpliwości przy wykładni
prawa, zyskujemy realny i silny argument. Przepisy powinny być stosowane z
dużą ostrożnością przez organy władzy, a wątpliwości zgodnie ze starożytną paremią in
dubio pro libertate rozstrzygane na rzecz wolności.
Jaka to informacja publiczna?
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Nie jest to pojęcie ustawowe sensu stricte. Art. 9a ust. 1 ustawy o dostępie wskazuje na: Informacje publiczne o
szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które
ze względu na sposób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie (...) w
sposób użyteczny i efektywny, stanowią zbiór, zwany dalej „zasobem informacyjnym”, i są udostępniane w
centralnym repozytorium
7
za P.Żak, Analiza prawa dostępu do informacji publicznej, w: J.Niedośpiał, M.Banach, P.Żak, Realizacja trybu
wnioskowego dostępu do informacji publicznej w gminach województwa małopolskiego, Raport z monitoringu,
Kraków 2012

Od lat borykamy się z problemem rozumienia przedmiotu prawa do informacji, czyli
informacji. O ile art. 61 ust. 1 dotyczy informacji o działalności, to Ustawa o dostępie
wprowadziła m.in. odmienne pojęcie prawa do informacji niż Konstytucja, skupiając się na
stwierdzeniu, że informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych.
Powinniśmy być tego świadomi wchodząc w świat prawa do informacji.
W efekcie wśród rozbieżności orzecznictwa sądowego - można mówić o jednym pewniku.
Przyjmuje się, że są takie informacje posiadane przez organy władzy, które nie są
informacjami objętymi potencjalnie prawem gwarantowanym konstytucyjnie, którego tryb
realizacji miały określać ustawy. W mojej ocenie to błędne podejście, jednak dominujące.
Problem w tym, że nawet wśród zwolenników, nie ma już jedności co do tego jak wygląda
zbiór tych “nie-informacji publicznych”.
Czy publiczna oznacza jawną?
To kolejny nieintuicyjny aspekt prawa do informacji. Informacja publiczna w rozumieniu
ustawy o dostępie - to nie jest informacja, która na pewno będzie udostępniona, czyli
ujawniona. Informacje publiczne mogą podlegać wyłączeniu z udostępniania ze względów
podanych w art. 5 ustawy np. prawa do prywatności, w tym ochrony danych osobowych,
tajemnicy przedsiębiorcy, kwalifikacji jako tzw. tajemnicy państwowej czy informacji
niejawnej. Dodatkowo Ustawodawca wprowadza czasem bezpośrednie wyłączenia danych
informacji z kategorii informacji publicznych w przepisach szczególnych.
Informacja publiczna, czyli taka, która jest.
Filozofia gwarancji prawa do informacji w Polsce opiera się na dostępie jedynie do
istniejących już informacji. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z
24.06.19998 r. dot. Art. 61 ust.2.
… należy stwierdzić, iż wynika z niego obowiązek udostępniania danych już istniejących
(dokumenty). Natomiast żaden przepis nie zobowiązuje organów państwowych i
samorządowych do wykonywania, wyłącznie na potrzeby prasy, specjalnych wykazów,
zestawień czy innego rodzaju opracowywanych danych.
Informacja publiczna przetworzona.
W art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie państwo polskie rozszerzyło jednak swój obowiązek
informacyjny o informacje przetworzone. Zgodnie z przyjętą linią wykładni są to informacje,
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sygn. akt II SA 686/99, dostęp: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/035741FF8A

które organ nie ma ale może je wytworzyć, przetwarzając informacje podstawowe, które już
posiada. W aktualnym stanie prawnym ograniczone to jest jednak prawie nie realizowalną
przesłanką tzw. szczególnej istotności dla interesu publicznego.
W efekcie w praktyce organizacje obywatelskie koncentrują się bardziej na zwalczaniu
kwalifikacji żądanych informacji jako informacji przetworzonych niż na pozytywnym
wykazywaniu ich “istotności”. Najczęściej robi się to prewencyjnie przez odpowiednie
formułowanie wniosków o informację, tak by dotyczyły szeregu informacji prostych (czyli w
opozycji do przetworzonych - tych które organ posiada na dzień otrzymania wniosku).
Pojęcie dokumentu w kontekście informacji publicznej.
Dzięki dyskusji przy wdrażaniu unijnej dyrektywy tzw. Dyrektywy o re-use pojęcie danych i
informacji publicznej w praktyce przestaje być utożsamiane z jedynie pojęciem dokumentów,
te ostatnie zaś zaczynają być również pojmowane szerzej niż tylko podpisane oświadczenie
wiedzy lub woli. Wniosek dla nas - informacją publiczną będą jak najbardziej również
notatki, nagrania audio lub wideo, grafiki i inne formy utrwalenia informacji, nie zaś
wyłącznie dokumenty w potocznym “formalnym” rozumieniu.
Skąd i jak dostać informację publiczną?
Domyślnym

sposobem

udostępniania

informacji

publicznych,

wbrew

pierwszym

skojarzeniom, jest udostępnianie a więc i poszukiwanie informacji na biuletynie informacji
publicznej tzw. BIPie danego podmiotu lub w innych przewidzianych prawem portalach
organów publicznych.
Gdy chodzi o proces legislacyjny, kluczowym będzie dla nas:
(a) na etapie rządowego procesu legislacyjnego strona Rządowego Centrum Legislacji 9,
gdzie znajdziemy kolejne projekty, uzasadnienia, osr-y10, wyniki konsultacji i opinii
oraz uzgodnień,
(b) na etapie parlamentarnym - strony prac Sejmu11 i Senatu12, przy czym tu warto13
wiedzieć, że można przeszukiwać online również archiwa prac legislacyjnych,
sięgające kadencji z lat 90-tych.

9

https://legislacja.rcl.gov.pl/
Warto podkreślić, że analizując projekty aktów prawnych w pierwszej kolejności lekturę rozpoczynać
powinniśmy od tzw. OSR, czyli ocen skutków regulacji, gdzie powinny być syntetycznie przedstawione
kluczowe informacje m.in. o problemie adresowanym regulacją, istocie rozwiązania, porównania z innymi
krajami, grupach podmiotów, które dotknie regulacja, skutkach w różnych aspektach funkcjonowania państwa i
społeczeństwa.
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Ważnym źródłem danych mogą być też portale branżowe poszczególnych instytucji jak NIK,
czy GUS i ich raporty.
Wskazać należy też Centralne Repozytorium, w którym agregowane są duże ilości danych z
różnych organów administracji rządowej jak i samorządowej, sam zaś portal jest w miarę
przyjazny w użyciu - https://dane.gov.pl/.
Oceniając regulacje prawne - warto zwrócić uwagę raporty ze stosowania danej ustawy. Nie
zawsze ale czasem Ustawodawca zobowiązuje rząd do przygotowywania co 2-3 lata
informacji o stosowaniu danych przepisów. Przykładem jest sprawozdanie z funkcjonowania
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewidziane w art. 52 tej
ustawy14.
Jeśli nie możemy znaleźć danych - należy po nie wystąpić z wnioskiem o udostępnienie
informacji publicznej (zob. dalej).
Niepubliczne źródła danych publicznych.
W końcu warto sięgnąć po narzędzia i bazy danych, ułatwiające wyszukiwanie informacji z
źródeł publicznych.
https://mojepanstwo.pl/ to portal główny Fundacji Epaństwo, która agreguje dane publiczne i
udostępnia

w

przyjaźniejszej,

skonsolidowanej

formule,

pozwalającej

przeglądać i

wyszukiwać informacje z interesującego nas obszaru.
Spośród nich warto wyszczegółowić:
https://bankdanych.io/ to narzędzie do przyjaznego przeszukiwania danych i wskaźników GUS
https://rejestr.io/ służy przeglądaniu danych KRS, w tym aktualnych powiązań pomiędzy
podmiotami i osobami z nimi powiązanymi
Wniosek o informację publiczną.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, w razie braku informacji w BIPie lub centralnym repozytorium
- informacja powinna być nam udostępniona na wniosek. De facto wniosek możemy złożyć
zawsze, organ odpisując, że nie zrealizuje wniosku, bo informacja jest na ww. portalach,
11

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/proces.xsp (kadencja IX)
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/
13
Warto też pamiętać, że przy metryce każdego procesu legislacyjnego w parlamencie znajdziemy informacje o
pracach komisji i podkomisji, sprawozdania, stenogramy oraz nagrania, jak i przedstawione do procesu analizy
BAS lub innych podmiotów jak np. TUTAJ
14
zob.
przykładowe
sprawozdanie
za
lata
2014-2015
dostęp:
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Monitoring,dzialania,ustawy,-,wyniki,badan,2014-2015,3982.html
12

powinien wtedy wskazać nam link do danej informacji (jest to dobra praktyka wskazywana
też przez niektóre sądy).
Warto podkreślić, że inne sposoby udostępniania informacji np. na tablicach ogłoszeniowych,
nie zwalniają organu z obowiązku realizacji wniosku. Jedynie BIP lub centralne
repozytorium.
Nie musimy podawać podstawy prawnej we wniosku, choć ze względów praktycznych warto
to zrobić. Wskazać wtedy warto art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w
zw. z art. 61 ust. 1, 2 i 4 Konstytucji RP15.
Wniosek możemy złożyć zwykłym mailem. Powinien zawierać jednak precyzyjnie pytanie,
określenie informacji, których chcemy udostępnienia, oraz sposobu udostępnienia tych
informacji. W przypadku działania w imieniu organizacji - zdecydowanie wskazane jest od
początku jednoznaczne samookreślenie się wnioskującego. Organizacja powinna też zadbać
by w swojej dokumentacji mieć dowód umocowania danej osoby do wszczynania
postępowań o udostępnienie informacji publicznej (jeśli nie wnioskował członek zarządu
zgodnie z zasadą reprezentacji).
Polska ustawa wprowadza zasadę bezpłatności dostępu (domyślnym sposobem udostępniania
jest online). Organ musi nas powiadomić o ewentualnych kosztach, które mogą być tylko
kosztami dodatkowymi i realnymi udostępnienia w dany konkretny sposób. Stąd mamy
możliwość zmiany sposobu udostępnienia (art. 15).
Termin realizacji wniosku jest 14 dniowy z możliwością przedłużenia pod warunkiem podania
uzasadnienia do dwóch miesięcy (art. 13 Ustawy o dostępie). Innymi słowy musimy dostać
wyjaśnienie przedłużenia. Jeśli się z nim nie zgadzamy, zostaje nam głównie złożyć skargę z
KPA na pracownika, który podpisał się pod pismem do osoby piastującej funkcję organu
(jako pracodawcy) lub na ten organ do właściwego organu nadzorczego w tej relacji (np. na
wójta do rady gminy).
Postępowanie wszczęte z wniosku.
Ze względu na nie stosowania zasad Kodeksu postępowania administracyjnego na etapie
wnioskowania, można mówić o odformalizowanym i szeroko dostępnym systemie dostępu
do informacji, z tego powodu akceptującym wnioski składane emailowo i anonimowo.

15

Jest też szkoła wskazywania jedynie ustawy o dostępie. Ze względów na rolę art. 61 KRP - omówiony
wcześniej - w mojej ocenie to błędne postępowanie.

Choć to ostatnie kończy się w momencie, gdy organ uzna za konieczne wydanie decyzji
odmownej. Podstawy tej procedury dotyczą wszystkich podmiotów zobowiązanych do
udostępniania informacji.
W przypadku odmowy dostępu - podmiot wydaje decyzję administracyjną, od której służy
odwołanie, w dalszej kolejności zaś możemy dochodzić ochrony prawa przed wojewódzkim
sądem administracyjnym a następnie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. W
praktyce może to być bardzo długie postępowanie. Przykładowo przy trudniejszej sprawie,
lub uporze organu zobowiązanego (lub nas) zdarzają się przypadki zakończenia sprawy przy
5-tym wyroku (3 razy WSA i 2 razy NSA), to kwestia nawet 3 lat postępowania.
Infografiki i materiały pomocnicze.
Poniżej infografika Fundacji Stańczyka, przedstawiająca schemat uzyskiwania informacji
publicznej.

Więcej

materiałów

Fundacji

na

stronie

http://www.stanczyk.org.pl/czytelnia/materialy-edukacyjne-lpbc/.
Ponadto źródłem pomocy przy dostępie do informacji może służyć Sieć Obywatelska
Watchdog Polska i jej poradnia https://porady.siecobywatelska.pl/ lub portal poświęcony w
całości

poradnikom

i

bazie

wiedzy

prawie

dostępu

do

informacji

https://informacjapubliczna.org/ .
Fot. na stronie 1 - https://pixabay.com/pl/illustrations/labirynt-puzzle-zagadka-quizu-1542265

