
Test z ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) 
 

Nr Treść pytania Odp. 
Źródło 
(art.) 

 

1. Informację publiczną, która podlega udostępnieniu na zasadach i w 
trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej, 
stanowi: 
a) każda informacja o sprawach publicznych, 
b) każda informacja jawna, 
c) informacja o sprawach publicznych enumeratywnie wymieniona w 
ustawie. 

a 
Art. 1 
ust. 1 

2. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje: 
a) zawsze każdemu, 
b) co do zasady każdemu, 
c) osobom określonym w ustawie. 

b 
Art. 2 
ust. 1 

3. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej: 
a) wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego, 
b) wolno żądać wykazania interesu prawnego, ale nie wolno żądać 
wykazania interesu faktycznego, 
c) nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. 

c 
Art. 2 
ust. 2 

4. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 
a) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji 
przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla 
interesu publicznego, wglądu do dokumentów urzędowych oraz dostępu 
do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z 
powszechnych wyborów, 
b) wyłącznie wglądu do dokumentów urzędowych, 
c) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji 
przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla 
interesu publicznego oraz wglądu do dokumentów urzędowych; nie 
obejmuje natomiast dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy 
publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. 

a 
Art. 3 
ust. 1 

5. Do udostępniania informacji publicznej obowiązane są: 
a) wyłącznie władze publiczne, 
b) władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, 
c) władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne 
lub niepubliczne. 

b 
Art. 4 
ust. 1 

6. Prawo do informacji publicznej: 
a) podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w 
przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych 
tajemnic ustawowo chronionych, 
b) nie podlega ograniczeniu, 
c) może podlegać ograniczeniu na podstawie rozporządzenia ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych. 

a 
Art. 5 
ust. 1 

7. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na 
prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. 
Ograniczenie to: 
a) dotyczy również informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, 
choćby nie miały związku z pełnieniem tych funkcji, 
b) dotyczy również informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, 
mających związek z pełnieniem tych funkcji, 
c) nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, 

c 
Art. 5 
ust. 2 



mających związek z pełnieniem tych funkcji. 
8. Ograniczanie 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, jest: 
a) niemożliwe, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, 
b) niemożliwe – zawsze, 
c) zawsze możliwe. 

a 
Art. 5 
ust. 3 

9. Informacja o polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym m.in. o 
projektowaniu aktów normatywnych: 
a) jest informacją publiczną, ale nie podlega udostępnieniu, 
b) jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu, 
c) nie jest informacją publiczną i nie podlega udostępnieniu. 

b 
Art. 6 
ust. 1 
pkt 1 

10. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze 
publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, m.in. 
organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i 
zawodowych. Informacja o tych podmiotach, w tym m.in. o majątku 
którym dysponują: 
a) jest informacją publiczną, ale nie podlega udostępnieniu, 
b) jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu, 
c) nie jest informacją publiczną i nie podlega udostępnieniu. 

b 
Art. 6 
ust. 1 
pkt 2 

11. Informacja o majątku publicznym, w tym o długu publicznym lub 
pomocy publicznej: 
a) jest informacją publiczną, ale nie podlega udostępnieniu, 
b) jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu, 
c) nie jest informacją publiczną i nie podlega udostępnieniu. 

b 
Art. 6 
ust. 1 
pkt 5 

12. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest wyłącznie: 
a) treść oświadczenia woli, utrwalona i podpisana w dowolnej formie 
przez jakąkolwiek osobę pracującą w organach władzy publicznej, 
b) treść oświadczenia woli, utrwalona na piśmie i podpisana przez 
funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeks karnego, w 
ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu, 
c) treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej 
formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów 
Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego 
podmiotu lub złożona do akt sprawy. 

c 
Art. 6 
ust. 2 

13. Dostęp do informacji publicznej: 
a) co do zasady jest bezpłatny, 
b) podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł, 
c) podlega opłacie w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę 
wydanego dokumentu zawierającego informację publiczną. 

a 
Art. 7 
ust. 2 

14. W celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w 
postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej 
utworzono urzędowy publikator teleinformatyczny: 
a) Biuletyn Informacyjny, 
b) Biuletyn Informacji Publicznej, 
c) Biuletyn Organów Władzy Publicznej. 

b 
Art. 8 
ust. 1 

15. Stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej tworzy: 
a) minister właściwy do spraw informatyzacji, 
b) minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji, 
c) właściwy miejscowo wojewoda. 

a 
Art. 9 
ust. 1 

16. Informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju 
innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa 

c 
Art. 9a 

ust. 1 i 2 



informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i 
udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie w 
rozumieniu przepisów ustawy z 25.2.2016 r. o ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w sposób 
użyteczny i efektywny, stanowią zbiór, zwany „zasobem 
informacyjnym”, i są udostępniane w centralnym repozytorium. Do 
przekazania, w celu udostępnienia w centralnym repozytorium, 
posiadanych zasobów informacyjnych oraz metadanych 
opisujących ich strukturę są obowiązane: 
a) organy administracji rządowej, ZUS, KRUS, NFZ, 
b) fundusze celowe, 
c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

17. Centralne repozytorium informacji publicznej prowadzi: 
a) minister właściwy do spraw wewnętrznych, 
b) minister właściwy do spraw informatyzacji, 
c) Prezes Rady Ministrów. 

b 
Art. 9b 
ust. 1 

 

18. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie 
Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium: 
a) jest udostępniana na wniosek, 
b) nie może zostać udostępniona, 
c) nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do 
informacji publicznej. 

a 
Art. 10 
ust. 1 

19. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona: 
a) jest udostępniana wyłącznie w formie pisemnej, na wniosek, 
b) jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej, na pisemny wniosek, 
c) jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego 
wniosku. 

c 
Art. 10 
ust. 2 

20. Informacja publiczna może być udostępniana: 
a) wyłącznie w Biuletynie Informacji Publicznej, 
b) wyłącznie w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie 
dostępnych, 
c) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych 
lub przez zainstalowane w tych miejscach urządzenia umożliwiające 
zapoznanie się z tą informacją. 

c Art. 11 

21. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje co do 
zasady: 
a) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia 
złożenia wniosku 
b) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia 
złożenia wniosku, 
c) w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

a 
Art. 13 
ust. 1 

22. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez 
zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia 
złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być 
udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej 
udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia 
oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak 
niż: 
a) miesiąc od dnia złożenia wniosku, 
b) 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, 
c) 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

b 
Art. 13 

ust. 1 i 2 

23. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w 
sposób i w formie: 
a) wybranych przez organ udzielający informacji publicznej, 
b) zawsze zgodnych z wnioskiem, 
c) zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje 

c 
Art. 14 
ust. 1 



podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia 
informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. 

24. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób 
lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do 
udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach 
braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i 
wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być 
udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 
dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o 
udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w 
powiadomieniu: 
a) postępowanie o udostępnienie informacji zawiesza się, 
b) postępowanie o udostępnienie informacji umarza się, 
c) wniosek o udostępnienie informacji publicznej pozostawia się bez 
rozpoznania 

b 
Art. 14 
ust. 2 

25. W powyższym przypadku umorzenie postępowania o udostępnienie 
informacji publicznej przez organ władzy publicznej następuje w 
drodze: 
a) decyzji, 
b) postanowienia, 
c) zarządzenia. 

a 
Art. 16 
ust. 1 

26. Odmowa udostępnienia informacji publicznej przez organ władzy 
publicznej następuje w drodze: 
a) postanowienia, 
b) decyzji, 
c) zarządzenia. 

b 
Art. 16 
ust. 1 

27. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie 
postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym 
w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze 
decyzji. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie: 
a) 7 dni, 
b) 14 dni, 
c) 30 dni. 

b 
Art. 16 

ust. 1 i 2 

28. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących 
z powszechnych wyborów są: 
a) jawne i dostępne, 
b) niejawne, 
c) niejawne, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

a 
Art. 18 
ust. 1 

 

29. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów władzy 
publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są: 
a) niejawne, 
b) co do zasady jawne i dostępne, 
c) jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane 
na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi. 

c 
Art. 18 
ust. 2 

30. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie 
informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy – Prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że 
przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie: 
a) 7 dni od dnia otrzymania skargi, 
b) 14 dni od dnia otrzymania skargi, 
c) 15 dni od dnia otrzymania skargi. 

c Art. 21 

31. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie 
informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy – Prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że skargę 
rozpatruje się w terminie: 
a) 14 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę, 

b Art. 21 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamrrgqztaltqmfyc4mzwgqzdsobsg4


b) 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę, 
c) 60 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. 

32. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia 
informacji publicznej: 
a) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku, 
b) podlega wyłącznie grzywnie, 
c) podlega wyłącznie karze pozbawienia wolności do 2 lat. 

a Art. 23 

 


