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Prawo do uzyskania informa-
cji o  sprawach publicznych zo-
stało uregulowane w  Konstytu-

cji RP (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 
ze sprost. i zm.), która w art. 61 ust. 1 
wskazała, że obywatel ma prawo do 
uzyskiwania informacji o działalności 
organów władzy publicznej oraz osób 
pełniących funkcje publiczne. Zgod-
nie z  treścią ww. przepisu, prawo do 
informacji obejmuje również uzyski-
wanie informacji o działalności orga-
nów samorządu gospodarczego i  za-
wodowego, a także innych osób oraz 
jednostek organizacyjnych w zakresie, 
w  jakim wykonują one zadania wła-
dzy publicznej i gospodarują mieniem 
komunalnym lub majątkiem Skarbu 
Państwa. 

Prawo do informacji zostało dodat-
kowo rozszerzone w art. 61 ust. 2 Kon-
stytucji RP, na mocy którego prawo do 
uzyskiwania informacji obejmuje tak-

że dostęp do dokumentów oraz wstęp 
na posiedzenia kolegialnych organów 
władzy publicznej pochodzących z po-
wszechnych wyborów, z możliwością 
rejestracji dźwięku lub obrazu.

Powyższe przepisy zapewniają oby-
watelom prawo zapoznawania się z in-
formacjami o  działalności organów 
władzy publicznej.

Szczegółowe ramy i  zasady korzy-
stania z  prawa dostępu do informa-
cji o  sprawach publicznych określo-
ne są przepisami ustawy z 6.9.2001 r. 
o  dostępie do informacji publicznej 
(t.j. Dz.U. 2014 poz. 782 ze zm.); dalej: 
DostInfPubU. Przepisy tej ustawy za-
wierają unormowania dotyczące: 
1) zakresu informacji publicznej, 
2)  podmiotów zobowiązanych do jej 

udostępniania oraz 
3)  sposobów zapoznawania się zainte-

resowanych podmiotów z tą infor-
macją. 

Regulacja ustawowa rozszerzyła 
unormowanie konstytucyjne, w aspek-
cie zarówno przedmiotowym, jak i pod-
miotowym. 

Pojęcie informacji publicznej
W zakresie przedmiotowym DostInf-

PubU wprowadziła do polskiego prawa 
pojęcie informacji publicznej, na okre-
ślenie wszystkich informacji o  spra-
wach publicznych (art. 1 ust. 1 DostInf-
PubU). Takie uregulowanie zapewnia 
szerszy zakres informacji, do których 
podmiot zainteresowany może uzy-
skać dostęp, jednak defi nicja ustawowa 
informacji publicznej jest nieprecyzyj-
na i pozostawia miejsce do interpreta-
cji w procesie udostępnienia informacji 
przez zobowiązane do tego podmioty. 

Czego może dotyczyć wniosek?
Próbę dokładniejszego określenia za-

kresu pojęcia informacji publicznej, 

(Nad)używanie prawa dostępu 
do informacji publicznej

Kamila Kędzierska
Radca prawny, ekspert z zakresu dostępu
do informacji publicznej

Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, kto i w ja-
kim celu korzysta z uprawnień ustawowych dotyczących dostę-
pu do informacji publicznej, jak również wskazanie zgodnych 
z  obowiązującym prawem sposobów postępowania z  wnio-
skami o udostępnienie informacji publicznej. 
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formacją publiczną każdemu (art.  2 
ust. 1 DostInfPubU).

Takie uregulowanie omawianej pro-
blematyki rozszerza krąg podmiotów 
mających prawo dostępu do informacji 
publicznej na wszystkie osoby fi zyczne, 
osoby prawne, jednostki organizacyj-
ne nieposiadające osobowości prawnej, 
a także wszelkie grupy osób niepowią-
zanych w sformalizowane struktury or-
ganizacyjne.

Przykładowe wnioski o informację 
publiczną składane do urzędów

PRZYKŁAD

„1)  Jaka jest wysokość kwot przewidzia-
nych w budżecie związanych z zaplano-
wanymi lub realizowanymi inwestycjami, 
w tym informacja o planowanych sposo-
bach fi nansowania przedmiotowych reali-
zowanych i planowanych inwestycji.

2)  Czy Adresat w roku bieżącym zamierza ko-
rzystać z nowoczesnych środków fi nanso-
wania, np. w formie fi nansowania inwesty-
cji przez osobę trzecią? Czy taka metoda 
fi nansowania była wykorzystywana przez 
jednostkę w latach poprzednich? Jeśli od-
powiedź jest twierdząca – proszę o udzie-
lenie informacji o rodzajach realizowanych 
w tym trybie inwestycjach i metodach ich 
fi nansowania.

3)  Czy w  br. Kierownik niniejszej jednostki 
samorządu terytorialnego planuje wyko-
nywanie jakichkolwiek działań związanych 
ze wspieraniem alternatywnych metod 
pozyskiwania energii, w szczególności czy 
występują lub będą występować o reali-
zację programów związanych z dopłatami 
do instalacji elektrowni wiatrowych o osi 
pionowej, paneli fotowoltaicznych, paneli 
solarnych oraz pomp ciepła?

4)  Jakim źródłem ciepła zasilane są kotłownie 
w obiektach typu: szkoły, baseny, hale spor-
towe, domy kultury, przedszkola. Oczywi-
ście pytamy o informację publiczną mając 
na względzie tylko obiekty jw. zarządzane 
przez jednostki organizacyjne podległe Ad-
resatowi przedmiotowego wniosku?

5)  Czy planowane są modernizacje rze-
czonych źródeł zasilania przynależnych 
obiektom określonym w pkt. 4?

6)  Czy w  2011 r. planowane są inwestycje 
w systemie PPP?”

Komentarz: Powyższy wniosek został skie-
rowany przez spółkę prawa handlowego 

dotyczy sfery faktów. Jest nią treść do-
kumentów wytworzonych przez organy 
władzy publicznej i podmioty niebędące 
organami administracji publicznej, treść 
wystąpień, opinii i ocen przez nie doko-
nywanych, niezależnie do jakiego pod-
miotu są one kierowane i jakiej sprawy 
dotyczą. Informację publiczną stanowi 
treść wszelkiego rodzaju dokumentów 
odnoszących się do organu władzy pu-
blicznej, związanych z nim bądź w jaki-
kolwiek sposób dotyczących go. Są nią 
zarówno treści dokumentów bezpośred-
nio przez organ wytworzonych, jak i te, 
których używa się przy realizacji prze-
widzianych prawem zadań (także te, 
które tylko w części go dotyczą), nawet 
gdy nie pochodzą wprost od niego”.

Kto może złożyć wniosek?
Zakres podmiotowy prawa dostępu 

do informacji publicznej uregulowa-
ny w DostInfPubU został rozszerzony 
w stosunku do regulacji konstytucyjnej 
zarówno w odniesieniu do podmiotów 
uprawnionych do korzystania z  tego 
prawa, jak i w odniesieniu do podmio-
tów zobowiązanych do udostępniania 
informacji publicznej. Unormowanie 
konstytucyjne zapewnia możliwość 
zapoznawania się z  działalnością or-
ganów władzy publicznej oraz osób 
pełniących funkcje publiczne, pod-
czas gdy DostInfPubU zobowiązuje do 
udostępniania informacji publicznej 
władze publiczne oraz inne podmioty 
wykonujące zadania publiczne (art. 4 
ust. 1 i 2 DostInfPubU). 

Rozszerzenie zakresu podmioto-
wego prawa do informacji publicz-
nej w regulacji ustawowej ma również 
miejsce w odniesieniu do podmiotów 
uprawnionych do dostępu do informa-
cji o sprawach publicznych.

Unormowanie konstytucyjne przy-
znało omawiane prawo jedynie obywa-
telom, podczas gdy przepisy  DostInf-
PubU zrezygnowały w  tym zakresie 
z  jakichkolwiek ograniczeń, przyzna-
jąc możliwość zapoznawania się z in-

tj. „informacji o sprawach publicznych”, 
od początku obowiązywania DostInf-
PubU podejmują sądy administracyjne. 
Jako przykład można wskazać orzecze-
nie WSA w Warszawie z 11.10.2013 r. 
(II SAB/Wa 373/13, Legalis), zgodnie 
z którym „informacją publiczną w ro-
zumieniu ustawy jest każda wiado-
mość wytworzona lub odnoszona do 
władz publicznych, a także wytworzo-
na lub odnoszona do innych podmio-
tów wykonujących funkcje publiczne 
w zakresie wykonywania przez nie za-
dań władzy publicznej i gospodarowa-
nia mieniem komunalnym lub mieniem 
Skarbu Państwa. Zatem jest nią treść 
dokumentów wytworzonych przez or-
gany władzy publicznej i podmioty nie-
będące organami administracji publicz-
nej, treść wystąpień, opinii i ocen przez 
nie dokonywanych niezależnie, do ja-
kiego podmiotu są one kierowane i  ja-
kiej sprawy dotyczą. Ponadto informa-
cję publiczną stanowi treść wszelkiego 
rodzaju dokumentów odnoszących się 
do organu władzy publicznej lub pod-
miotu niebędącego organem admini-
stracji publicznej, związanych z  nimi 
bądź w jakikolwiek sposób dotyczących 
ich i są nimi zarówno treść dokumentów 
bezpośrednio przez nie wytworzonych, 
jak i  te, których używają przy realiza-
cji przewidzianych prawem zadań, na-
wet jeżeli nie pochodzą wprost od nich. 
Niezależnie od powyższego, aby kon-
kretna informacja posiadała walor in-
formacji publicznej, to musi się odnosić 
do sfery faktów”. Podobne poglądy zo-
stały wyrażone przez WSA w Warsza-
wie w wyroku z 4.7.2012 r. (II SAB/Wa 
66/12, Legalis) oraz przez NSA w wyro-
ku z 7.3.2012 r. (I OSK 2265/11, Lega-
lis). „Informacją publiczną będzie każda 
wiadomość wytworzona lub odnoszona 
do władz publicznych, a także wytwo-
rzona lub odnoszona do innych podmio-
tów wykonujących funkcje publiczne 
w zakresie wykonywania przez nie za-
dań władzy publicznej i gospodarowa-
nia mieniem komunalnym lub mieniem 
Skarbu Państwa. Informacja publiczna 
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rok WSA w Krakowie z 7.11.2011 r., 
II SA/Kr 1354/11, Legalis). 

Podobny schemat postępowania za-
stosować można w przypadku otrzyma-
nia wniosku, z którego treści nie wyni-
ka dostatecznie jasno, o udostępnienie 
jakiej informacji wnosi wnioskodawca. 

Ważne
W  takim przypadku można po-
przestać na poinformowaniu wnio-
skodawcy, że wniosek jest niejasny 
i  nieprecyzyjny, co uniemożliwia 
udzielenie odpowiedzi, lub też wy-
stąpić do wnioskodawcy o sprecy-
zowanie wniosku.

Kolejne pytanie, na które musi od-
powiedzieć osoba koordynująca udo-
stępnianie informacji publicznych 
przez daną jednostkę, dotyczy po-
siadania wnioskowanych informacji 
przez tę jednostkę. Ustawa o dostępie 
do informacji publicznej wyraźnie za-
znacza, że obowiązane do udostępnia-
nia informacji publicznej są podmioty 
będące w posiadaniu takich informacji 
(art. 4 ust. 3).

W przypadku udzielenia odpowiedzi 
twierdzącej na pytanie dotyczące po-
siadania wnioskowanej informacji pu-
blicznej należy sprawdzić, czy dana in-
formacja nie została opublikowana na 
stronach Biuletynu Informacji Publicz-
nej (BIP). Prawidłowym tokiem postę-
powania w przypadku opublikowania 
wnioskowanych informacji na stro-
nach BIP jest udzielenie odpowiedzi na 
wniosek, w której treści wskazany zo-
stanie dokładny adres strony interne-
towej zawierającej interesujące wnio-
skodawcę informacje lub też dokładna 
ścieżka (sposób) dotarcia do nich. Ir-
relewantny jest przy tym moment za-
mieszczenia wnioskowanej informacji 
na stronach BIP, liczy się bowiem ich 
zawartość na moment udzielenia od-
powiedzi. 

W sytuacji gdy informacja, o której 
udostępnienie zwrócił się wniosko-

PRZYKŁAD

„Jestem studentką (…) i  teraz piszę pra-
cę z  planowania turystycznego o  Dzielnicy 
(…), osiedle (…). Niezbędnie potrzebne mi 
są dane statystyczne o  Dzielnicy (…), spis 
hoteli, restauracji, wszystkich obiektów tury-
stycznych i zabytków kultury, wszystkich baz 
noclegowych, gastronomicznych, komunika-
cyjnych, towarzyszących i uzupełniających”.

Komentarz: Przedmiotowy wniosek, jak wyni-
ka z jego treści, złożony został w celu pozyska-
nia materiałów do napisania pracy magister-
skiej. Jest on z jednej strony bardzo obszerny, 
obejmuje swoim zasięgiem duży obszar tery-
torialny i merytoryczny, z drugiej jednak jest 
nieprecyzyjny, co uniemożliwia konkretne 
określenie jego przedmiotu.

PRZYKŁAD

„Proszę o udostępnienie kopii wszystkich de-
cyzji pozwolenia na budowę wydanych dla 
Miasta K. w okresie 2005–2013 dotyczących 
budowy domów jednorodzinnych”.

Komentarz: Przedmiotowy wniosek dotyczy 
bardzo dużego obszaru terytorialnego, jak 
również znacznego przedziału czasu. Udziel-
nie odpowiedzi wymagałoby dodatkowo 
przeprowadzenia kwerendy, w celu wyselek-
cjonowania wnioskowanych kategorii doku-
mentów.

Sposoby postępowania
Prawidłowe załatwienie sprawy 

wszczętej wnioskiem o  udostępnienie 
informacji publicznej wymaga udziele-
nia odpowiedzi na kilka pytań. Pierwsze 
pytanie, na które należy uzyskać odpo-
wiedź, dotyczy sklasyfi kowania przed-
miotu wniosku w kontekście informacji 
o sprawach publicznych. 

W  przypadku skierowania do JST 
wniosku, którego przedmiot nie po-
krywa się z ustawowym zakresem in-
formacji o sprawach publicznych, na-
leży poinformować wnioskodawcę, że 
wnioskowane przez niego dane nie sta-
nowią informacji publicznej. 

Podkreślić należy, że zdaniem judy-
katury nie jest informacją publiczną do-
maganie się udostępnienia dokumen-
tacji o całości pracy lub zdecydowanej 
większości pracy danego organu (wy-

prowadzącą działalność gospodarczą do kil-
kudziesięciu jednostek samorządu terytorial-
nego w całym kraju. Adresaci wniosku mogą 
się jedynie domyślać, że celem przedmioto-
wego wniosku nie jest bynajmniej bezinte-
resowne zapoznanie się z działalnością orga-
nów władzy publicznej, ale przeprowadzenie 
rozeznania rynku na potrzeby prowadzonej 
działalności gospodarczej.

PRZYKŁAD

„Chciałem zapytać o szacunkowe dane doty-
czące przepływu ilości osób na (…) [w tym 
miejscu wnioskodawca wskazał jeden 
z  placów miejskich na terenie K.] w  godzi-
nach 10–18”.

Komentarz: Powyższy wniosek został skiero-
wany do Urzędu Miasta K. przez pracownika 
agencji public relations w celu sprawdzenia 
popularności miejsca, w którym klient agen-
cji planował zorganizować imprezę masową.

PRZYKŁAD

„Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie 
do informacji publicznej zwracam się o udo-
stępnienie informacji o  przewidywanych 
inwestycjach w  promieniu 1 km od nieru-
chomości składających się z działek (…) po-
łożonych w K. przy ul. (…). Działając w imie-
niu (…) SA z  siedzibą w C., właściciela ww. 
nieruchomości, a  jednocześnie będącej de-
weloperem w rozumieniu ustawy o ochronie 
praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego, zwracam się z powyższym 
wnioskiem w  celu realizacji przepisów po-
wołanej ustawy. Mając na uwadze obowiąz-
ki nałożone przez ustawodawcę na dewelo-
pera, czego konsekwencją jest konieczność 
uzupełnienia tzw. prospektu informacyjne-
go, niezbędne jest zwrócenie się do Urzędu 
w celu udostępnienia informacji dotyczących 
przewidywanych inwestycji i przedsięwzięć 
w promieniu 1 km od przedmiotowej nieru-
chomości, w  szczególności: o  budowie lub 
rozbudowie dróg, budowie linii szynowych 
oraz przewidzianych korytarzach powietrz-
nych, a także inwestycjach komunalnych (…)”.

Komentarz: Z  treści powyższego wniosku 
wynika, że celem jego złożenia jest realizacja 
przez wnioskodawcę (dewelopera) obowiąz-
ków informacyjnych przewidzianych w Dost-
InfPubU. Pozyskane informacje służyć będą 
wnioskodawcy do prowadzenia działalności 
gospodarczej.
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wiedza posłuży do poinformowa-
nia innych mieszkańców gminy lub 
organów ścigania (wyrok WSA we 
Wrocławiu z 13.5.2009 r., IV SA/Wr 
119/09, Legalis).

Dokonanie negatywnej oceny co do 
istnienia szczególnego interesu pu-
blicznego w  udostępnieniu wnio-
skodawcy informacji przetworzonej 
skutkować powinno wydaniem przez 
upoważniony podmiot decyzji od-
mownej (nie ma w tej kwestii wyraźnej 
dyspozycji ustawowej, jednak stanowi-
sko judykatury jest jednolite i ugrun-
towane – por. wyrok WSA w Warsza-
wie z 15.9.2011 r., II SA/Wa 1405/11, 
Legalis).

Na gruncie obecnie obowiązują-
cych przepisów nie można mówić 
 stricte o  nadużywaniu prawa dostę-
pu do informacji publicznej. Przepisy 
DostInfPubU przyznają prawo do za-
poznawania się z bardzo szeroko poję-
tą informacją o sprawach publicznych 
nieograniczonemu kręgowi osób. Brak 
możliwości wymagania od wniosko-
dawców legitymowania się interesem 
prawnym ani faktycznym w  uzyski-
waniu informacji publicznych (z wy-
jątkiem informacji przetworzonych) 
prowadzi do sytuacji, w której każdy 
może wnioskować o udostępnienie in-
formacji publicznej w dowolnym celu 
– np. dla prowadzenia badań nauko-
wych, pracy zawodowej czy działalno-
ści gospodarczej. 

W  istniejącej sytuacji adresaci 
wniosków o  udostępnienie informa-
cji publicznej mogą korzystać jedy-
nie z możliwości przyznanych im przez 
obowiązujące przepisy prawa, posługu-
jąc się w codziennej praktyce schemata-
mi postępowania wypracowanymi przez 
orzecznictwo sądów administracyjnych. 

 Podstawa prawna
 •  art. 61 ust. 1 Konstytucji RP (Dz.U. z 1997 r. 

Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.)
 •  art. 1 ust. 1, art. 4 ust. 3 ustawy z 6.9.2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

Organ, chcąc udostępnić informację 
publiczną przetworzoną, musi ocenić, 
czy udostępnienie w danej, konkret-
nej sytuacji wnioskowanej informa-
cji uzasadnione będzie szczególnym 
interesem publicznym. Przypadek 
udostępnienia informacji przetwo-
rzonej jest jedynym, w którym usta-
wodawca posłużył się warunkiem 
wykazania interesu. Przy ocenie wy-
stępowania w konkretnym przypad-
ku szczególnego interesu publicznego 
organ, do którego wpłynął wniosek, 
musi zbadać, czy wnioskowana in-
formacja jest ważna dla dużego krę-
gu potencjalnych odbiorców, jak rów-
nież czy jej uzyskanie stwarza realną 
możliwość wykorzystania danych dla 
poprawy funkcjonowania np. orga-
nu administracji publicznej, a  przez 
to poprawy ochrony interesu publicz-
nego (wyrok NSA z 5.3.2013 r., I OSK 
3097/12, Legalis). Charakter lub po-
zycja podmiotu żądającego udziele-
nia informacji publicznej, a  zwłasz-
cza realna możliwość wykorzystania 
uzyskanej informacji mają wpływ na 
ocenę istnienia szczególnego interesu 
publicznego. 

Brak przesłanki szczególnego 
interesu publicznego

Jako przykład można wskazać, że 
dotychczas judykatura podnosiła, że 
przesłanki istnienia szczególnego in-
teresu publicznego nie spełnia:
1)  wykorzystanie informacji publicz-

nych w  postępowaniu sądowym 
z udziałem wnioskodawcy (wyrok 
NSA z 9.11.2011 r., I OSK 1365/11, 
Legalis);

2)  samo w  sobie posiadanie manda-
tu radnego (wyrok WSA w Olszty-
nie z 6.9.2011 r., II SA/Ol 435/11, 
 Legalis);

3)  gromadzenie materiałów na po-
trzeby pracy naukowej (wyrok NSA 
z 2.6.2011 r., I OSK 279/11, Legalis);

4)  sformułowanie ogólnego i abstrak-
cyjnego twierdzenia, że uzyskana 

dawca, znajduje się w posiadaniu or-
ganu i  nie została opublikowana na 
stronach BIP, należy dokonać rozróż-
nienia na informację prostą (którą udo-
stępniamy zgodnie z wnioskiem, z za-
strzeżeniem wyjątków przewidzianych 
w art. 5 Dost InfPubU) oraz informację 
przetworzoną.

Informacja przetworzona
Zgodnie ze stanowiskiem judykatu-

ry, informacją przetworzoną jest ja-
kościowo nowa informacja, która nie 
istnieje w przyjętej treści i postaci, cho-
ciaż jej źródłem są materiały znajdu-
jące się w posiadaniu zobowiązanego 
podmiotu. Przetworzenie informacji 
wymaga zatem dokonania stosownych 
działań analitycznych, zebrania lub 
zsumowania pojedynczych informacji 
na podstawie różnych kryteriów wyni-
kających z treści wniosku (wyrok NSA 
z 5.3.2013 r., I OSK 3097/12, Legalis). 
W pewnych przypadkach także suma 
informacji prostych posiadanych przez 
adresata wniosku może przekształcić 
się w informację przetworzoną, jeże-
li uwzględnienie wniosku wymaga ich 
zgromadzenia przez przegląd materia-
łów 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 funk-
cjonowania (wyrok NSA z 6.10.2011 r., 
I OSK 1199/11, Legalis).

Ważne
Udostępnienie wnioskodawcy in-
formacji publicznej, jeżeli wiąże 
się z  potrzebą przeprowadzenia 
odpowiednich analiz, zestawień, 
wyciągów, usuwania danych chro-
nionych prawem, czyni takie infor-
macje informacją przetworzoną, 
której udzielenie jest skorelowane 
z potrzebą istnienia przesłanki in-
teresu publicznego.


