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kowania przedmiotu wniosku w kon-
tekście informacji o sprawach publicz-
nych. W przypadku skierowania do 
jednostki samorządu terytorialnego 
wniosku, którego przedmiot nie po-
krywa się z ustawowym pojęciem in-
formacji o sprawach publicznych, na-
leży poinformować wnioskodawcę, że 
wnioskowane przez niego dane nie sta-
nowią informacji publicznej. Przekaza-
nie takiego pisma informacyjnego sta-
nowi czynność materialno-techniczną 
i nie powinno być dokonywane w for-
mie decyzji administracyjnej czy też 
postanowienia.

Krok II

Kolejne pytanie dotyczy posiadania 
wnioskowanych informacji przez jed-
nostkę – adresata wniosku. Ustawa 
o dostępie do informacji publicznej 

sowaną osobę, który należy załatwić 
w ciągu przewidzianego ustawą ter-
minu. 

Wniosek o udostępnienie 

informacji

Prawidłowe załatwienie sprawy 
wszczętej wnioskiem o udostępnienie 
informacji publicznej wymaga udzie-
lenia odpowiedzi na kilka pytań, któ-
re przedstawione zostały na schemacie. 
Właściwe zakwalifi kowanie wpływają-
cego wniosku ułatwi i przyspieszy pro-
cedurę związaną z udostępnieniem 
informacji publicznej w jednostce sa-
morządu terytorialnego.

Krok I

Pierwsze pytanie, na które należy 
uzyskać odpowiedź, dotyczy sklasyfi -

U stawodawca przewidział dwa 
główne tryby dostępu do in-
formacji publicznej – wniosko-

wy i bezwnioskowy. Według zamierzeń 
twórców ustawy o dostępie do infor-
macji publicznej, głównym sposobem 
uzyskiwania przez osoby zaintereso-
wane wiedzy o sprawach publicznych 
miał być tryb bezwnioskowy – zapo-
znawanie się z zawartością stron Biule-
tynu Informacji Publicznej, dostęp do 
posiedzeń organów kolegialnych po-
chodzących z powszechnych wyborów, 
jak również zapoznawanie się z infor-
macjami przekazywanymi przez orga-
ny zobowiązane za pośrednictwem wy-
wieszenia lub ogłoszenia. 

Z punktu widzenia administracji to 
jednak tryb wnioskowy stanowi więk-
sze wyzwanie – konieczne jest bowiem 
każdorazowe zajęcie się jednostkowym 
wnioskiem składanym przez zaintere-
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Ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(t.j.  Dz.U. z 2016 poz. 1764; dalej: DostInfPubU) nakłada na 
podmioty publiczne obowiązek odpowiadania na wnioski 
o  udostępnienie informacji. W związku z faktem, że wnioski 
napływające codziennie do urzędów i jednostek administra-
cji dotyczą bardzo różnych kwestii, niekiedy pojawiają się wąt-
pliwości – jak postąpić, by prawidłowo załatwić sprawę? Po-
niższy schemat, uzupełniony krótkim komentarzem, pozwoli 
szybko i sprawnie zająć się wnioskiem o informację, który tra-
fi ł do rąk urzędnika.
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nionych (art. 5 ust. 1 DostInfPubU). 
Ponadto, prawo do informacji publicz-
nej podlega ograniczeniu ze względu 
na prywatność osoby fi zycznej lub ta-
jemnicę przedsiębiorcy.

Ograniczenie to nie dotyczy infor-
macji o osobach pełniących funkcje 
publiczne, mających związek z pełnie-
niem tych funkcji (w tym o warunkach 
powierzenia i wykonywania funkcji), 
oraz w przypadku, gdy osoba fi zyczna 
lub przedsiębiorca rezygnują z przysłu-
gującego im prawa (art. 5 ust. 2 Dost-
InfPubU). 

W przypadku, gdy wnioskowa-
na do udostępnienia informacja pu-
bliczna podlega ochronie z uwagi na 
wyjątki wskazane powyżej, organ do 
którego wpłynął wniosek, zobowiąza-
ny jest do wydania (zgodnie z art. 16 
ust. 1 Dost InfPubU) decyzji o odmo-
wie udostępnienia wnioskowanej in-
formacji. Jednakże, gdy ograniczenie 
prawa dostępu do informacji publicz-
nej dotyczy jedynie części informacji, 
o których udostępnienie wnioskodaw-
ca zwrócił się do organu, udostępnia 
się wnioskowaną informację z wyłą-
czeniem jawności informacji chro-
nionych (np.  poprzez anonimizację 
danych osobowych osób fi zycznych 
– niepełniących funkcji publicznych 
– zawartych w dokumentach urzędo-
wych). 

W takim przypadku konieczne jest 
jednak wskazanie, kto i na jakiej pod-
stawie dokonał wyłączenia jawności 
informacji. 

  Podstawa prawna
 • art. 5 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 1 ustawy z 6.9.2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 
z 2016 poz. 1764)

skodawca znajduje się w posiadaniu 
organu i nie została opublikowana na 
stronach BIP, należy dokonać rozróż-
nienia na informację prostą oraz infor-
mację przetworzoną. 

Organ, chcąc udostępnić informację 
publiczną przetworzoną, musi ocenić, 
czy udostępnienie w danej, konkretnej 
sytuacji wnioskowanej informacji uza-
sadnione będzie szczególnym intere-
sem publicznym. 

Dokonanie negatywnej oceny co do 
istnienia szczególnego interesu pu-
blicznego w udostępnieniu wnio-
skodawcy informacji przetworzonej 
skutkować winno wydaniem przez 
upoważniony podmiot decyzji od-
mownej1. W przypadku uznania przez 
organ, że w danej sprawie występuje 
szczególny interes publiczny, udostęp-
nia on informację przetworzoną zgod-
nie z żądaniem wnioskodawcy. 

Krok V

Ostatnie pytanie, na jakie musi od-
powiedzieć podmiot odpowiadający 
na wniosek o udostępnienie informa-
cji publicznej, dotyczy ewentualne-
go ograniczenia dostępu do informa-
cji prostej. Co do zasady informację 
o sprawach publicznych będącą w po-
siadaniu organu i niestanowiącą infor-
macji przetworzonej udostępnia się 
w całości zgodnie z wnioskiem. Usta-
wodawca przewidział jednakże wyjąt-
ki od tej zasady, które zawarł w art. 5 
ustawy o dostępie do informacji pu-
blicznej. 

Ograniczenie prawa 

do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej pod-
lega ograniczeniu w zakresie i na za-
sadach określonych w przepisach 
o ochronie informacji niejawnych oraz 
o ochronie tajemnic ustawowo chro-

wyraźnie zaznacza, że obowiązane do 
udostępniania informacji publicznej są 
podmioty będące w posiadaniu takich 
informacji (art. 4 ust. 3 DostInf PubU).

Przed udzieleniem odpowiedzi 
wnioskodawcy należy odpowiedzieć 
na jeszcze jedno, dodatkowe pytanie – 
czy organ, do którego wpłynął wnio-
sek, wie, w czyim posiadaniu znajdują 
się wnioskowane informacje? Jeśli od-
powiedź na to pytanie jest twierdząca, 
zasadne jest (w świetle ogólnej zasady 
zwiększania zaufania obywateli do ad-
ministracji) udzielenie wnioskodawcy 
odpowiedzi, w której zaznaczone bę-
dzie wyraźnie, że organ, do którego 
wniosek wpłynął, nie posiada wnio-
skowanych informacji, a w celu ich 
uzyskania należy zwrócić się do inne-
go (wskazanego) organu lub instytucji. 
Wykluczone jest natomiast stosowanie 
postanowień art. 65 § 1 KPA, który zo-
bowiązuje do niezwłocznego przekaza-
nia niewłaściwie skierowanego wnio-
sku do organu właściwego. 

Krok III

W przypadku udzielenia pozytywnej 
odpowiedzi na pytanie dotyczące po-
siadania wnioskowanej informacji pu-
blicznej należy rozważyć, czy dana in-
formacja nie została opublikowana na 
stronach Biuletynu Informacji Publicz-
nej. Prawidłowym tokiem postępowa-
nia w przypadku opublikowania wnio-
skowanych informacji na stronach BIP 
jest udzielenie odpowiedzi na wniosek, 
w której treści wskazany zostanie do-
kładny adres strony internetowej za-
wierającej interesujące wnioskodawcę 
informacje, lub też dokładna ścieżka 
(sposób) dotarcia do nich. 

Krok IV

W sytuacji, gdy informacja, o któ-
rej udostępnienie zwrócił się wnio-

1  Brak jest w tej kwestii wyraźnej dyspozycji ustawowej, 
jednak stanowisko judykatury jest jednolite i ugrun-
towane – por. wyr. WSA w Warszawie 15.9.2011 r. 
(II SA/Wa 1405/11, Legalis).
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Schemat: Sposób postępowania z wnioskiem
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