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Projekt:Projekt:

znam moje prawa

Istotn¹ rolê w kszta³towaniu e-administracji w Polsce odgrywa ustawaz  dnia 6 
wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 
z póŸn. zm,)

Co to jest informacja publiczna ?

Informacj¹ publiczn¹ jest ka¿da informacja o sprawach publicznych
Art. 1 ust. 1 ustawy o dostêpie do informacji publicznej stanowi:  Ka¿da 
informacja o sprawach publicznych stanowi informacjê publiczn¹ w rozumieniu 
ustawy i podlega udostêpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach 
i w trybie okreœlonych w niniejszej ustawie.

 



Komu przys³uguje prawo dostêpu do informacji publicznej?

Prawo dostêpu do informacji publicznej, zwane  te¿ „prawem do informacji publicznej" 
przys³uguje ka¿demu. Od osoby wykonuj¹cej prawo do informacji publicznej nie wolno ¿¹daæ 
wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ustawy)
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)wgl¹du do dokumentów urzêdowych, 
3)dostêpu do posiedzeñ kolegialnych organów w³adzy publicznej pochodz¹cych 
z powszechnych wyborów.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezw³ocznego uzyskania informacji 
publicznej zawieraj¹cej aktualn¹ wiedzê o sprawach publicznych.
Pomimo zasady powszechnego dostêpu do informacji publicznej nie mo¿na uznaæ, ¿e prawo 
dostêpu do niej jest dla obywatela absolutnie nieograniczone. 
Wspomniana ustawa przewiduje bowiem w art. 5, ¿e:
prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach okreœlonych 
w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo 
chronionych, a ponadto:
prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze wzglêdu na prywatnoœæ osoby fizycznej 
lub tajemnicê przedsiêbiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pe³ni¹cych 
funkcje publiczne, maj¹cych zwi¹zek z pe³nieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia 
i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiêbiorca rezygnuj¹ 
z przys³uguj¹cego im prawa.

Kto jest zobowi¹zany do udzielenia informacji publicznej?
Obowi¹zane do udostêpniania informacji publicznej s¹ w³adze publiczne oraz inne podmioty 
wykonuj¹ce zadania publiczne, w szczególnoœci organy w³adzy publicznej, organy samorz¹dów 
gospodarczych i zawodowych.
Ustawowa definicja nie zawiera wyczerpuj¹cego katalogu rodzajów informacji publicznej, 
mo¿emy wskazaæ jedynie ich przyk³ady. Takimi przyk³adami pos³uguje siê zreszt¹ sam 
ustawodawca, stanowi¹c w art. 6 ustawy, ¿e udostêpnieniu podlega informacja publiczna, 
w szczególnoœci o: 
1)  polityce wewnêtrznej i zagranicznej, 
2)  w³adzach publicznych oraz innych podmiotach wykonuj¹cych zadania publiczne (w tym np. 
o przedmiocie dzia³alnoœci i kompetencjach), 
3)  zasadach funkcjonowania w³adz publicznych oraz innych podmiotów wykonuj¹cych zadania 
publiczne (w tym m. in. o sposobach przyjmowania i za³atwiania spraw, stanie przyjmowanych 
spraw, kolejnoœci ich za³atwiania lub rozstrzygania), 
4)  danych publicznych (w tym np. treœæ i postaæ dokumentów urzêdowych, w szczególnoœci 
dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wyst¹pienia, stanowiska, wnioski i opinie 
podmiotów j¹ przeprowadzaj¹cych), 
5)  maj¹tku publicznym (w tym np. o maj¹tku Skarbu Pañstwa i pañstwowych osób prawnych, 
maj¹tku jednostek samorz¹du terytorialnego). 

 



W jaki sposób mo¿na uzyskaæ informacjê publiczn¹?
 Udostêpnianie informacji publicznych nastêpuje w drodze: 
1)  og³aszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzêdowych, w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP),
2)  udostêpniania na wniosek (w tym wys³any e-mailem) jak równie¿, w przypadku informacji, 
która mo¿e byæ niezw³ocznie udostêpniona, w formie ustnej lub pisemnej - bez pisemnego 
wniosku, a tak¿e w drodze wywieszenia, wy³o¿enia lub za pomoc¹ zainstalowanych w miejscu 
publicznym urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych zapoznanie siê z t¹ informacj¹,
3)  wstêpu na posiedzenia kolegialnych organów w³adzy publicznej pochodz¹cych 
z powszechnych wyborów, i udostêpniania materia³ów, w tym audiowizualnych 
i teleinformatycznych, dokumentuj¹cych te posiedzenia, 
4)  umieszczania informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych.
Kluczow¹ rolê w udostêpnianiu informacji publicznej odgrywa Internet, jednak nie jest on 
wy³¹cznym Ÿród³em pozyskiwania informacji publicznej. Internet umo¿liwia np. skorzystanie 
z Biuletynu Informacji Publicznej oraz z³o¿enie wniosku o udostêpnienie informacji, ale tak¿e 
uzyskana informacji poprzez e-mail.

Wniosek o udostêpnienie informacji publicznej nie wszczyna postêpowania administracyjnego. 
W zwi¹zku z powy¿szym wniosek taki mo¿e zostaæ wys³any nawet zwyk³ym e-mailem.
Gotowe formularze wniosków zamieszczane s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej. Celem 
publikowania tych formularzy jest u³atwienie obywatelowi z³o¿enia wniosku. Obywatel nie ma 
jednak obowi¹zku skorzystania z tych formularzy. 

Czy od wniosku pobierane s¹ op³aty?
Z³o¿enie wniosku o udostêpnienie informacji publicznej zasadniczo nie wi¹¿e siê 
z koniecznoœci¹ wnoszenia op³at. Je¿eli jednak w wyniku udostêpnienia informacji publicznej na 
wniosek, podmiot obowi¹zany do udostêpnienia ma ponieœæ dodatkowe koszty zwi¹zane ze 
wskazanym we wniosku sposobem udostêpnienia lub koniecznoœci¹ przekszta³cenia informacji 
w formê wskazan¹ we wniosku, podmiot ten mo¿e pobraæ od wnioskodawcy op³atê w wysokoœci 
odpowiadaj¹cej tym kosztom. W takiej sytuacji podmiot ten, w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia 
wniosku, powiadomi wnioskodawcê o wysokoœci op³aty. Udostêpnienie informacji zgodnie 
z wnioskiem nastêpuje po up³ywie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba ¿e 
wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy 
udostêpnienia informacji albo wycofa wniosek.

Postêpowanie po wniesieniu wniosku.
Po uzyskaniu wniosku podmiot do którego adresowany jest wniosek ma obowi¹zek udzieliæ 
informacji niezw³ocznie, jednak nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 14 dni. Je¿eli informacja publiczna nie 
mo¿e byæ udostêpniona w terminie 14 dni, podmiot obowi¹zany do jej udostêpnienia 
powiadamia w tym terminie o powodach opóŸnienia oraz o terminie, w jakim udostêpni 
informacjê, nie d³u¿szym jednak ni¿ 2 miesi¹ce od dnia z³o¿enia wniosku.  
Udostêpnianie informacji publicznej na wniosek nastêpuje w sposób i w formie zgodnych 
z wnioskiem, chyba ¿e œrodki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowi¹zany do 
udostêpnienia, nie umo¿liwiaj¹ udostêpnienia informacji w sposób i w formie okreœlonych we 

Warto zapamiêtaæ

 



Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”, 
ul. Wyspiañskiego 25 tel./fax: 14/635 11 17    
www.bochnia.kolping.pl   e-mail: bochnia@kolping.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w 
Starostwie Powiatowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 
pokój nr 219, godziny urzêdowania: poniedzia³ek od 8:00 do 16:00, 
wtorek-czwartek 7:30 – 15:30,  pi¹tek dzieñ wewnêtrzny, 
tel. 14 615 37 00 lub 14 615 37 58,
e- mail: konsumenci@powiat.bochnia.pl
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów – 
Plac Powstañców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,  www.uokik.gov.pl

Przydatne adresy:Przydatne adresy:

1) ustawê z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póŸn. zm.) 
2)ustawê z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i 
   odpowiedzialnoœci za produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1225).
3)ustawê z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej  
   oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z póŸn. zm.) 
4)ustawê z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
   (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póŸn. zm.) 
5)ustawê z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdzia³aniu nieuczciwym 
   praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206). 
6)ustawê z dnia 12 maja 2011  r. o kredycie konsumenckim 
   (Dz. U. Nr 126, poz. 715 z póŸn. zm).

 Warto znaæ akty prawne, które dotycz¹ konsumentów, w szczególnoœci: Warto znaæ akty prawne, które dotycz¹ konsumentów, w szczególnoœci:

wniosku.Je¿eli informacja publiczna nie mo¿e byæ udostêpniona w sposób lub w formie 
okreœlonych we wniosku, podmiot obowi¹zany do udostêpnienia powiadamia pisemnie 
wnioskodawcê o przyczynach braku mo¿liwoœci udostêpnienia informacji zgodnie z wnioskiem 
i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja mo¿e byæ udostêpniona niezw³ocznie. 
W takim przypadku, je¿eli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie z³o¿y wniosku 
o udostêpnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postêpowanie 
o udostêpnienie informacji umarza siê.

Odmowa udzielenia informacji publicznej nastêpuje w drodze decyzji – obywatel ma zatem 
mo¿liwoœæ odwo³ania siê od niej.

Organizator:                    Partnerzy:

                                                                                                                                
Biuro projektu
„Konsument-Obywatel-Sieæ”

ul. Wyspiañskiego 25, 
32-700 Bochnia

PROJEKT WSPÓÙFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIÆ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓÙPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZÙONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

tel./fax: 14/635 11 17
Forum z chatem: 
bochnia@kolping.pl
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