
 

 
KAZUS 

Prawo administracyjne – 4 września 2015 r.  
 

Podaniem z dnia 15 czerwca 2015 r. Pan Roman Klon, oświadczając – w treści podania – że jest 
pełnomocnikiem „DrogM” J. Kowalski i Z. Kowalski, sp. j. z siedzibą w Tychach (dalej nazywanej 
„Spółką”) wystąpił do Prezesa Sądu Rejonowego w Tychach o udostępnienie informacji publicznej    
w następujących kwestiach: 

1) wskazania numeru służbowego telefonu komórkowego Prezesa Sądu Rejonowego                      
w Tychach; 

2) wskazania marki, rodzaju oraz sposobu wykorzystywania pojazdu służbowego, pozostającego 
w dyspozycji Prezesa Sądu Rejonowego w Tychach; 

3) przesłania kserokopii orzeczeń dyscyplinarnych wydanych w stosunku do Sędziego Sądu 
Rejonowego w Tychach Alfreda Wierzby za ostatnie 5 lat; 

4) wskazania wieku Sędziego Sądu Rejonowego w Tychach Alfreda Wierzby.   
 
Do podania Pan Roman Klon dołączył pisemne pełnomocnictwo, jednak bez dowodu 
uiszczenia opłaty skarbowej (17 zł) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa.    
 

Zawiadomieniem z dnia 17 czerwca 2015 r., doręczonym tylko Spółce następnego dnia, Prezes 
Sądu Rejonowego w Tychach zawiadomił Spółkę o wszczęciu postępowania w sprawie żądanego 
udzielenia informacji publicznej. Jednocześnie wezwał Pana Romana Klona do usunięcia braku 
pełnomocnictwa przez dołączenie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej. Pouczył tego ostatniego, 
że jeśli wezwanie nie zostanie wykonane w terminie 9 dni, w oparciu o przepis art. 261 k.p.a. 
zaniecha traktowania pełnomocnictwa jako skutecznego. Na powyższe wezwanie Pan Roman 
Klon nie zareagował.      
 

Kolejnym pismem z dnia 18 czerwca 2015 r. doręczonym tylko Spółce w dniu 22 czerwca 2015 
r., Prezes Sądu Rejonowego w Tychach wezwał Spółkę do wykazania interesu prawnego                   
i interesu publicznego w zakresie uzyskania informacji dotyczącej orzeczeń dyscyplinarnych 
wydanych w stosunku do SSR Alfreda Wierzby. Wskazał, że tego typu informacja jest informacją 
przetworzoną. Wymaga bowiem przygotowania informacji według kryteriów wskazanych przez 
wnioskodawcę, wymaga zaangażowania czasowego, a także zanonimizowania części danych 
(danych stron postępowania na kanwie którego zapadło orzeczenie dyscyplinarne). Wezwał 
jednocześnie do jednoznacznego wskazania, czy informacji żąda Spółka czy też jej wspólnicy, 
wyjaśniając, że prawo dostępu do informacji publicznej ma obywatel (art. 61 ust. 1 Konstytucji).  
 

Pismem z dnia 26 czerwca 2015 r. (data wniesienia do Prezesa Sądu) Spółka (podkreślono,                
że żądanie wnosi Spółka, a nie jej wspólnicy) wskazała, że nie musi wykazywać jakiegokolwiek 
interesu, bo wynika to wprost z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Na marginesie 
jednak zaznaczyła, że dane ujęte w pytaniu 1 i 2 ma prawo poznać każdy. Co zaś dotyczy pytania 
3 i 4 podkreśliła, że Sędzia Sądu Rejonowego Alfred Wierzba prowadzi aktualnie sprawę                   
z powództwa Spółki przeciwko Edmundowi Sojowemu, a za sposób prowadzenia podobnej 
rodzajowo sprawy Sędzia ten został ukarany dyscyplinarnie (taką wiedzę Spółka uzyskała). Co do 
wieku Sędziego to pytanie to wynikało z troski o „zdolność” Sędziego do oceny nowych 
technologii informatycznych, a to jest przedmiotem sporu.   
 

Decyzją z dnia 1 lipca 2015 r. Nr 66/2015 (doręczoną w dniu 8 lipca 2015 r.) Prezes Sądu 
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Rejonowego w Tychach:  
1) umorzył postępowanie administracyjne w zakresie udostępnienia informacji co do numeru 

telefonu komórkowego służbowego oraz co do pojazdu służbowego,  
2) odmówił udostępnienia informacji publicznej co do orzeczenia dyscyplinarnego SSR                

w Tychach Alfreda Wierzby oraz co do jego wieku.  
W uzasadnieniu wskazał, że informacje dotyczące telefonu komórkowego służbowego oraz 

pojazdu służbowego nie są informacjami publicznymi. Nie są to bowiem informacje dotyczące 
wykonywania zadań publicznych, lecz informacje dotyczące środków technicznych, a nadto 
dotyczą one tzw. sfery dominium (nie zaś imperium), co tym bardziej eliminuje je z zakresu 
informacji publicznej. Żądanie udostępnienia informacji, która nie jest informacją publiczną 
oznacza, że postępowanie administracyjne jest bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 105 § 1 k.p.a., 
a takie podlega umorzeniu. Co do odmowy udostępnienia orzeczenia dyscyplinarnego 
dotyczącego SSR Alfreda Wierzby wskazał, że wynika ona z trzech przyczyn: po pierwsze, 
orzeczenie to wydał Sąd Dyscyplinarny – Sąd Apelacyjny w Katowicach, a zatem to do tego Sądu 
powinien zwrócić się wnioskodawca, podkreślając jednocześnie, że Prezes Sądu Rejonowego              
w Tychach takiej informacji nie wytworzył; po wtóre, interes wskazany przez Spółkę jest co 
najwyżej interesem faktycznym, a nie interesem prawnym w uzyskaniu tej informacji, a nadto, 
Spółka nie wykazała interesu publicznego w uzyskaniu informacji przetworzonej; po trzecie, treść 
orzeczenia dyscyplinarnego nie podlega udostępnieniu z uwagi na „prywatność osoby fizycznej”. 
Z tego ostatniego powodu udostępnieniu nie podlega także informacja o wieku sędziego Alfreda 
Wierzby. Jest ona bez znaczenia dla jakiejkolwiek sprawy. 

 

W odwołaniu z dnia 22 lipca 2015 r. (data nadania) od ww. decyzji, do którego dołączono 
pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, Pan Roman Klon wniósł o jej 
uchylenie w całości. Zarzucił, że ustawa o dostępie do informacji publicznej jest obca organowi   
I instancji, który naruszył jej przepisy w sposób rażący. W szczególności podkreślił, że „takie 
sprawy techniczne jak telefon służbowy i samochód służbowy są informacją publiczną bo jest nią 
praktycznie wszystko”. Wskazał dalej, że Prezes Sądu Rejonowego na pewno dysponuje 
prawomocnym odpisem orzeczenia dyscyplinarnego swojego sędziego, a zatem powinien 
udostępnić kopię takiego orzeczenia. Za nieistotne uznał to, że Prezes takiego orzeczenia nie 
wytworzył. Podniósł, że jeśli ktoś godzi się być sędzią to musi się liczyć z upublicznieniem jego 
„osiągnięć” oraz swoich danych, w tym wieku.  

 

Decyzją z dnia 21 sierpnia 2015 r., po rozpoznaniu odwołania od ww. decyzji, Prezes Sądu 
Okręgowego w Katowicach: 1) utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy w części dotyczącej 
umorzenia postępowania (co do telefonu i pojazdu); 2) utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy               
w części dotyczącej odmowy udostępnienia informacji co do wieku sędziego; 3) uchylił 
zaskarżoną decyzję w części dotyczącej odmowy udostępnienia orzeczenia dyscyplinarnego.              
W uzasadnieniu wskazał, że podziela w pełni uzasadnienie decyzji (argumentację) Prezesa Sądu 
Rejonowego w Tychach, z jednym zastrzeżeniem. Skoro organ I instancji nie wytworzył 
orzeczenia dyscyplinarnego to nie powinien był odmawiać jego udostępnienia, lecz zwrócić 
wniosek ze wskazaniem, że w tej sprawie właściwy jest Sąd Dyscyplinarny (art. 66 § 3 k.p.a.).         

 
Wskazaną decyzję doręczono Panu Romanowi Klonowi w dniu 25 sierpnia 2015 r. Po 
zapoznaniu z jej treścią Spółki ta ostatnia postanowiła zwrócić się do radcy prawnego Jana Śliwki 
o ocenę całej sytuacji i sporządzenie skargi do sądu administracyjnego bądź opinii o niecelowości 
wniesienia takiej skargi.    
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Źródła prawa: 
 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 
ze zm.) – wyciąg 
 
Art. 21. § 1. Organami sądów są: 
1)   w sądzie rejonowym - prezes sądu i dyrektor sądu, z zastrzeżeniem § 1a; 
2)   w sądzie okręgowym - prezes sądu, kolegium sądu i dyrektor sądu; 
3)   w sądzie apelacyjnym - prezes sądu, kolegium sądu i dyrektor sądu. 
§ 1a. Dyrektora sądu powołuje się w sądzie rejonowym, w którym jest co najmniej dziesięć stanowisk 
sędziowskich. W sądach rejonowych, w których nie powołano dyrektora sądu, zadania dyrektora 
sądu wykonują dyrektorzy przełożonych sądów okręgowych. 
§ 1b. (uchylony) 
§ 2. (uchylony) 
§ 3. Prezes sądu jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora sądu, z zastrzeżeniem art. 177 § 4, 
wykonuje w stosunku do dyrektora sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności 
zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości, oraz co najmniej raz w roku określa potrzeby sądu 
konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania 
przez sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3, biorąc pod uwagę przewidywany ich zakres; nie 
może jednak wydawać dyrektorowi sądu poleceń, dotyczących kompetencji określonych w art. 31a § 
1 pkt 1-3 i 5. 
 

Art. 22. § 1. Prezes sądu: 
1)   kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji 
dyrektora sądu, a w szczególności: 

a)  kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2, 
b)  jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego 

sądu, 
c)  powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że 

ustawa stanowi inaczej; 
2)   dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i 
informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w 
orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego; 
3)   pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych. 
§ 1a. (uchylony) 
§ 1b. Prezes sądu okręgowego jest zwierzchnikiem służbowym aplikantów aplikacji sędziowskiej 
zatrudnionych w danym sądzie. 
§ 2. W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, prezes sądu podlega prezesowi sądu 
przełożonego oraz Ministrowi Sprawiedliwości. 
 

Art. 31a. § 1. Dyrektor sądu: 
1)   kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1; 
2)   wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w 
zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 
oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach; 
3)  jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje 
sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych , 
kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej; 
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4)  określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę w wydziałach sądu 
poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, 
referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej; 
5)   reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu; 
6)   dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy. 
 

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów 
Art. 107. § 1. Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i 
uchybienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne), sędzia odpowiada dyscyplinarnie. 
§ 2. Sędzia odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli 
przez nie uchybił obowiązkowi piastowanego wówczas urzędu państwowego lub okazał się 
niegodnym urzędu sędziego. 
 
 

Art. 109. § 1. Karami dyscyplinarnymi są: 
1)   upomnienie; 
2)   nagana; 
3)   usuniecie z zajmowanej funkcji; 
4)   przeniesienie na inne miejsce służbowe; 
5)   złożenie sędziego z urzędu. 
§ 2. Sąd może podać prawomocne orzeczenie dyscyplinarne do wiadomości publicznej. 
§ 3. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 3 lub 4 pociąga za sobą pozbawienie możliwości 
awansowania na wyższe stanowisko sędziowskie przez okres pięciu lat, niemożność udziału w tym 
okresie w kolegium sądu, orzekania w sądzie dyscyplinarnym oraz uzyskania utraconej funkcji. 
§ 4. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 5 pociąga za sobą utratę możliwości ponownego 
powołania ukaranego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim. 
§ 5. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego lub wykroczenia mniejszej wagi, sąd dyscyplinarny 
może odstąpić od wymierzenia kary. 
 

Art. 110. § 1. Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów są: 
1)   w pierwszej instancji - sądy apelacyjne; 
2)   w drugiej instancji - Sąd Najwyższy. 
§ 3. Do rozpoznania spraw wymienionych w § 1 i 2 właściwy miejscowo jest sąd dyscyplinarny, w 
okręgu którego pełni służbę sędzia objęty postępowaniem. Jeżeli jednak sprawa dotyczy sędziego 
sądu apelacyjnego albo sędziego sądu okręgowego, właściwy jest inny sąd dyscyplinarny wyznaczony, 
na wniosek rzecznika dyscyplinarnego, przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 
§ 4. Sądy dyscyplinarne orzekają w składzie trzech sędziów. Do orzekania w sądzie dyscyplinarnym 
są uprawnieni wszyscy sędziowie danego sądu dyscyplinarnego, z wyjątkiem prezesa sądu, 
wiceprezesów sądu oraz rzecznika dyscyplinarnego. 
§ 5. Sąd dyscyplinarny pierwszej instancji może orzekać na sesjach wyjazdowych w sądzie 
okręgowym, na obszarze właściwości którego obwiniony zajmuje stanowisko sędziego, chyba że 
sprzeciwia się temu dobro wymiaru sprawiedliwości. 
 

Art. 116. § 1. Postępowanie dyscyplinarne jest jawne. 
§ 2. Sąd dyscyplinarny może wyłączyć jawność postępowania dyscyplinarnego ze względu na 
moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia 
prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. 
§ 3. W razie wyłączenia jawności postępowania dyscyplinarnego orzeczenie ogłaszane jest publicznie. 
 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1237840:part=a83%28a%29u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1237840:part=a83%28a%29u2&full=1
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Art. 123. § 1. Jeżeli orzeczona została kara złożenia sędziego z urzędu, a sąd dyscyplinarny wcześniej 
nie zawiesił sędziego w czynnościach służbowych, wyrok wywołuje zawieszenie sędziego w 
czynnościach służbowych, z jednoczesnym obniżeniem do 50% jego wynagrodzenia na czas trwania 
zawieszenia. Art. 129 § 3 stosuje się odpowiednio. 
§ 2. Przewodniczący sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji przesyła odpis prawomocnego wyroku 
sądu dyscyplinarnego Krajowej Radzie Sądownictwa i Ministrowi Sprawiedliwości, a ponadto - 
prezesowi właściwego sądu i kolegium tego sądu. 
§ 3. Wykonanie wyroku należy do Ministra Sprawiedliwości co do kar wymienionych w art. 109 § 1 
pkt 4 i 5, a co do kar wymienionych w art. 109 § 1 pkt 3 - do prezesa sądu okręgowego oraz do 
prezesa sądu apelacyjnego w stosunku do sędziów tego sądu. 
 

Art. 124. § 1. Odpis prawomocnego wyroku skazującego na karę dyscyplinarną dołącza się do akt 
osobowych obwinionego. 
§ 2. Po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku orzekającego karę przewidzianą w art. 109 
§ 1 pkt 1-4 Minister Sprawiedliwości zarządza usunięcie odpisu wyroku z akt osobowych, jeżeli w 
tym okresie nie wydano przeciwko ukaranemu innego wyroku skazującego. W takim przypadku 
dopuszczalne jest tylko jednoczesne usunięcie z akt osobowych sędziego odpisów wszystkich 
wyroków skazujących. 
 

******************************************************************************************* 
Konstytucja RP – art. 61: 
 

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz 
osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności 
organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek 
organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem 
komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. 
2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia 
kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością 
rejestracji dźwięku lub obrazu. 
3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na 
określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz 
ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. 
4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do 
Sejmu i Senatu ich regulaminy. 
 

******************************************************************************************* 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 
782 ze zm.)  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu 
ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w 
niniejszej ustawie. 

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb 
dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, pod warunkiem że nie ograniczają 
obowiązków przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji 
publicznej, o którym mowa w art. 9b ust. 1, zwanym dalej "centralnym repozytorium". 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.21397:part=a61u3:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.21397:part=a61u4:nr=2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.21397:part=a61u4:nr=3&full=1
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3. (…)  

Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, 
zwane dalej "prawem do informacji publicznej". 

2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu 
prawnego lub faktycznego. 

Art. 2a. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo do ponownego wykorzystywania 
informacji publicznej. 

2. Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej nie naruszają prawa dostępu do 
informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania. 

Art. 3. 1. 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) wglądu do dokumentów urzędowych; 
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych 

wyborów. 
2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji 

publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. 

Art. 4. 1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne 
podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: 
1) organy władzy publicznej; 
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych; 
3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa; 
4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego 

oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki 
organizacyjne samorządu terytorialnego; 

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania 
publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, 
jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają 
pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. 
2. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców 

reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 
1080, z późn. zm.), oraz partie polityczne. 

3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1              
i 2, będące w posiadaniu takich informacji. 

Art. 5. 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach 
określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic 
ustawowo chronionych. 

1a. (utracił moc) 
2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby 

fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących 
funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia               
i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują                        
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z przysługującego im prawa. 
3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać 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. 

4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają 
prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności               
o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw. 

Rozdział 2 

Dostęp do informacji publicznej 

Art. 6. 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o: 
1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o: 

a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, 
b) projektowaniu aktów normatywnych, 
c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu              

i skutkach realizacji tych zadań; 
2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: 

a) statusie prawnym lub formie prawnej, 
b) organizacji, 
c) przedmiocie działalności i kompetencjach, 
d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, 
e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5, 
f) majątku, którym dysponują; 

3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: 
a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, 
b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego             

w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki 
budżetowej i pozabudżetowej, 

c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, 
d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, 
e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, 
f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania 

danych w nich zawartych, 
g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym                    

w przepisach odrębnych, 
h) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach 

odrębnych; 
4) danych publicznych, w tym: 

a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: 
- treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, 
- dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie 

podmiotów ją przeprowadzających, 
–  treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów 

wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, 
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b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez 
funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, 

c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, 
d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych; 

5) majątku publicznym, w tym o: 
a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, 
b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach, 
c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych 

oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych, 
d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania 

majątkiem, o którym mowa w lit. a-c, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach, 
e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a-c, 

mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz 
dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat, 

f) długu publicznym, 
g) pomocy publicznej,  
h) ciężarach publicznych. 
2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest 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. 

Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: 
1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji 

Publicznej, o którym mowa w art. 8; 
2) udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11; 
3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania 

materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia; 
4) udostępniania w centralnym repozytorium. 

2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15. 

Art. 8. 1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - 
w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron 
w sieci teleinformatycznej, zwany dalej "Biuletynem Informacji Publicznej". 

2. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty,               
o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2. 

3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie 
Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret 
drugie, lit. c i d i pkt 5. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać                    
w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne. 

4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane do udostępniania w Biuletynie 
Informacji Publicznej informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących 
w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. 

5. W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej 
podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub 
osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot,                  
w interesie którego dokonano wyłączenia jawności. 

6. Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są 
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obowiązane do: 
1) oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację; 
2) podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub 

odpowiada za treść informacji; 
3) dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację 

do Biuletynu Informacji Publicznej; 
4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia; 
5) zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji. 

Art. 9 (…).  

Art. 9a. (…).  

Art. 9b. (…).  

Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji 
Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. 

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie 
ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. 

Art. 11. Informacja publiczna może być udostępniana: 
1) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych; 
2) przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiające 

zapoznanie się z tą informacją. 

Art. 12. 1. Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, są 
oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi 
tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi 
określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia. 

2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość: 
1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub 
2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany 

nośnik informacji. 

Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie 
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2. 

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, 
podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz 
o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia 
wniosku. 

Art. 14. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie 
zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do 
udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we 
wniosku. 

2. 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, 
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jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie 
informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie 
informacji umarza się. 

Art. 15. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa             
w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane            
ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji             
w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości 
odpowiadającej tym kosztom. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi 
wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po 
upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym 
terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa 
wniosek. 

Art. 16. 1. 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. 

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego, z tym że: 
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni; 
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska                  

i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz 
oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano 
decyzję o odmowie udostępnienia informacji. 

Art. 17. 1. Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji, 
niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacji oraz o umorzeniu 
postępowania o udostępnienie informacji przepisy art. 16 stosuje się odpowiednio. 

2. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania. 

Art. 18 - 20. (…).  

Art. 21. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że: 
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi; 
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. 

Art. 22. (uchylony). 

Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 


