
Wiedza o społeczeństwie – TECHNIKUM 
 

TEMAT 6: KONSTYTUCYJNE PRAWO OBYWATELA DO INFORMACJI. 
 
 
Zagadnienia: 
1. Prawo do informacji. 
2. Odmowa udostępnienia informacji publicznej. 
3. Sposoby udostępniania informacji publicznej. 

 

Rozwinięcie:  
 

1. Prawo do informacji. 

 Podstawa prawna: 

 Art. 61 KRP (obywatel ma prawo do uzyskania 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); 

 osoba pełniąca funkcje publiczne: funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba 

zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi; 

 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

 

 Co to jest informacja publiczna? 

 to każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych, do faktów i stanów 

istniejących. Dotyczy każdej informacji związanej z działaniem urzędów, każda informacja w sprawach 

publicznych jest jawna; 

 przykłady informacji publicznej:  

 akty normatywne,  

 akty wykonawcze,  

 akty prawa miejscowego,  

 decyzje administracyjne,  

 wyroki sądowe. 

 obywatel ma prawo wstępu na posiedzenia organów kolegialnych, np. sejm, senat, sesja rady gminy. 
Dostęp może być ograniczony z powodów organizacyjnych czy względów bezpieczeństwa; 

 udostępnienie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego winno nastąpić jak najszybciej (do 
14 dni). Termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące. 

 

2. Odmowa udostępnienia informacji publicznej. 

 podstawą odmowy udostępnienia informacji publicznej są: 

 ochrona informacji niejawnych lub innych tajemnic chronionych prawem (tajemnica państwowa, 
służbowa, skarbowa, statystyczna i inne), 

 prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorstwa, 

 ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, 

 niektóre tajemnice nie mogą zostać ujawnione nawet przed sądem, np. tajemnica spowiedzi, 
tajemnica adwokacka. 

 na odmowę udostępnienia informacji stronie przysługuje środek odwoławczy w postaci powództwa lub 
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – SKO. 

 należy rozróżnić informację prostą od informacji przetworzonej. Organ może odmówić udzielenia 
informacji przedkładając interes publiczny nad interes prywatny; 

 informacja prosta – to informacja, której zasadnicza treść nie podlega zmianie; 



 informacja przetworzona – to informacja nowa, która powstała na podstawie źródeł będących                        
w posiadaniu organu zobowiązanego do jej udostępnienia publicznego. 

 
 

3. Sposoby udostępniania informacji publicznej.  

 podstawowym źródłem informacji publicznej jest:  
To system stron internetowych, służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi 
do informacji publicznej; 

 informacje dla BIP są zobowiązani dostarczać, np: 

 organy władzy publicznej, 

 organy samorządu gospodarczego i zawodowego,  

 podmioty reprezentujące Skarb Państwa, 

 podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne i osoby prawne samorządu terytorialnego, 

 organizacje związkowe i organizacje pracodawców, 

 partie polityczne. 
 

 
 

 

 


