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Sieć Obywatelska  
Watchdog Polska -jak działamy? 
• prowadzimy sprawy sądowe, 

• przystępujemy do postępowań sądowych, 

• udzielamy porad prawnych obywatelom, 

• opiniujemy, konsultujemy, przygotowujemy ekspertyzy, 

• składamy opinie przyjaciela sądu, 

• szkolimy obywateli i obywatelski, 

• szkolimy watchdogów, 

• wspieramy organizacje strażnicze, 

• prowadzimy program dot. funduszu sołeckiego. 

 



Prawo do informacji publicznej 

• Zakres podmiotowy 

– podmioty uprawnione, 

– podmioty zobowiązane. 

• Zakres przedmiotowy 

• Tryb uzyskiwania informacji publicznej 

• Środki ochrony prawa do informacji publicznej 



Jawność – skąd ona wynika? 

Artykuł 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: 

„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”. 



Informacja publiczna 

• Art.1 ust. 1 UDIP 

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. 



Podmioty zobowiązane 
Art. 4 ust. 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 

Art. 4 ust.2. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje 
związkowe i pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 
2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 
(Dz.U. poz. 1240), oraz partie polityczne. 



Dostęp do informacji publicznej  
w Polsce 

Każdy ma prawo do informacji 

Od osoby wykonującej to prawo nie można żądać 
wykazania interesu faktycznego lub prawnego 

Jest, co do zasady bezpłatny 

Odformalizowany 

Co do zasady powinien być realizowany za sprawą 
Internetu 

Szybka procedura uzyskiwania informacji 

Obywatel ma prawo pytać, a urząd ma obowiązek 
odpowiadać 



Ograniczenia prawa do informacji 

• Ochrona informacji niejawnych 

• Prywatność osoby fizycznej 

• Tajemnica przedsiębiorcy 

• Tajemnice ustawowo chronione (adwokacka, 
radcowska, sędziowska, statystyczna, skarbowa, 
lekarska, itd.) 

• Inne tryby (informacje o środowisku). 

Ograniczeniami musi martwić się organ, a nie 
obywatel! 



Wniosek o udostępnienie informacji 
publicznej 

• w jakiej formie? 

• co musi zawierać? 

• kto może złożyć (dziennikarz, czy redakcja)? 

• fakty, czy opinie? 

 



Przykładowy wniosek 



Prawne środki ochrony prawa do informacji 
publicznej 

• skarga na bezczynność, 

• skarga na decyzję, 

• skarga na akt wyznaczający opłatę, 

• zawiadomienie o możliwości popełnienia 
przestępstwa, 

• skarga konstytucyjna. 



Kilka ważnych spraw  
– dlaczego te, a nie inne? 

• sprawy związane z SOWP, 

• sprawy „pozytywne”, 

• sprawy przełomowe, 

• aktualne. 



Wyrok TK z dnia 9 kwietnia 2015 r., K 14/13 

czyli o krześle, które nie jest 
krzesłem 

 
art. 284 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Plan 

audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu 
audytu stanowią, udostępnianą na wniosek, 
informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej. 

• art. 284 ust. 2. Informacji publicznej nie stanowią 
inne niż wymienione w ust. 1 dokumenty 
wytworzone przez audytora wewnętrznego w 
trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego. 

 



Wyrok SN z 8 listopada 2012 r., I CSK 190/12 

• czyli wyrok, który rozpoczął lawinę 

 

 



Postanowienie składu Siedmiu 
Sędziów NSA z 21 marca 2016 r.,  

I OPS 3/15 
• czyli o sprawie oczywiście i rażąco błahej 



Wyrok NSA z 10 stycznia 2014 r., I 
OSK 2213/13 

• czyli o jawności procesu legislacyjnego 



Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 
dnia 18 kwietnia 2012 r., K 33/11 
• czyli o poprawce Rockiego 

 

 



Wyrok NSA z 18 grudnia 2014, 
 I OSK 611/14 

• czyli o jawności partii politycznych 



 



Dziękuję bardzo! 

bartosz.wilk@siecobywatelska.pl 


