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FORMY REALIZACJI PRAWA DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 
W INTERNECIE

[EXECUTION OF THE RIGHT TO PUBLIC INFORMATION ON THE 
INTERNET]

Abstrakt: W świetle obowiązujących norm prawnych omówiono kwestię dostępu do informacji publicz
nej, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających odniesienie do Internetu jako jednego z na
rzędzi wglądu do dokumentów powstałych w wyniku wykonywania funkcji publicznych. W drugiej części 
zwrócono uwagę na inicjatywę powołania Biuletynu Informacji Publicznej oraz wskazano wybrane aspekty 
jej implementacji.

Abstract: The author discusses access to public information in the light of valid legal regulations with 
particular emphasize on regulations concerning the Internet as a tool for accessing documents created 
as a result of performing public functions. The second part of the paper is devoted to the creation of 
Public Information Bulletin. Some aspects of the implementation of this initiative are indicated.

* *
♦

NORMATYWNA REGULACJA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 
W INTERNECIE

Prawo dostępu do informacji publicznej formułowane jest już w Konstytucji RP z 2 
kwietnia 1997 r. [Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483], gdzie w art. 54 ust. 1 zagwarantowano 
możliwość wolnego wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania 
informacji. Norma ta znalazła rozwinięcie w art. 61 ust. 1 i 2 K., z którego wynika prawo do 
uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funk
cje publiczne, a także w art. 74 ust. 3 K., gdzie mowa o prawie do informacji o stanie i ochro
nie środowiska. W Konstytucji także po raz pierwszy wskazano podstawowe formy realiza-
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cji tego prawa, tj. dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów 
władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku 
lub obrazu. Pozostałe formy, jak również precyzyjne zasady dostępu do informacji publicz
nej określono w ustawie z dnia 6 września 2001 r. [Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. 
zm.; zwanej dalej u.d.i.p.J. Jako jedną z form dostępu do informacji publicznej ustawa prze
widuje publikowanie ich w Internecie w ramach tzw. Biuletynu Informacji Publicznej [dalej 
BIP], tj. urzędowego publikatora teleinformatycznego, tworzonego w celu powszechnego 
udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci telein
formatycznej. Obok definicji, ustawa zawiera także określenie podmiotów zobligowanych 
do publikowania w BIP oraz wyliczenie kategorii informacji, jakie mają być tam zamiesz
czane. Z kolei szczegółowe standardy ujednoliconego systemu stron BIP zostały określone 
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. 
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej [Dz.U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619; zwanym dalej 
Rozporządzeniem], Standardy te mają odniesienie zarówno do struktury strony głównej BIP, 
jak i do struktury tzw. „stron podmiotowych”, tj. stron BIP, na których informacje publiczne 
udostępniane są przez konkretne organy władzy publicznej i inne podmioty wykonujące za
dania publiczne, a także związki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne. W Roz
porządzeniu określono ponadto zakres i tryb, w jakim wyżej wskazane podmioty mają prze
kazywać MS WiA informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie głównej oraz standardy 
zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w BIP.

Przy prawnych aspektach dostępu do informacji należałoby także uwzględnić obowią
zujące regulacje europejskie, zwłaszcza teraz, kiedy przystąpienie Polski do Unii stało się 
już faktem. Instytucje Unii nie wydały do tej pory dokumentu kompleksowo regulującego 
kwestię dostępu do informacji publicznej. Stan taki jest głównie wynikiem przyjęcia w obrę
bie Wspólnot decyzji o respektowaniu w tym zakresie norm ukształtowanych na gruncie 
prawa międzynarodowego. Normy odnoszące się do realizacji prawa do informacji wyni
kają ponadto z poszczególnych przepisów przyjętych przez te instytucje, głównie w postaci 
rozporządzeń, dyrektyw i decyzji, dotyczących m.in. ochrony środowiska, projektów ba
dawczych, przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu, gromadzenia in
formacji statystycznych, publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji.

Z ważniejszych prac instytucji WE warto zwrócić uwagę na opracowaną przez Komi
sję Europejską w 1998 r. „Zieloną Księgę” w sprawie dostępu do informacji w sektorze 
publicznym w społeczeństwie informacyjnym [ftp://ftp.cordis.lu/pub/econtent/docs/gp- 
en.pdf]. Dokument ten ma charakter wyłącznie informacyjny, a wydany został w celu uła
twienia podjęcia w przyszłości konkretnych rozstrzygnięć prawnych. Autorzy Księgi posłu
żyli się wprost terminem „Internet”, określając go jako jedno z najbardziej skutecznych 
narzędzi rozpowszechniania informacji o sektorze publicznym. Ustalenia tam zawarte dały 
podstawę dla wdrożenia m.in. programu eEurope dotyczącego współpracy w zakresie mo
dernizacji i umocnienia europejskiej gospodarki informacyjnej w krajach Unii Europejskiej.

Instytucje Unii nie tylko wypowiadają się na temat roli Internetu w procesach udostęp
niania informacji dotyczących realizacji zadań publicznych, ale same wykorzystują w praktyce 
środowisko sieciowe w celu ułatwienia obywatelom UE wglądu do dokumentów publicznych 
- m.in. w ramach serwera „Europa” oferowany jest dostęp do obszernych zasobów informacji 
o pracach i - powstałych w ich wyniku - dokumentach, głównie Komisji Europejskiej, Parla
mentu, Rady, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji.
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POJĘCIE INFORMACJI PUBLICZNEJ A PRZEDMIOT PUBLIKACJI BIP

W BIP powinna być publikowana szeroko rozumiana „informacja publiczna”. W żad
nym z omawianych aktów prawnych nie ma precyzyjnego określenia tego pojęcia. Konstytu
cja w ogóle nie posługuje się tym terminem, a wprowadzona ustawą z 2001 r. definicja jest 
nazbyt ogólna: z brzmienia art. 1 u.d.i.p. wynika, że informacją publiczną jest każda infor
macja o sprawach publicznych. Nie sądzę, by można było uznać taką definicję za wystarcza
jącą, zwłaszcza że pojawia się w niej kolejne nieostre pojęcie „sprawy publicznej”. Pojęcie 
to kategorycznie wymaga wyjaśnienia, czego ustawodawcajednak nie robi. Co więcej, kata
log zawarty w art. 6 u.d.i.p. ma charakter otwarty, a zatem nie wskazuje wszystkich kategorii 
informacji mieszczących się w pojęciu informacji publicznej. Wskazany przepis określa, że 
udostępnieniu podlega informacja publiczna, a zwłaszcza: o polityce wewnętrznej i zagra
nicznej - w tym zamierzeniach działań władzy ustawodawczej i wykonawczej, projektowa
niu aktów normatywnych, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich 
realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań; o podmiotach wykonujących zada
nia publiczne - ich statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działal
ności i kompetencjach, organach oraz osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompeten
cjach, strukturze własnościowej, majątku, którym dysponują; o zasadach funkcjonowania 
tych podmiotów (m.in. o trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyj
nych, trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorial
nego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki 
budżetowej i pozabudżetowej); o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposo
bach przyjmowania i załatwiania spraw w urzędach, stanie przyjmowanych spraw, kolejno
ści ich załatwiania lub rozstrzygania; o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach 
oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych; o danych publicznych 
- np. dokumentach urzędowych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez or
gany władzy publicznej, o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych; 
o majątku publicznym, w tym m.in. o majątku Skarbu Państwa i państwowych osób praw
nych, majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospo
darczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, kas chorych i innych pra
wach majątkowych przysługujących państwu i o jego długach. „Otwartość” tego katalogu 
oznacza, że zawarte w nim wyliczenie kategorii informacji publicznej ma jedynie charakter 
egzemplifikacyjny. Wynika z tego, iż w BIP można publikować informacje nieujęte w usta
wowym katalogu, pod warunkiem, że będą się one mieścić w kategorii informacji publicz
nej. Nasuwa sięjednak pytanie: co jeszcze mieści się w pojęciu informacji publicznej? Z pew
nością pojęcie to, choć nie zostało wyjaśnione przez ustawodawcę, zostanie jeszcze 
sprecyzowane przez orzecznictwo w procesie stosowania omawianych przepisów przez kra
jowe sądy.

WYŁĄCZENIA INFORMACJI W BIP

Prawo dostępu do informacji publicznej może zostać ograniczone w określonych przy
padkach, przy czym może się to odbywać - jak zastrzega Konstytucja - wyłącznie poprzez 
ustawy. A zatem wszelkie przepisy niższe rangą, w tym przepisy prawa miejscowego, nie 
mogą wprowadzać jakichkolwiek ograniczeń nieznajdujących uzasadnienia w regulacjach 
ustawowych. U.d.i.p. zawiera bardzo obszerne katalogi obejmujące zarówno egzemplifika- 
cje osób i instytucji zobowiązanych do udzielania informacji publicznej, jak i poszczególne 
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kategorie informacji obligatoryjnie podlegających udostępnieniu. Jednocześnie jednak usta
wodawca wprowadził postanowienia zawierające formuły silnie ograniczające możliwość 
dostępu do informacji powstałych w wyniku wykonywania zadań publicznych. Zakres i za
sady ograniczania prawa dostępu do informacji publicznej określone zostały w szczególno
ści w przepisach o ochronie informacji niejawnych. W przypadku, gdy będziemy mieć do 
czynienia z wyłączeniem informacji publicznej w BIP, wówczas w Internecie należy zamie
ścić dokładny zakres wyłączenia jawności, podstawę prawną oraz wskazać osobę, która tego 
wyłączenia dokonała. Jeśli natomiast fakt nieujawnienia informacji jest wynikiem ochrony 
prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy, należy wskazać podmiot, w inte
resie którego dokonano wyłączenia jawności.

WDRAŻANIE INICJATYWY BIP

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Dla regulacji odnoszących się do BIP 
przewidziano jednak dłuższe vacatio legis - ustawodawca określił bowiem trzy fazy wdraża
nia internetowego systemu upowszechniania informacji. W wyniku realizacji fazy pierwszej, 
ukończonej 1 lipca 2003 r., na stronach BIP miały znaleźć się informacje dotyczące podmio
tów publicznych, tj. dane dotyczące ich statusu prawnego lub formy prawnej, przedmiotu ich 
działalności, ich kompetencji, o osobach sprawujących w nich funkcje, kompetencjach tych 
osób, o strukturze własnościowej, majątku, którym dysponują te podmioty, a także informacje 
o zasadach ich funkcjonowania, w tym o trybie działania władz i ich jednostek organizacyj
nych, trybie działania w zakresie wykonywania zadań publicznych, działalności w ramach go
spodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, 
sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archi
wach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych. Z kolei 31 grudnia 
2003 r. zrealizowano zadania określone dla etapu drugiego - wówczas w BIP zamieszczono 
informacje o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania oraz 
o danych publicznych. Z końcem 2004 r., kiedy upłynie termin przewidziany dla ukończenia 
fazy trzeciej, w BIP będą obligatoryjnie umieszczane także informacje o majątku publicznym. 
Przewidziane w ustawie terminy dotyczą zarówno strony głównej, jak i stron podmiotowych 
BIP. Także instytucje, które przed wejściem w życie Rozporządzenia MSWiA posiadały już 
swoje serwisy w Internecie, nie zostały zwolnione z obowiązku tworzenia nowych witryn. 
I choć powstałe wcześniej serwisy nie spełniały rygorów merytorycznych i technicznych okre
ślonych w u.d.i.p. i Rozporządzeniu, to jednak fakt ich istnienia znacznie ułatwił realizację 
przedsięwzięcia. Biuletyny zostały wydzielone ze stron „niebipowskich” i funkcjonują w In
ternecie jako odrębne, niezależne serwisy. Tworzenie stron podmiotowych odbywało się czę
sto na podstawie treści, które były już wcześniej publikowane w sieci. Niekorzystnym następ
stwem takiej praktyki jest powielanie się informacji, która zamieszczana jest w sieci jednocześnie 
w dwóch miejscach, często nawet w identycznym brzmieniu. Mimo to nie zaobserwowałam 
tendencji do rezygnowania z istniejących wcześniej serwisów na rzecz nowo powstałych stron 
prowadzonych w ramach inicjatywy BIP, przeciwnie - serwisy te funkcjonująrównolegle, czę
sto wzajemnie się uzupełniając.

Nowe wymogi prawne nałożone na instytucje publiczne dały możliwość producentom 
zintegrowanych systemów informatycznych tworzenia dodatkowych obszarów działalności. 
W procesie projektowania i zarządzania własnymi, tj. podmiotowymi stronami Biuletynu 
instytucje te korzystają często z usług oferowanych przez podmioty komercyjne, czego zresztą 
nie zabrania ani ustawa, ani jakikolwiek z przepisów wykonawczych. Obsługą techniczną 
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stron podmiotowych zainteresowanych jest coraz więcej prywatnych firm - rosnąca konku
rencja będzie zapewne korzystnie wpływać na jakość serwisów BIP i obniżenie kosztów, do 
których ponoszenia zostały zmuszone instytucje publiczne w związku z realizacją przedsię
wzięcia. Koszty te obejmują wydatki związane z wykonaniem i wdrożeniem projektu serwi
su oraz opłaty stałe za świadczenie usług hostingowych, w tym - za utrzymanie domen inter
netowych oraz kont poczty elektronicznej na serwerach. Koszty prowadzenia serwisów BIP 
są zróżnicowane, wahają się zwykle od kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie. Koszty 
te mogą dodatkowo wzrastać, jeśli instytucja zdecyduje się skorzystać z usług dodatkowych 
oferowanych przez firmy komputerowe, do których należeć mogą: odbywanie konsultacji, 
szkoleń, wykonywanie kopii bazy danych. W celu obniżenia kosztów prowadzenia Biulety
nu przez duże podmioty publiczne, jakim są np. gminy, oferuje się niekiedy tzw. umowy 
wielopodmiotowe, uwzględniające także wchodzące w ich skład jednostki organizacyjne. 
Prowadzenie BIP wymaga zwykle podstawowej umiejętności obsługi komputera, nie ma 
więc konieczności, by na podmioty zewnętrzne cedować dodatkowo zadania związane z wpro
wadzaniem danych i ich aktualizacją.

Pomimo że od wejścia w życie ustawy o dostępie do informacji publicznej upłynęło 
już ponad dwa lata, to jednak nie wszystkie instytucje publiczne wywiązały się z wynikają
cych z niej obowiązków. Zarówno strona główna, jak i - zwłaszcza - tworzone w formie 
odrębnych stron WWW strony podmiotowe BIP nadal pozostawiają wiele do życzenia, co 
więcej wiele ważnych podmiotów publicznych - w tym niektóre prestiżowe ośrodki akade
mickie - nie prowadzą Biuletynu wcale. Bywa, że strony BIP nie spełniają wszystkich wy
mogów merytorycznych wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Przykładowo 
strona główna portalu wymaga uzupełnienia o nazwisko redaktora naczelnego oraz o dane 
dotyczące innych osób biorących udział w procesie redakcyjnym. Dość często zdarzają się 
też przypadki naruszenia normy, wynikającej z § 12 ust. 1 Rozporządzenia, zakazującej 
umieszczania na stronach Biuletynu reklam i innych treści o charakterze komercyjnym. Na
ruszenie to polega zwykle na zamieszczeniu na stronie BIP nazwy wykonawcy serwisu wraz 
z linkiem do strony WWW zawierającej ofertę wykonywanych przez niego usług i produk
tów. Dotyczy to zwłaszcza serwisów w projekcie „e-bip.pl” [http://www.e-bip.pl], realizo
wanym przez jednego z większych producentów zintegrowanych systemów dostępu do in
formacji publicznej dla jednostek samorządu terytorialnego.
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