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Prawo prasy do informacji publicznej

STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia prawo prasy do informacji w świetle prawa prasowego oraz ustawy o dostę-
pie do informacji publicznej. Ta ostatnia zmieniła przepisy prawa prasowego, pozbawiając prasę jej 
uprzywilejowanej pozycji w  tym zakresie. Autorka omawia podmioty zobowiązane do udzielenia 
informacji, jak również tryby udostępnienia informacji publicznych na podstawie ustawy o dostępie 
do informacji publicznej. W myśl polskiej regulacji,  zakładającej szeroki dostęp do publicznych in-
formacji, każdy ma prawo do informacji publicznej, które realizuje się poprzez Biuletyn Informacji 
Publicznej, udzielenie informacji na wniosek, jak również możliwość wstępu na posiedzenia orga-
nów kolegialnych władzy publicznej. Artykuł kończy ocena regulacji.
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Uwagi wprowadzające

Prasie, rozumianej jako poszczególne zespoły ludzkie i osoby zajmujące się działalnością 
dziennikarską1, ustawodawca nadał istotne uprawnienia, stwierdzając w art. 1 ust. 1 ustawy 
z 1984 r. – Prawo prasowe2, że korzysta ona z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo 
obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i kry-
tyki społecznej. Artykuł 6 prawa prasowego stanowi, iż prasa jest zobowiązana do praw-
dziwego przedstawiania omawianych zjawisk. Przedmiotem prowadzonych rozważań jest 
niezwykle ważna dla dziennikarza wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, 
określana mianem „prawa do informacji”3.

Do czasu uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.4 dzien-
nikarze korzystali z szerszego dostępu do informacji niż pozostali obywatele. Podzielić na-
leży zapatrywanie, iż dostęp do informacji przewidziany dla dziennikarzy w prawie pra-
sowym był w czasie uchwalenia tej ustawy instytucją nowatorską, podyktowaną istniejącą 
w kraju sytuacją polityczną5. Sytuacja ta zmieniła się po wejściu w życie Konstytucji RP, 
która w art. 54 ust. 1 stanowi, iż każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów 
oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, natomiast w art. 61 zapewnia każdemu 
obywatelowi prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej 
oraz osób pełniących funkcje publiczne. 

* dr; Uniwersytet Śląski.
1 Z wypowiedzi piśmiennictwa zob. P. Wiśniewski  [w:] W. Lis, Z. Husak, P. Wiśniewski,  Prawo prasowe. Ko-
mentarz, Warszawa 2012, s. 172 i nast.; Ł. Syldatk [w:] B. Kosmus, G. Kuczyński [w:] Prawo prasowe. Komentarz, 
Warszawa  2011, s. 114 i nast.; J. Sobczak, Prawo prasowe, Warszawa 2008, s. 312 i nast.
2  Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm., dalej jako prawo prasowe.
3  I. Dobosz, Prawo prasowe, Warszawa 2011, s. 179; tejże, [w:]  Prawo mediów,  red. J. Barta, R. Markiewicz, A. 
Matlak, Warszawa 2008, s. 236 i nast.
4  Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm., dalej jako Konstytucja RP.
5  I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 180 i nast.
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Ustawową realizacją wskazanego w art. 61 Konstytucji prawa było uchwalenie ustawy z 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej6, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 
2002 r. Artykuł 24 ustawy o dostępie do informacji publicznej dodał do prawa prasowego art. 3a, 
który stwierdza, że prawo dostępu do informacji publicznej ma być odtąd zasadniczo realizowa-
ne na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. Nie wyprzedzając dalszego toku rozważań, już w tym 
miejscu wskazać można, iż jej przepisy wpłynęły na regulacje prawne dotyczące pozyskiwania 
informacji przez „czwartą władzę”7. Wskazać również trzeba, iż  nie wszystkie przepisy ustawy 
z 26 stycznia 1984 r. regulujące dziennikarski dostęp do informacji zostały uchylone, a prawo 
prasowe nadal stanowi „ustawę matkę” w stosunku do szeroko pojętej działalności wydawniczej 
i dziennikarskiej, mając zasadniczy wpływ na kształt działalności informacyjnej mediów8.

Ponieważ prawo do informacji posiada fundamentalne znaczenie dla działalności dziennika-
rzy, w artykule przedstawiono podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej, 
jak również zasady funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej, umieszczania informacji 
publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych, prawa uzyskania informacji na 
wniosek podmiotu zainteresowanego, jak również dostępu do posiedzeń organów władzy publicz-
nej. Wzmiankowane również zostanie prawo prasy z art. 11, skonkretyzowane – nieco niekonse-
kwentnie – już w art. 4 prawa prasowego. Z uwagi na ograniczone ramy opracowania pominięto 
omówienie okoliczności uzasadniających odmowę udostępnienia  informacji publicznych oraz 
zaskarżenia nieudzielenia informacji do sądu administracyjnego, cywilnego i karnego. 

Międzynarodowe standardy ochrony prawa do informacji 

Początków prawa do informacji należy poszukiwać w szwedzkiej ustawie konstytucyjnej o wol-
ności prasy z 1766 r., która zawierała rozdział dotyczący dostępu do dokumentów urzędowych9. 
Także francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. przewidywała, że społeczeństwo 
ma prawo żądać sprawozdania z wykonywania zadań od każdego z pracowników publicznych10.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona 10 grudnia 1948 r.11 zawiera w art. 
19 regulacje odnoszące się do wolności informacji w ogólności, zaś art. 19 Międzynarodo-
wego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r.12 przyznaje każdemu człowiekowi 
prawo do swobodnego poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich infor-
macji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w po-
staci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru.

Zgodnie z art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 
r.13 każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii, które obejmuje prawo otrzymywania i przeka-
6  Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej jako ustawa o dostępie (do informacji publicznej).
7  M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2002, s. 268.
8  Tamże.
9  Szerz. T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2008, s. 11; 
K. Sieniawska, W kierunku demokratyzacji życia publicznego – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, „Casus” 2003, nr 28, s. 26 i nast.
10  A. Piskorz-Ryń, Prawo do informacji od podmiotów wykonujących administrację publiczną w polskim porządku 
prawnym, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 7-8, s. 88 i nast.; T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…,  s. 28.
11  J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 197.
12  Dz.U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167. Z wypowiedzi piśmiennictwa zob. A. Piskorz-Ryń, Prawo do informacji…, s. 
93 i nast.; T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…, s. 27 i nast.; J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 197.
13  Dz.U. 1993, Nr 61, poz. 284 ze zm. Szerz. zob. A. Piskorz-Ryń, Prawo do informacji…, s. 93 i nast.; J. Sobczak, 
Prawo prasowe, s. 198.
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zywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.
Wydana w dniu 25 listopada 1981 r. dyrektywa Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (81) 

19 w sprawie dostępu do informacji posiadanej przez władze publiczne sformułowała osiem pod-
stawowych zasad: na obszarze państw członkowskich każdy ma prawo do otrzymywania informa-
cji znajdującej się w posiadaniu władzy publicznej; prawo to ma być w sposób skuteczny zagwa-
rantowane; brak interesu prawnego nie może stanowić powodu odmowy dostępu do informacji; 
dostęp do informacji jest równy; ograniczenia w dostępie do informacji mogą wynikać jedynie 
z konieczności ochrony uzasadnionego interesu publicznego oraz interesu jednostki w przypad-
ku informacji bezpośrednio jej dotyczących; żądanie udzielenia informacji musi być rozpatrzone 
w rozsądnym terminie; odmowa udzielenia informacji musi być wyczerpująco uzasadniona i bę-
dzie mogła być skontrolowana. Gwarancje prawa dostępu do informacji mają przyczyniać się do 
pełnego informowania społeczeństwa o wszystkim, co dotyczy życia publicznego14.

Standardy postępowania w sprawie dostępu do informacji zostały także wykształcone 
w prawie wspólnotowym w rozporządzeniu z dnia 30 maja 2001 r. nr 1049/2001 w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europej-
skiej15, wskazującym, że zasadniczo wszelkie dokumenty powinny być publicznie dostępne. 
W wyraźnie określonych wypadkach potrzeba ochrony interesu prywatnego i publicznego 
może jednak – na zasadzie wyjątku – uzasadniać ograniczenie dostępu.

Ponadto prawa do informacji dotyczy art. 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europej-
skiej z 13 grudnia 2007 r.16 stanowiący, iż każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo 
to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji 
i  idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe; szanuje się 
wolność i pluralizm mediów.

Dostęp do informacji w Konstytucji RP
Przed wejściem w życie Konstytucji prawo obywatela próbowano wywodzić z zasady demo-

kratycznego państwa prawnego, zasady wolności słowa i druku17. Obecnie kwestie dostępu pra-
sy do informacji należy rozpatrywać z punktu widzenia podstawowej zasady demokratycznego 
państwa prawnego, jaką jest zasada jawności życia publicznego (art. 2 Konstytucji) i wolności 
prasy (art. 14 Konstytucji), ponadto prawa obywatela do uzyskiwania informacji o działalności 
organów władzy publicznej (art. 61 Konstytucji), a także wolności wyrażania swoich poglądów 
oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji), określanej jako 
wolność wypowiedzi. Artykuł 74 ust. 3 reguluje prawo do informacji o środowisku, zaś art. 51 
ust. 3 przewiduje prawo dostępu do urzędowych dokumentów i zbiorów danych osobowych18.

14  J. Sobczak, Prawo prasowe,  s. 198; K. Sieniawska, W kierunku demokratyzacji życia publicznego, s. 26 i nast.
15  Dz. Urz. UE L 2001.145.43. Na ten temat zob. E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia, [w:] 
Prawo administracyjne materialne. Wybrane zagadnienia, red. J. Sługocki, Bydgoszcz 2005, s. 97 i nast.
16  Dz. Urz. UE 2007/C 303/01. Szerz. zob. J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 197 i nast.; P. Wiśniewski [w:] Prawo prasowe…, s. 80.
17  A. Piskorz-Ryń, Prawo do informacji…, s. 90 i nast.
18  J. Jędrośka, M. Stoczkiewicz, Ustawa o  dostępie do informacji publicznej a  regulacje szczególne, „Państwo 
i Prawo” 2003, nr 6, s. 91 i nast.; A. Niżnik-Mucha, Problematyka zakresu przedmiotowego konstytucyjnego prawa 
do informacji publicznej, „Casus” 2008, nr 48, s. 15 i nast.; K. Tarnacka, Prawo do informacji w Polsce, „Państwo 
i Prawo” 2003, z. 5, s. 69 i nast.; S. Czarnow, Wybrane zagadnienia prawne dostępu do informacji publicznej, 
„Rejent” 2006, nr 1, s. 69 i nast.



36 ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROK VII

Zgodnie z  art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP każdy ma prawo do uzyskiwania informacji 
o działalności organu 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 wy-
konują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem 
Skarbu Państwa19. Jak widać, Konstytucja RP nie precyzuje pojęcia „informacja publiczna” 
i terminem tym się nie posługuje, akcentując kryteria podmiotowe. Prawo do informacji jest 
publicznym prawem podmiotowym, zapewniającym obywatelom możliwość żądania od or-
ganów władzy publicznej określonych informacji. Prawem tym, także ze względu na jego po-
lityczny wymiar, objęte są jednak, co do zasady, wyłącznie informacje o charakterze publicz-
nym, a więc przede wszystkim informacje o działalności władz publicznych, a warunkowo 
również informacje, które są w posiadaniu tych władz. Nie każda bowiem informacja, która 
zgodnie z wolnością ujętą w art. 54 Konstytucji RP może być pozyskana i rozpowszechniona20, 
w tym także odnosząca się do sfery prywatnej osoby, może być uznana za informację, co do 
której istnieje po stronie danego organu władzy publicznej obowiązek ujawnienia, skonkrety-
zowany w ustawie o dostępie do informacji. Artykuł 61 Konstytucji RP dotyczy jedynie pew-
nego „wycinka” prawa do pozyskiwania informacji, którego korelatem jest zawsze obowiązek 
ujawnienia istniejący po stronie odpowiedniego organu władzy publicznej. Obowiązek ten 
nie rozciąga się więc na wszelkie dane osobowe osoby pełniącej funkcję publiczną, a jedynie 
na te, które pozostają w związku z pełnieniem funkcji21. Konstytucja RP w treści art. 61 ust. 
2 przewiduje dwie formy udostępniania informacji publicznych – prawo wglądu do doku-
mentów oraz wstęp na posiedzenia organów kolegialnych. 

Informacje publiczne – pojęcie i charakterystyka

Informacja publiczna została w art. 1 ustawy o dostępie zdefiniowana jako każda infor-
macja o sprawach publicznych22.

Prawo do informacji jest prawem o charakterze politycznym, ograniczonym w Konsty-
tucji RP do obywateli polskich, zaś zgodnie z zasadą dostępności, wyrażoną w ustawie o do-
stępie, każdy ma dostęp do informacji publicznej23.

Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej ma, zgodnie z intencją ustawodawcy, dzia-
łać niezależnie od tego, czy osoba zwracająca się po informację ma w tym jakikolwiek interes24. 
Od tej reguły ustawodawca przewiduje wyjątek. Jeśli osoba występuje o udzielenie informacji tzw. 

19  Szerz. R. Socha, Piórem i paragrafem. Praktyczny przewodnik dla dziennikarzy, Warszawa 2008, s. 40 i nast.; 
S. Czarnow, Prawo do informacji publicznej w Polsce a wymogi prawa europejskiego, „Samorząd Terytorialny” 
2007, nr 4, s. 23.
20  P. Sarnecki [w:] Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2008, s. 25 i nast.
21  J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 187.
22  Zasadnie w piśmiennictwie dokonuje się krytyki tej definicji jako tautologii. Zob. A. Niżnik-Mucha, Problema-
tyka zakresu przedmiotowego, s. 17; K. Tarnacka, Prawo do informacji, s. 71; S. Czarnow, Prawo do informacji, s. 30; 
tegoż, Wybrane zagadnienia prawne dostępu…, s. 74 i nast.; I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 185; I. Kamińska, M. Roz-
bicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz praktyczny, Warszawa 2012, s. 11 i nast.
23  Zarówno obywatel państwa obcego, jak i bezpaństwowiec, podkreślić przy tym należy także brak wymogu 
domicylu, czyli zamieszkiwania w Polsce. Zob. P. Szustakiewicz, Zasady ustawy o dostępie do informacji publicz-
nej, „Jurysta” 2002, nr 1, s. 5 i nast.
24  S. Czarnow, Wybrane zagadnienia prawne dostępu..., s. 83.



37PRAWO PRASY DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

przetworzonej, należy uzasadnić, że dostęp do takiej informacji jest „szczególnie istotny dla inte-
resu publicznego”, ponieważ  wymaga to nakładu pracy intelektualnej przekraczającego zwykłe 
mechaniczne czynności związane z przeniesieniem informacji na określony nośnik materialny25.

Przepis art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r., zgodnie z zasadą jawności przedmioto-
wej26, zawiera przykładowe wyliczenie informacji o sprawach publicznych. Najogólniej rzecz 
ujmując, są to informacje odnoszące się do polityki wewnętrznej i zagranicznej, informacje 
o podmiotach władzy publicznej, podmiotach wykonujących zadania publiczne i zasadach 
ich funkcjonowania, jak również informacje o danych publicznych oraz majątku publicznym.

Informacje o polityce wewnętrznej i zagranicznej to informacje o zamierzonych dzia-
łaniach władzy ustawodawczej oraz wykonawczej; o projektowaniu aktów normatywnych27 
oraz programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykony-
waniu i skutkach realizacji tych zadań28.

Informacje o podmiotach władzy publicznej oraz wykonujących zadania publiczne to 
przykładowo informacje o  ich statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przed-
miocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich 
kompetencjach, strukturze własnościowej  i majątku, którym dysponują29.

Pod pojęciem „informacje o   zasadach  funkcjonowania podmiotów władzy publicz-
nej oraz wykonujących zadania publiczne” należy rozumieć informacje o trybie działania 
władz publicznych i  ich jednostek organizacyjnych, państwowych osób prawnych i osób 
prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich dzia-
łalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów 
publicznoprawnych oraz przyjmowania i załatwiania spraw, jak również informacje o stanie 
przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania; prowadzonych reje-
strach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich 
zawartych, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska oraz konkursie na 
wyższe stanowisko w służbie cywilnej30.

Ustawa nie zawiera definicji danych publicznych, wyjaśniając jedynie, iż informacje o nich 
to przykładowo: treść i postać dokumentów urzędowych, dokumentacja przebiegu i efektów 
kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających; 
stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjo-
nariuszy publicznych;  treść innych wystąpień i  ocen dokonywanych przez organy władzy 
publicznej; informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych31.

Pod pojęciem „informacje o majątku publicznym” rozumieć należy przykładowo infor-
macje o majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz  innych prawach mająt-
kowych przysługujących państwu i jego długach, majątku jednostek samorządu terytorialne-
25  M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej..., s. 32 i nast.; J. Sieńczyło-Chlabicz  
(red.), Prawo mediów, Warszawa 2013, s. 77 i nast.
26  P. Szustakiewicz, Zasady ustawy o dostępie do informacji publicznej, s. 7.
27  Tryb udostępniania informacji o obowiązującym prawie został uregulowany w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Dz.U. 2011, Nr 197, poz. 1172 ze zm., 
stanowiącej lex specialis wobec ustawy o dostępie.
28  Szerz. J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo mediów, s. 73.
29  Szerz. M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej…, s. 147 i nast.; J. Sieńczyło-Chla-
bicz, Prawo mediów, s. 73 i nast.
30  Szerz. J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo mediów, s. 74.
31  Szerz. M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie…, s. 149 i nast.; J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo mediów, s. 74 i nast.
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go oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu 
terytorialnego; długu publicznym; pomocy publicznej oraz ciężarach publicznych32.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 23 października 
2012 r.33, informacja prasowa, a zatem i prośba o jej udzielenie musi odnosić się do faktów rozu-
mianych jako podjęte czynności faktyczne lub działania podmiotu upoważnionego do jej udzie-
lenia. A contrario charakteru informacji prasowej nie mogą mieć wnioski o wyrażenie opinii na 
dany temat oraz dokonanie interpretacji dokumentu znanego wnioskodawcy. Tym samym nie 
można również wymagać od podmiotu zobowiązanego odniesienia się do przyszłych zamierzeń 
czy postulować realizację oznaczonych działań. Informacja prasowa podobnie jak informacja 
publiczna nie jest bowiem informacją abstrakcyjną ani też urzędową wykładnią prawa. 

Zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie prawo do informacji publicznej podlega ogranicze-
niu, co przewidują przepisy o ochronie informacji niejawnych; przepisy o ochronie innych 
tajemnic ustawowo chronionych,  prywatności osób i tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych34 dzieli informacje 
na zastrzeżone, poufne, tajne oraz ściśle tajne. Zgodnie z  zasadą ograniczonego dostępu 
informacje niejawne mogą być udostępnione jedynie osobie dającej rękojmię zachowania 
tajemnicy w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby35.

Ograniczenie dostępu do informacji przewidują także przepisy o ochronie innych ta-
jemnic, określone w kilkudziesięciu ustawach36.

Ratio legis dla wyłączenia ze względu na prywatność osób jest okoliczność, iż celem 
rozwiązań prawnych nie jest zaspokajanie ludzkiej ciekawości, ale dostęp do informacji 
o stanie spraw publicznych. Prawo do prywatności jest prawem konstytucyjnym, zagwaran-
towanym w art. 47 Konstytucji, jak również w art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego37.

Definicję tajemnicy przedsiębiorstwa zawiera ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji38. W  piśmiennictwie wyrażono pogląd, iż odpowiedzial-
ność dziennikarzy (i prasy) będzie uzależniona od wykazania, że ujawnienie tajemnicy 
zagraża istotnemu interesowi przedsiębiorcy lub go narusza39. W tym miejscu zasygnali-

32  Szerz. zob. T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…, s. 200 i nast.
33  II SA/Lu 372/12, System Informacji Prawnej, LEX nr 1234349.
34  Dz.U. Nr 182, poz. 1228.
35  Zob. J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo mediów, s. 95 i nast.
36  M.in. handlowa, bankowa, publicznego obrotu papierami wartościowymi, zamówień publicznych, statystyczna, 
Najwyższej Izby Kontroli, geologiczna, wynalazcza, skarbowa, czynności operacyjno-rozpoznawczych, postępowania 
administracyjnego, sędziowska, adwokacka, prokuratorska, radcowska, notarialna, komornika sądowego, rzeczo-
znawców majątkowych, doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, lekarska, geodezyjna czy ubezpieczeniowa. Szerz. 
zob. E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2010, s. 55 i nast.; J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo me-
diów, s. 97 i nast.; R. Socha, Piórem i paragrafem, s. 46 i nast.; M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie…, s. 59 i nast.
37  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm. Szerz. na temat tej przesłanki 
wyłączenia dostępu zob. P. Szustakiewicz, Zasady ustawy o dostępie do informacji publicznej, s. 8; E. Góral, Prawo 
dostępu do informacji i jego ograniczenia …, s. 114; J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo mediów, s. 99 i nast.
38  Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy są to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, tech-
nologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Dz.U. 2003, Nr 153, poz.  1503 ze 
zm. Z wypowiedzi piśmiennictwa zob. szerz. P. Horosz [w:] Podstawy ochrony własności intelektualnej, red. M. 
Baron-Wiaterek, P. Horosz, T. Szewc, Gliwice 2013,  s. 158 i nast. Na temat ograniczeń tajemnicy jako ogranicze-
nia dostępu zob. także P. Szustakiewicz, Zasady ustawy o dostępie do informacji publicznej, s. 8.
39  Zob. I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 192.
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zować tylko można niezwykle ciekawe zagadnienie dostępu prasy do akt sprawy40. Ustawa 
o dostępie do informacji publicznej przewiduje w art. 5 ust. 3 obowiązek udzielania prasie 
informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cy-
wilnym, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonu-
jących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne – w zakresie tych zadań 
lub funkcji, który jednakże może być ograniczony z uwagi na prawnie chronione tajemnice 
oraz prywatność osoby fizycznej41. Prasie zapewniono natomiast swobodny dostęp do in-
formacji o toczących się postępowaniach w sprawach publicznych, w szczególności o czasie, 
trybie, miejscu oraz kolejności ich rozpatrywania. Zapewnia się także dostęp do informacji 
o organizacji i pracy organów prowadzących te postępowania42.

Jak stanowi § 30 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r.  –
Regulamin urzędowania sądów powszechnych43, zadania związane ze współpracą sądu ze 
środkami masowego przekazu wykonuje prezes lub wiceprezes sądu. W sądzie apelacyjnym 
i okręgowym do wykonywania tych zadań może być powołany rzecznik prasowy, który w  
zakresie działalności informacyjnej podlega bezpośrednio prezesowi sądu.

Podobnie, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 
r. Regulamin urzędowania powszechnych jednostek prokuratury44, zadania związane ze 
współpracą powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ze środkami masowe-
go przekazu wykonują: w Prokuraturze Generalnej – jej rzecznik, w prokuraturach apela-
cyjnych i okręgowych – kierownicy tych prokurator i rzecznicy prasowi, w prokuraturach 
rejonowych –prokurator rejonowy lub jego zastępca. Rzecznicy prasowi kierują także odpo-
wiedzi na krytykę prasową oraz sprostowania wypowiedzi nieprawdziwych lub nieścisłych.

Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji publicznej

Krąg podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji jest szeroki i otwarty45. Pod-
miotami zobowiązanymi do udzielenia informacji, zgodnie z art. 4 ustawy są bowiem wła-
dze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, które ustawa wylicza 
w sposób przykładowy46, wskazując organy władzy publicznej, organy samorządów gospo-
darczych i zawodowych, podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb 
Państwa47, podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorzą-
du terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organiza-
cyjne samorządu terytorialnego48, podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki orga-

40  Zob. R. Socha, Piórem i paragrafem, s. 43.
41  I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 188.
42  Tamże, s.188.
43  Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.
44  Dz.U. Nr 49, poz. 296 ze zm.
45  Szerz. P. Szustakiewicz, Zasady ustawy o dostępie do informacji publicznej, s. 6 i nast.; A. Knopkiewicz, Tryby 
udostępnienia informacji publicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, z. 4, s. 98; S. Czar-
now, Prawo do informacji, s. 23.
46  Zob. T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…, s. 134; S. Czarnow, Wybrane zagadnienia prawne dostępu, s. 72 i nast.
47  Szerz. zob. I. Dobosz [w:]  Prawo mediów, s. 242 i nast.
48  Jak przykładowo przedsiębiorstwa państwowe czy jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Szerz zob.  I. Do-
bosz [w:]  Prawo mediów, s. 243 i nast.
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nizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym49 oraz 
osoby prawne, w  których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samo-
rządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą50. Ponadto podmiotami 
zobowiązanymi do udzielania informacji są także reprezentatywne51 organizacje związków 
zawodowych i organizacje pracodawców oraz partie polityczne52.

Ustawodawca, nakładając obowiązek udostępniania informacji publicznej na związki 
zawodowe i ich organizacje, nie przyznał jednak prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych 
organów tych podmiotów. Tym samym możliwe jest odmówienie wstępu dziennikarzom na 
salę obrad konwentu bądź zjazdu jakiejś partii – i to niezależnie od tego, czy będzie to zgro-
madzenie ogólnokrajowe, czy też lokalne. Brak także podstaw do przyjęcia, iż dziennikarze 
mogą uczestniczyć w obradach klubów poselskich. Oczywiście, nie ma przeszkód, aby na 
tego typu zgromadzenie zostali zaproszeni, jednak ustawa nie daje możliwości wystąpienia 
z roszczeniem o dopuszczenie do udziału w takim spotkaniu53.

Obowiązek udzielania informacji dotyczy informacji znajdujących się w posiadaniu podmiotu, 
zatem zarówno takich, jakie zostały przez niego wytworzone, jak również otrzymane od innych pod-
miotów54. Jak się wskazuje w piśmiennictwie55, w konkretnych wypadkach może to rodzić dla przed-
stawicieli prasy utrudnienie polegające na dokonaniu wstępnego założenia, czy dany podmiot mieć 
będzie żądaną informację, gdyż w przeciwnym razie dojść może do odmowy jej udzielenia.

Prawo do informacji uregulowane w prawie prasowym 

W piśmiennictwie wskazuje się, iż do wejścia w życie ustawy o dostępie do informacji 
publicznej dostęp dziennikarzy do informacji, określony w art. 4 i 11 prawa prasowego, miał 
charakter ograniczony. Obowiązek udzielania informacji prasie, a zatem i kontaktów z nią 
stanowił wyjątek od zasady swobody wypowiedzi56.

Podkreślić trzeba w tym miejscu odmienny charakter informacji, o których mowa 
w  art. 4  ust. 1  prawa prasowego57, niebędącej informacją publiczną. Chodzi tu wy-

49  Szerz. I. Dobosz [w:]  Prawo mediów, s. 245 i nast.
50  Szerz. na temat jawności informacji dotyczących aktywności państwa i związków publicznoprawnych w sfe-
rze gospodarczej i majątkowej zob. A. Knopkiewicz, Tryby udostępnienia informacji publicznej, s. 98.
51  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 ze zm. Do 23 listopada 2004 r. były to  wszystkie związki zawodowe 
i zawiązki pracodawców, podaję za: S. Czarnow, Prawo do informacji, s. 25. Na ten temat zob. także: T.R. Aleksandrowicz, 
Komentarz do ustawy…, s. 136 i nast.; I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 182; tejże, [w:]  Prawo mediów, s. 247 i nast.
52  Zob. T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…, s. 134 i nast.; A. Knopkiewicz, Tryby udostępnienia infor-
macji publicznej, s. 98 i nast.; I. Dobosz [w:]  Prawo mediów, s. 247 i nast.
53  Szerz. J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 400.
54 A. Knopkiewicz, Tryby udostępnienia informacji publicznej, s. 102; E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego 
ograniczenia,  s. 105; M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej…, s. 50.
55  Klauzula taka jest z pewnością wygodna dla organów i instytucji, które w stosunkowo łatwy sposób mogą 
manipulować informacjami przekazywanymi prasie, zasłaniając się swoją niekompetencją. Szerz. I. Dobosz, 
Prawo prasowe, s. 188.
56  Jak również swobody kontaktów, gdyż nie była możliwa zarówno interpretacja usiłująca narzucić obowiązek 
kontaktów z prasą podmiotOm niewymienionym w art. 4 prawa prasowego, jak przykładowo partiom politycz-
nym, Kościołowi katolickiemu czy innym kościołom i związkom wyznaniowym, jak również interpretacja po-
szerzająca treść wypowiedzi, które podmioty zobowiązane do kontaktów z prasą miały obowiązek przekazywać 
dziennikarzom. Szerz. I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 181.
57  M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej…,  s. 273.
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łącznie o  informację o  faktach, nie zaś oceny, opinie czy przemyślenia podmiotów 
obowiązanych.

Omówiony w pkt 5 artykułu krąg podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji zo-
stał poszerzony – wraz z wejściem w życie  art. 4 ust. 1 znowelizowanego prawa prasowego – 
o przedsiębiorców i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz niedziałające 
w celu osiągnięcia zysku, jak na przykład stowarzyszenia, organizacje społeczne czy Kościoły 
i związki wyznaniowe58. Może się bowiem zdarzyć, że np. fundacja czy stowarzyszenie będzie 
posiadać zarówno informacje należące do sfery publicznej, np.  dotyczące podpisania umowy na 
wykonanie prac służących interesowi publicznemu, jak i niezwiązane ze sferą publiczną. I w tym 
drugim przypadku widać uprzywilejowanie mediów, które mają ustawowo zagwarantowane 
prawo żądania tego typu informacji. Możliwa jest odmowa udzielenia informacji w przypadku, 
gdy jest ona objęta tajemnicą lub których udzielenie naruszałoby prawo do prywatności59.

Prawo prasowe w art. 4 nie określa szczegółowo trybu prowadzącego do zapoznania się 
z tego rodzaju informacjami, może to nastąpić w formie ustnej lub pisemnie, w sposób odfor-
malizowany. Zgodnie z art. 4 ust. 3, w przypadku odmowy udzielenia informacji na żądanie 
redaktora naczelnego, odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej w ter-
minie trzech dni. Prawo prasowe wskazuje, iż odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, 
jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której 
dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy60.

Odmowę udzielenia informacji, nieprzekazanie pisemnej odmowy w ciągu 3 dni, lub 
przekazanie odmowy, która nie zawiera wszystkich wymienionych wyżej elementów, moż-
na zaskarżyć do sądu administracyjnego61.

Prawo prasowe w art. 11 ust. 2 dość precyzyjnie wymienia osoby, na których spoczywa 
obowiązek udzielenia informacji. Są to: kierownicy jednostek organizacyjnych, ich zastępcy, 
rzecznicy prasowi lub inne upoważnione osoby, w granicach obowiązków powierzonych im 
w tym zakresie62. Oznacza to, że pozostałe osoby zatrudnione w zakładach pracy, instytucjach, 
organach nie mogą być zmuszane do jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielami prasy63. 
W konkretnych wypadkach może istnieć problem ze zidentyfikowaniem „kierownika” pod-
miotu zobowiązanego do udzielenia informacji, ponadto częstym zjawiskiem w różnych in-
stytucjach jest odsyłanie poszukującego informacji dziennikarza do organu wyższego szczebla 
czy organu założycielskiego. Takie postępowanie nie ma uzasadnienia w przepisach prawa, 
gdyż wynika z nich obowiązek zapewnienia dziennikarzowi możliwości uzyskania ważnej dla 
niego informacji bez zbędnej zwłoki, a wszystkie osoby wymienione w art. 11 ust. 2 prawa 
prasowego są w  jednakowym stopniu zobowiązane do udzielenia informacji. Nie powinny 
mieć miejsca sytuacje, w których brakowałoby w danym momencie osoby kompetentnej czy 
58  Szerz.  R. Socha, Piórem i paragrafem, s. 42; P. Wiśniewski  [w:] Prawo prasowe, s. 112 i nast.; J. Sieńczyło- 
Chlabicz, Prawo mediów,  s. 102; A. Augustyniak [w:] B. Kosmus, G. Kuczyński (red.), Prawo prasowe: komen-
tarz, Warszawa  2011, s. 73 i nast.
59  J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo mediów,  s. 103.
60  P. Wiśniewski  [w:] Prawo prasowe, s. 119 i nast.
61  W pierwszej instancji postępowanie toczy się przed wojewódzkim sądem administracyjnym, w trybie ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. 2012, poz. 270.
62  Szerz. na ten temat zob. A. Augustyniak [w:] Prawo prasowe, s. 159 i nast.; P. Wiśniewski  [w:] Prawo prasowe, 
s. 206 i nast.
63  Z drugiej strony nie można takich kontaktów zabronić. Zob. I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 182; tejże [w:]  
Prawo mediów, s. 248 i nast.
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upoważnionej do oficjalnych kontaktów z prasą64. Z drugiej zaś strony wyliczenie podmiotów, 
o których mowa w art. 11 ust. 2 prawa prasowego, nie może być jednak rozumiane w taki spo-
sób, że dziennikarzowi wolno jedynie kontaktować się z jedną spośród wymienionych osób65. 

Na podstawie delegacji zawartej w art. 11 ust. 4 prawa prasowego w brzmieniu ustalonym przez 
art. 24 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej wydano rozporządzenie Rady Ministrów 
z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów 
administracji rządowej66. Rzecznicy mają wykonywać zadania z zakresu polityki informacyjnej 
rządu, a zwłaszcza publicznie prezentować działania organów administracji rządowej przez wystą-
pienia na konferencjach prasowych, przesyłanie stosownych informacji prasie, udzielanie wywia-
dów prasowych; ponadto mają za zadanie organizować kontakty publiczne organów administra-
cji rządowej, realizowane z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu. Mają 
również współdziałać w realizacji obowiązków nałożonych przez ustawę o dostępie do informacji 
publicznej67. W celu realizacji wyżej wymienionych zadań rzecznicy mogą żądać informacji od 
kierowników podległych lub nadzorowanych przez dany organ jednostek organizacyjnych oraz od 
kierowników wszystkich komórek organizacyjnych urzędu, w którym działa rzecznik.

Rozporządzenie w szczególny sposób określa pozycję Rzecznika Prasowego Rządu, któ-
ry jest  organem koordynującym pracę rzeczników prasowych w aparacie rządowym, a nad-
to pełnić może różne zadania, jak wyjaśnianie polityki rządu, w tym wydawanie oświadczeń 
i  publiczne prezentowanie działań Rady Ministrów; komentowanie wydarzeń zagranicz-
nych i  krajowych, udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe dotyczące działalności 
organów administracji rządowej oraz na krytykę i  interwencję prasową w  tym zakresie; 
przekazywanie komunikatów urzędowych oraz koordynowanie działalności służb infor-
macyjnych, odpowiedzialnych za realizację zadań rządowych. Podobne funkcje wykonują 
rzecznicy prasowi ministrów i wojewodów w zakresie należących do nich działań. 

Przypomnieć w tym miejscu należy, iż omawiany akt dotyczy jedynie rzeczników praso-
wych w urzędach organów administracji rządowej, a nie wszystkich rzeczników prasowych, 
co do których brak uregulowań prawnych. Zgodzić się wypada z wypowiedziami piśmien-
nictwa68, iż coraz popularniejszą praktyką staje się zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za 
kontakty z mediami. Rzecznik prasowy odpowiada za kontakty z otoczeniem szeroko rozu-
mianej organizacji – pracownikami, zarządem, klientami, inwestorami i społeczeństwem.

64  I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 182.
65  Zob. I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 182; tejże [w:]  Prawo mediów,  s. 249. Zdaniem autorki nie można zaakcep-
tować poglądu, iż kontakty dziennikarza z rzecznikiem prasowym jakiejś instytucji nie pozwalały na domaganie 
się rozmowy z  jej kierownikiem, zwłaszcza że często działalność rzeczników prasowych pozostawia wiele do 
życzenia. Tak: J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 220.
66  Dz.U. Nr 4, poz. 36. Z  wypowiedzi piśmiennictwa zob. I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 183 i nast.; P. Wiśniewski [w:] 
Prawo prasowe, s. 215 i nast. Na podstawie przepisów prawa prasowego w brzmieniu pierwotnym wydano rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z 9 lipca 1984 r. w sprawie trybu udostępniania prasie informacji oraz organizacji i zadań 
rzeczników prasowych w urzędach organów administracji państwowej (Dz.U. Nr 40, poz. 209); zmienione następnie 
rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 listopada 1995 r. w sprawie trybu udostępniania prasie informacji oraz orga-
nizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz.U. Nr 132, poz. 642 ze zm.).
67  M.in. w przygotowywaniu i uaktualnianiu stron BIP, w odpowiadaniu na wnioski w sprawie udzielania infor-
macji, czy w podejmowaniu decyzji o odmowie udzielenia informacji.
68  Z wypowiedzi piśmiennictwa zob. K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 
2009, s. 527 i nast.; S. Hajduk, Rzecznicy prasowi w działalności media relations, „Rocznik Prasoznawczy” 2012, 
nr 6, s. 193 i nast.
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Tryby udostępniania prasie informacji

Uzyskiwanie informacji przez prasę zostało szczegółowo uregulowane w ustawie o do-
stępie do informacji publicznej. Obligatoryjne tryby udostępniania informacji  (tzn. ścieżki 
dostępu) to: ogłaszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej BIP) 
oraz centralnym repozytorium,   udostępnianie na wniosek oraz prawo wstępu na posiedzenia 
organów władzy publicznej i udostępnienie materiałów dokumentujących te posiedzenia69.

Dodatkowo, jako fakultatywny sposób, ustawodawca przewidział w art. 11 ustawy udo-
stępnienie informacji publicznej w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie 
dostępnych lub przez zainstalowane w tych miejscach urządzenia (urzędomatu, infomatu) 
umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją70.

Procedura umieszczania informacji publicznych w BIP została przez ustawodawcę uznana 
za podstawową71. BIP – urzędowy publikator teleinformatyczny – ma postać ujednoliconego sys-
temu stron w sieci teleinformatycznej. Składa się ze strony głównej, prowadzonej przez ministra 
właściwego do spraw informatyzacji, oraz stron podmiotowych, prowadzonych przez podmioty 
zobowiązane do udzielenia informacji72. Ogólne wymogi techniczne stawiane stronom BIP oraz 
obowiązki podmiotów je tworzących określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej73. 

Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez pod-
mioty do tego zobowiązane. Mają one obowiązek: oznaczenia informacji danymi określa-
jącymi podmiot udostępniający; podania w  informacji danych określających tożsamość 
osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść; dołączenia do informacji 
danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła ją do BIP; oznaczenia czasu wy-
tworzenia informacji i czasu jej udostępnienia oraz zabezpieczenia możliwości identyfikacji 
czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Umieszczenie informacji publicznych w centralnym repozytorium jako sposób dostępu 
do informacji publicznej zostało wprowadzone mocą ustawy z  dnia 16 września 2011 r. 
o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw74. Do-
tyczy to informacji publicznych o szczególnym znaczeniu dla innowacyjności w państwie 
i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, przy czym ustawodawca zawęził krąg podmiotów 
zobowiązanych do przekazywania zasobu informacyjnego75.

Informacja publiczna jest udostępniana na wniosek pisemny (tzn. bierne udostępnianie76), je-
żeli nie została zamieszczona w Biuletynie lub nawet bez pisemnego wniosku, jeśli istnieje możli-

69  A. Knopkiewicz, Tryby udostępnienia informacji publicznej, s. 97.
70  Zob.  E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia, s. 109; S. Czarnow, Prawo do informacji pu-
blicznej, 29; tegoż, Wybrane…, s. 87; M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie…, s. 217 i nast.
71  A. Knopkiewicz, Tryby udostępnienia informacji publicznej, s. 97 i nast.; S. Czarnow, Prawo do informacji, s. 
27 i nast.; tegoż, Wybrane…, s. 87; M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie…, s. 172 i nast.
72  A. Piskorz-Ryń, Prawo do informacji, s. 37; E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia, s. 107; I. Dobosz, 
Prawo prasowe, s. 184. Według poglądu K. Tarnackiej, Prawo do informacji…, s. 71 jest to tzw. udostępnianie czynne.
73  Dz.U. Nr 10, poz. 68. Wskazany akt zastąpił rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z 17 maja 2002 r.  w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 67, poz. 619).
74  Dz.U. Nr 204, poz. 1195.
75  Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o dostępie są to m.in. organy administracji rządowej, fundusze celowe, ZUS, 
KRUS, NFZ, państwowe instytuty badawcze.
76  K. Tarnacka, Prawo do informacji...,  s. 71.
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wość jej niezwłocznego udostępnienia, jak stanowi art. 10 ustawy77. O zakwalifikowaniu informacji 
jako możliwej do udostępniania niezwłocznie decyduje podmiot, który informacje udostępnia78, 
i taki sposób z pewnością zmniejsza formalizm utrudniający kontakt z aparatem urzędniczym.

Dla funkcjonowania prasy istotne znaczenie ma fakt, że uzyskanie informacji oficjalną 
drogą może obecnie znacznie się wydłużyć. Wprawdzie przekazywanie informacji ma się do-
konywać bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, termin 
ten jednak może zostać przedłużony aż do 2 miesięcy, jeśli informacja publiczna nie może być 
udostępniona w krótszym czasie, lub jeśli udostępnianie informacji wiąże się z dodatkowymi 
opłatami i pociąga za sobą konieczność ich pobrania od wnioskodawcy. Wątpliwości doktry-
ny dotyczyły także tego, jaka jest forma prawna rozstrzygnięć kończących postępowanie79.

Informacje publiczne udostępniane na wniosek oraz rozpowszechniane w  miejscach 
ogólnie dostępnych są oznaczane danymi umożliwiającymi identyfikację podmiotu udo-
stępniającego informację, określającymi tożsamość osoby, która taką informację wytworzy-
ła lub odpowiada za jej treść, jak również tożsamość osoby udostępniającej informację oraz 
datę udostępnienia. Zgodnie z zasadą odpowiedzialności za informację publiczną udostęp-
niane informacje przestają być anonimowe i jasno określono, kto odpowiada za ich wytwo-
rzenie i udostępnianie80. Ponadto podmiot udostępniający informację ma również zapew-
nić możliwość skopiowania informacji albo sporządzenia jej wydruku, a także jej przesłania 
albo przeniesienia na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 

Ostatnim z podstawowych trybów udzielania informacji publicznych jest możliwość wstępu 
przedstawicieli prasy na posiedzenia rozmaitych gremiów, gdyż przewiduje się jawność i dostęp-
ność posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wybo-
rów81, a także kolegialnych posiedzeń ich organów pomocniczych (pod pewnymi warunkami), jak 
również pochodzących z powszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczych 
jednostek samorządu terytorialnego i  ich kolegialnych organów pomocniczych82. Ograniczenie 
dostępu do posiedzeń nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wy-
branym podmiotom, co dla prasy oznacza realizację zasady pluralizmu przewidzianej w art. 2 pra-
wa prasowego83. Prawo prasowe nie przewiduje jednak prawa udziału dziennikarzy w obradach 
ciał kolegialnych takich jak związki zawodowe, partie polityczne, organizacje społeczne.

Przewiduje się także „w miarę potrzeby” transmisje audiowizualne lub teleinformatycz-
ne z posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnych 
wyborów84. O przeprowadzaniu zatem stosownych transmisji radiowych czy telewizyjnych 
77  E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia…, s. 108; I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 184 i nast.; 
K. Sieniawska, W kierunku demokratyzacji życia publicznego, s. 32 i nast.; S. Czarnow, Prawo do informacji pu-
blicznej…, s. 31 i nast.
78  A. Knopkiewicz, Tryby udostępnienia informacji publicznej, s. 101. Zob. także T.R. Aleksandrowicz, Komen-
tarz do ustawy…,  s. 238 i nast.
79  Część przedstawicieli doktryny jest zdania, iż udostępnienie informacji publicznej następuje w formie decyzji (T.R. 
Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…, s. 161), zaś zdaniem innych jest to czynność materialno-techniczna (M. Ja-
błoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie…, s. 55; A. Knopkiewicz, Tryby udostępnienia informacji…, s. 108 i nast.).
80  E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia…, s. 109.
81  Organów samorządu terytorialnego – rady gmin, rady powiatów, sejmiki województw; Sejmu, Senatu. Szerz. 
E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia…, s. 107; I. Dobosz, Prawo prasowe,  s. 185.
82  E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia…, s. 109 i nast.
83  Za szczególnie naganne uznać należy praktyki uniemożliwiania uczestniczenia w obradach dziennikarzom 
prasy opozycyjnej. J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 410.
84  A. Knopkiewicz, Tryby udostępnienia informacji…, s. 111; E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego ograni-
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będą decydować same organy, uznając, że taka potrzeba zachodzi. Sposób utrwalania nie 
może jednak zakłócać toku obrad, a o utrwalaniu uczestnicy ich powinni zostać poinfor-
mowani. Zobowiązano także organy do sporządzania i udostępniania protokołów lub ste-
nogramów swoich obrad85.

Zgodzić się wypada z poglądem J. Sobczaka, iż zupełnie niedopuszczalne i naruszające 
samą istotę wolności wypowiedzi są praktyki cenzurowania utrwalanych treści bądź uza-
leżniania wstępu na salę obrad od przedstawienia po ich zakończeniu materiałów mających 
być podanymi do publicznej wiadomości. Warunkiem dostępu do posiedzeń kolegialnych 
organów władzy publicznej pochodzących z wyboru jest dysponowanie wiedzą o miejscu 
i czasie takich posiedzeń. Informacja taka powinna być znana wszystkim potencjalnie zain-
teresowanym z odpowiednim wyprzedzeniem86. 

Artykuł 16 stanowi, że odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie po-
stępowania o udostępnienie informacji publicznej przez organ władzy publicznej następuje 
w drodze decyzji, do której stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego87, 
z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie decyzji o od-
mowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły 
stanowisko w toku postępowania o udostępnieniu informacji, jak również oznaczenie pod-
miotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Jako odmowę dostępu do informacji publicznej ustawodawca traktuje uniemożliwienie 
dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszech-
nych wyborów, jako że posiedzenia te są jawne i dostępne. 

Formą nieudostępnienia informacji publicznej jest także odmowa wglądu do protoko-
łów i stenogramów obrad, które podmioty wyżej wymienione mają obowiązek sporządzić, 
chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrują-
ce w pełni te obrady.

Podsumowanie

Podzielić należy zapatrywanie, iż jednym  z największych osiągnięć początku lat 90. XX 
wieku było zniesienie cenzury, które wszak zasadniczo dotyczyło mediów, zaś władza i admi-
nistracja nadal pozostawały poza sferą dostępu przeciętnego obywatela, i to właśnie ustawa z 6 
września 2001 r. uczyniła prawo do informacji realnym, wpływając na rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego88. Z drugiej jednak strony ustawa ta zmieniła sytuację prasy na niekorzyść, gdyż 
pozbawiła ją swoistego przywileju, jakim był dostęp do informacji, w kształcie przewidzianym 
w prawie prasowym z 1984 r. W zakresie dostępu prasy do informacji publicznej prawa dzienni-
karza zostały zrównane z prawami każdego podmiotu, który o taką informację może się ubiegać.

Informacją publiczną, jakiej można się domagać, jest informacja pozostająca w posiada-
niu władz publicznych i dotycząca spraw publicznych. Zatem informacja, która jest w po-

czenia…, s. 110; M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie…, s. 254; I. Dobosz, Prawo prasowe,  s. 185.
85  I. Dobosz, Prawo prasowe,  s. 185.
86  Oczywiście wyjątkiem muszą być posiedzenia nadzwyczajne, zwoływane w ostatniej chwili. J. Sobczak, Pra-
wo prasowe, s. 415.
87  Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 
z późn. zm.
88  K. Sieniawska, W kierunku demokratyzacji życia publicznego…, s. 33.
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siadaniu władz publicznych, ale dotyczy spraw prywatnych, nie jest informacją publicz-
ną. W konsekwencji nie można uznać za sprawy publiczne danych osobowych, informacji 
o życiu prywatnym i rodzinnym, a także takich, które naruszałyby dobra osobiste w postaci 
godności lub czci. Informacja ma charakter informacji publicznej (prasowej) tylko wtedy, 
gdy jest to informacja istniejąca i będąca w posiadaniu organu, od którego wnioskodawca 
żąda jej udostępnienia.

Omówiona w opracowaniu ustawa o dostępie do informacji publicznej reguluje kwestie: 
kto od kogo (zakres podmiotowy), w jakiego typu sprawach (zakres przedmiotowy), z ja-
kimi ograniczeniami (tajemnice prawnie chronione) i w jaki sposób (warunki formalne) 
może żądać udzielenia informacji określonej jako publiczna. Wskazuje też tryb postępo-
wania w przypadku odmowy udzielenia informacji. Podsumowując, należy uznać, że wraz 
z wejściem w życie ustawy o dostępie do informacji dziennikarze utracili swą wyjątkową 
pozycję, pozwalającą dopominać się o informacje skuteczniej niż inni obywatele, ale i uzy-
skali dostęp do informacji, o które uprzednio nie mogli się ubiegać. Niepokojący może być 
jednak fakt, że braki ustawy wykorzystywane bywają jako pretekst do nieudzielania infor-
macji dziennikarzowi, zatem w tej sytuacji znacząca rola przypada sądom, które poprzez 
orzeczenia ustalają praktykę korzystania z ustawy.

Szczególne uprawnienia dla prasy przewiduje także omówiony w  opracowaniu art. 
4 ust. 1 ustawy Prawo prasowe, stanowiący rozszerzenie uprawnienia wynikającego z art. 
61 Konstytucji oraz z ustawy o dostępie do informacji publicznej, dokonane ze względu na 
szczególne zadania, jakie pełni prasa w demokratycznym społeczeństwie.
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THE RIGHT OF PRESS FOR PUBLIC INFORMATION 

SUMMARY
This article is concerned withthe press’s right forinformation under thePress Lawand the Act onAc-
cess to Public information, which amended the provisions ofthe press law, depriving the pressof 
itsprivileged position.The author discusses theentities obliged toprovide information, as well asmo-
desof publicaccess to informationunder the Act onAccess to Public Information. Polishregulatio-
ninvolvesa broadaccess to publicinformation, everyone has the rightto public information, whichis 
carried outbythe PublicInformation Bulletin, providinginformation on request, as well asthe possi-
bility ofaccessto meetings ofcollegial bodiesof public authority.The article concludes withratingadju-
stments.
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