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Lato zbliża się powolnymi krokami, każąc na siebie czekać z utęsknieniem. Lecz
mimo, iż do wakacji zostało jeszcze trochę czasu, na uśmiechniętych twarzach
można dojrzeć już pierwsze oznaki pocałunków słońca, a każdy zdaje się nagle

odżywać od jego promieni niczym powracający do życia świat przyrody. I
chociaż atmosfera zdaje się być błoga, prosząca nas o chwilę wytchnienia i

przerwy, my jeszcze nie zwalniamy tempa.
W sielankowym, letnim stylu wracamy do Was z nowym numerem. Odrobina

wszystkiego z domieszką zwierzęcego pierwiastka i słonecznej atmosfery, która
skusi każdego na chwilę relaksu w towarzystwie ciekawych artykułów naszej 

 gazetki.
I niby mogłabym zdradzić Wam coś więcej na temat tego „Co w trawie piszczy?”,

jednak nie odbiorę Wam tej przyjemności zagłębienia się w nasz mały,
animalistycznie artystyczny świat, szukając odpowiedzi na to pytanie.

Zapraszam, więc wszystkich serdecznie na moment należytego odpoczynku
razem z Twardo po Ziemi i dziękujemy za Wasze wsparcie, i zainteresowanie.

 
Redaktor naczelna Twardo po Ziemi

Kamila Darczyńska

Kilka słów naczelnej
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Może i profesor Sobotka miał rację,
kiedy na jednym z spotkań
redakcyjnych powiedział, że zawsze
mam pomysły na najdziwniejsze
artykuły. Aczkolwiek, kiedy do głowy
wpadło mi właśnie to przysłowie, był to
właśnie pierwszy temat na jaki
wpadłam. Bo przecież co lepiej pasuje
do wywracającej się w słodki sposób
kozy jak nie ludzie, którzy potrafią sobie
coś zrobić w najgłupszy sposób? Poza
tym akurat, jeśli chodzi o wszelakie
ludzkie potknięcia i upadki, to powstało
o nich jeszcze kilka “zwierzęcych
przysłów” tak jak na przykład “koń ma
cztery nogi i też się potknie”. Bo
oczywistym faktem jest, że to właśnie
rasie ludzkiej oberwało się najgorzej od
ewolucji nie dostając czterech nóg, łap
czy czegokolwiek innego. No bo jak
mamy wytłumaczyć swojemu lekarzowi,
że w wyniku potknięcia się o własną
brodę skręciliśmy sobie kark. Przecież
to nie nasza wina, tylko faktu, że nie
mamy czterech nóg i w ogóle, kiedy ta
broda stała się taka długa? A poza tym
czy przy skręconym karku na pewno
umielibyśmy trafić o własnych siłach do
lekarza?

Chciałabym napisać, że wiem co
myślicie i pewnie mi nie wierzycie,
aczkolwiek pewnie macie na głowie
absolutnie inne rzeczy.

Gdyby kózka nie skakała... 

Jednakże i tak zapewniam was, że
takowy wypadek rzeczywiście miał
miejsce i przytrafił się on niejakiemu
Hainsowi Staininger’owi, który 28
września 1576 potknął się o swoją 1,5
metrową brodę i skręcił sobie kark,
jednocześnie gwarantując sobie
śmierć na miejscu.  No dobra, może
ominęłam w tej historii parę faktów, a
mianowicie nie tylko potknął się on o
swoją brodę, ale również spadł przez
to ze schodów i dopiero wtedy zaliczył
największą wpadkę swojego życia jak i
śmierci. A jako iż Hains był majorem
miasta Braunau (ciekawostka: jest to
również miasto, w którym urodził się
Hitler), mieszkańcy tego uroczego
miejsca stwierdzili, że postawią mu
pomnik. I myślicie, że na tym skończyli?
Oczywiście, że nie. Ludzka gorliwość
czasami nie zna granic, tak też
mieszkańcy ucięli również sławetną
brodę swojego jeszcze
niepochowanego majora i oddali do
muzeum miasta, gdzie spoczywa do
dziś. Oczywiście chemicznie
zakonserwowana i pod szklaną
obudową, aby również nasze
pokolenie mogło podziwiać tę
cudowną brodę oraz oczywiście
historię, która dzięki niej powstała.
Można by było rzec, że Hans sam
prosił się o taki wypadek, ale na pewno
są również jakieś ciekawsze, 

Z tego co wiem kozy nie piszczą. A już tym bardziej nie w trawie.
Jednakże pisk jest jednym z charakterystycznych dźwięków, które
czasami wydają ludzie, podczas kiedy dzieje się coś szokującego.
Tak też piski są raczej dość często słyszane w akompaniamencie do
wszelakich złamań czy wypadków. Ale czy te zawsze muszą być
poważne i wprawiać obserwujących je w przestrach?



które nie wydarzyły się bezpośrednio
z woli samego cierpiącego.  I tutaj
przychodzę do was z kolejnym
cudownym nagłówkiem, jaki udało mi
się znaleźć “potrącenie przez latający
model kosiarki podczas przerwy w
meczu piłki nożnej”. Po samym
przeczytaniu tego tytułu w mojej
głowie pojawiły się miliony pytań. No
bo jak w ogóle można potrącić kogoś
kosiarką? I to w dodatku latającą
kosiarką?! Ja nigdy jeszcze o takich
wynalazkach nie słyszałam. Ale kto
wie, może to właśnie przez ten
nieszczęśliwy wypadek latające
kosiarki zostały wycofane z użytku?
Pozwólcie mi jednak wrócić do
samego wypadku i nieco dokładniej
namalować scenę, która rozegrała się,
zanim do niego doszło.  Jest 9 grudnia
1797 rok, wszyscy powoli zaczynają
czuć świąteczny klimat, aczkolwiek ze
względu na fakt,  którzy grają New
England Ptriots. Niestety New
Yorkerzy 

,przegrywają już po pierwszej połowie,
jednakże was to nie martwi, gdyż
jesteście podekscytowani na długo
zapowiadany pokaz latających
maszyn, który ma zabawić widownie
podczas przerwy.

Firma Electronic Eagles, która została
założona już w 1976, już od dłuższego
czasu znana jest ze swoich 15
minutowych show, w którym z reguły
prezentują sztuczki latających
maszyn. Niestety zawód taki nie
przynosi zbyt dużych zysków, tak też
miał być to ich ostatni pokaz. Z
założenia, kiedy robi się takie rzeczy
ostatni raz, powinno to być coś
niezapomnianego, co wszyscy
zapamiętają jeszcze na długi czas.  I
tym razem Electronic Eagles miało się
to udać, jednakże, jak można się
domyślić, niestety w raczej złym tego
słowa znaczeniu. Na początku
wszystko szło dość gładko, maszyny
robiły swoje typowe sztuczki w
powietrzu, a widownia szalała, sprawy
zaczęły się psuć, kiedy doszło do
gwoździa programu – walki latających
robotów w powietrzu. Po jednej
stronie ringu   stanęła dość znana
wszystkim, latająca czerwona buda
Snoopy’ego, natomiast po drugiej
równie czerwona kosiarka, która
mimo swojej lotnej natury, nadal była
zaopatrzona w wszystkie swoje ostrza
kryjące się pod obudową. I
wystartowały! A raczej starały się, gdyż
od samego początku wszystko poszło
absolutnie okropnie. Buda
Snoopy’ego niemal od razu uderzyła z
hukiem o ziemię, natomiast kosiarka
miała nieco ambitniejsze plany w
życiu i poleciała prosto w widownię 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3



 A mianowicie głupotę ludzką i w kółko
powtarzanie dokładnie tych samych
błędów. I myślę, że to właśnie dlatego
wybrałam taki a nie inny tytuł. W
końcu ludzie czasami też są jak takie
kozy i będą skakać, aż nie połamią
sobie wszystkich nóg, a czasami
również innych części ciała. 
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przy okazji zabijając jednego ze
znajdujących się tam widzów.
Organizatorzy jednak meczu nie
przerwali i finalnie New York Jets
wygrali 27 do 26. Dlaczego
zakończyłam całą tę historię właśnie tą
informacją? Gdyż w tamtych czasach
to właśnie ona była ważniejsza. W
końcu kogo obchodzą latające
kosiarki, skoro czyjaś ulubiona
drużyna przegrała kolejny mecz? I
może to przez właśnie ten fakt do
teraz niczego się nie nauczyliśmy i
popełniamy te same błędy
prowadzące do równie idiotycznych
śmierci? 

Dokładnie przez tak bezmyślne
wypadki jak te mogłoby się wydawać,
iż ludzie nigdy się nie nauczą. Czasami
jest to zwykły brak pomyślunku
podczas robienia czegoś, innym
razem najzwyklejsza ignorancja czegoś
takiego jak “wcześniejsze
przetestowanie produktu” i trzeba
przyznać, że to właśnie na tym
przejechała się największa grupa ludzi.
Człowiek, który, aby udowodnić, że
okna stłuc się nie da, rzucił się na nie i
w efekcie wypadł z budynku? A może
inna osoba, która, próbując zapewnić
sobie nieśmiertelność łyknęła nieco za
dużo tabletek z rtęcią, gdyż nie
sprawdziła co tak naprawdę one
robią? Jeśli to są za mało drastyczne
przykłady zawsze można przywołać
też mężczyznę, który chciał zmusić
swoje koguty do walki na noże,
natomiast kiedy przywiązał im ową
broń do ciała zszokowany sam od niej
poległ. a Przykładów jest naprawdę
wiele i to najróżniejszych, aczkolwiek
dość szybko można zauważyć w nich
wszystkich jedną wspólną cechę. 

Gabriela Mamaj



Książkowe polecajki
 

„Święto ognia” - czyli książka, która trafiła mi się, tak jak ślepej kurze
ziarno. 

Niedawno w bibliotece szkolnej w spontaniczny sposób, z polecania naszej
Pani bibliotekarki, wypożyczyłam powieść Jakuba Małeckiego „Święto ognia”.
Natrafiłam na tę książkę przypadkiem i bez większego zastanowienia
wypożyczyłam ją. Okazało się, że jest to jedna z lepszych polskich książek
przeczytanych przeze mnie w ostatnim czasie. Jeżeli chcecie przeczytać coś
inteligentnego, smutnego, jednakże pełnego ciepła rodzinnego, to tak jak ja
nie zastanawiajcie się i przeczytajcie tę świetną powieść, a nie będziecie
żałować. 

„Tysiąc wspaniałych słońc” Khaled Hosseini - powieść do
popłakania jak bóbr. 

Ta przejmująca opowieść to historia życia dwóch kobiet z Afganistanu,
których losy przeplatają się w tragicznych okolicznościach. Historia jest nie
tylko rzeczywistym opisem realiów życia w tym odległym, pod względem
geograficznym i kulturowym kraju, ale również panoramą historii
współczesnej Afganistanu. Po przeczytaniu tej książki nie sposób uronić kilku
łez albo nawet całej rzeki. Feministyczna, wciągająca, poruszająca do głębi
powieść spowoduje, że nigdy nie zapomnicie tej historii. 

„Czarne skrzydła czasu” - niekoniecznie takie czarne. 

Powieść Diane Setterfield można by nazwać białym krukiem. Tajemniczy
klimat, nawiązania do kruków oraz niepokojące zdarzenia, które spotykają
głównego bohatera, Williama Bellmana, powodują, że jest to powieść inna
oraz bardziej intrygująca od wielu współczesnych powieści. Mimo tego, że nie
jest idealną książką, to  poetycki sposób prowadzenia narracji oraz
odwiecznie poruszany w literaturze problem śmierci oraz konsekwencji
popełnionych zbrodni, powoduje, że jest to książka, po którą warto sięgnąć. 

Wszystkie książki są dostępne w naszej szkolnej bibliotece, do której
serdecznie zapraszamy!

 

      Helena Mazurek
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Zanim wół zapomni jak cielęciem był,
czyli porady od maturzystów

Egzamin dojrzałości określany jest jako jeden z najważniejszych, a
zarazem najbardziej stresujących momentów w życiu człowieka.

Każdy uczeń od początku nauki uświadamiany jest o tym, jak wielki
wpływ ma on na dalszą edukację oraz późniejsze życie zawodowe.

Owiany jest nutką niepotrzebnego lęku i niepewności. Z tego
powodu postanowiłam zapytać czwórkę tegorocznych maturzystów,
jakie było ich doświadczenie oraz jakie wyciągnęli z niego wnioski. 
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1. Czym najbardziej stresowałeś/aś się myśląc o
maturze?
 
Janek: Najbardziej stresowałem się tym, że egzamin jest tak wcześnie. Najwięcej
stresu w gruncie rzeczy jest nie w ciągu roku, a tuż przed samym egzaminem. Wtedy
nie ma znaczenia jak bardzo jesteś przygotowany, ten stres jest z tobą mimo
wszystko i bardzo trudno się go pozbyć.
 
Pola: Najbardziej stresowało mnie ciągłe powtarzanie, że matura to najważniejszy
egzamin w moim życiu i że cała moja edukacja jest na nim sprawdzana. Nauczyciele
przez cały rok mówili tylko o tym, podświadomie pobudzając na maturzystach
niemałą presję, która w pewnym momencie może przerosnąć każdego. Oprócz tego
stresująca jest nieprzewidywalność zadań na maturze, szczególnie z przedmiotów
humanistycznych, np. języka polskiego – nigdy nie wiesz na jaką lekturę czy temat
rozprawki trafisz.
 
Łukasz: Ja, myśląc o maturze, stresowałem się najbardziej, że jakiś element na
egzaminie może mnie zaskoczyć w niemiły sposób, np. zadanie, na które mogłem nie
być w pełni przygotowany, a które bardzo wpłynęłoby na ostateczne wyniki.
 
Julka: Tak naprawdę, rozmyślając o maturze, najbardziej obawiałam się tego, na
jakie zadania natknę się podczas pisania matury i czy na pewno będę w stanie im
podołać. Stresowałam się tym, czy nie okażą się być trudne bądź niezrozumiałe.
 

2. Co na maturze cię zaskoczyło (zarówno
pozytywnie jak i negatywnie)?
 
J: Pozytywnie zaskoczył mnie poziom zadań - niektóre były bardzo łatwe i przyjemne.
Oczywiście zdarzały się też takie, nad którymi trzeba było się bardziej zastanowić i
skupić. Negatywnie odebrałem z kolei to, że nauczyciele za bardzo budzą presję w
uczniach, przez co wytwarza się stresująca i niekomfortowa atmosfera.

P: Pozytywnym zaskoczeniem był dla mnie moment wyjścia z sali po ukończeniu
pisania i refleksji, że w gruncie rzeczy nic strasznego się nie stało, a sama matura nie
różni się za bardzo od innych egzaminów. Znajomi ze starszych roczników
powtarzali mi to wcześniej, ale będąc przed maturą nie do końca chciałam im w to
uwierzyć. Teraz jednak mogę to potwierdzić i myślę, że jest to dobra wskazówka,
szczególnie dla osób z tendencją do stresowania się. Co do negatywów, to trudno mi
jakiś przytoczyć. Wiadomo, że zawsze trafi się jakieś nieprzyjemne zadanie będące
niemiłą niespodzianką, jednak trzeba się liczyć z tym, że tak jak w życiu, nikt nigdy nie
wie wszystkiego.
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Ł: W pozytywny sposób zaskoczyła mnie matura z matematyki, która, jako jedyny
obowiązkowy przedmiot ścisły, miała być trudna, a okazała się (w moim odczuciu)
bardzo łatwa i zrozumiała. 
Z kolei negatywnie zaskoczyłem się tym, jak głupie potrafią być teksty z języka
angielskiego.
 
J: Na maturze zaskoczyło mnie to, że cały ten szum, który wytwarzają nauczyciele
wokół tego egzaminu, nie odzwierciedlał rzeczywistej sytuacji: pokazywali nam to
trochę jak sprawę życia i śmierci, tymczasem okazało się że odczucia są bardzo
podobne jak podczas zwykłego sprawdzianu czy klasówki.
 
3. Gdybyś mógł/mogła podejść do matury jeszcze
raz, co byś zmienił/a?
 
J: Na pewno lepiej i sumienniej bym się przygotował. Wiedziałbym też, że nie ma się
czego bać i czym stresować, oraz że lepiej nie zarywać nocy ucząc się przed
maturami, bo wtedy zamiast więcej pamiętać, to wszystko się zapomina.
 
P: Myślę, że o ile w samej formie egzaminu nic bym nie zmieniała, o tyle
poprawiłabym swoje podejście do sprawy w klasie maturalnej. Przedmioty, do
których uczyłam się systematycznie przez cały rok poszły mi znacznie lepiej niż  te,
którym nie poświęcałam aż takiej uwagi. Warto przeznaczyć więc rok maturalny na
powtarzanie materiału od samego początku, dzięki temu sama matura będzie mniej
stresująca.
 
Ł: Gdybym na tę chwilę miał podejść do matury po raz kolejny, zdecydowanie
powtórzyłbym więcej lektur i dokładniej przerobił materiał na maturę z języka
polskiego, warto się na nich bardziej skupić.
 
J: Wydaje mi się, że nie zmieniłabym nic, ponieważ decyzja dotycząca przedmiotów,
które pisałam była bardzo przemyślana. Myślę więc, że wszystko potoczyło by się tak
samo.
 
4. Na co warto zwrócić uwagę w przygotowaniu się
do matury?
 
J: Tak naprawdę wszystko zależy od zdawanego przedmiotu. Z polskiego trzeba się
skupić na lekturach. Z matematyki, moim zdaniem, najlepiej znaleźć sobie zajęcia
przygotowawcze. Z angielskiego warto powtórzyć sobie czasy, pisownię i słówka.
Dodatkowo warto sobie wykupić jakieś przygotowania do matury, jeśli jednak
chcecie się uczyć samodzielnie, to lepiej skupić się na tym, w czym czujecie się
najmniej pewnie.
 
P: Najbardziej warto zwrócić uwagę na samego siebie i co nam odpowiada w kwestii
uczenia się, bo każdy ma na to inną technikę. Przykładowo jedni przeczytają na
polskame streszczenia, inni wolą czytać wszystkie lektury od początku do końca. Nie
warto także na siłę próbować się czegoś wykuć, jeśli czujecie się zmęczeni, 
 pozwólcie sobie na 15 minut przerwy podczas której porobicie coś, co lubicie, i
wróćcie do nauki z nową dawką weny i energii.
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Ł: W przygotowaniu do matury bardzo istotne są próbne arkusze, które robi się w
domach. Samodzielna praca nad arkuszami jest niezmiernie przydatna, ponieważ od
samego początku zapoznaje maturzystów z formą zadań i całego egzaminu.

J: W przygotowaniu się do matury warto zwrócić uwagę na czas, który chcemy
poświęcić na naukę z konkretnych przedmiotów. Im dłużej odkładacie uczenie się,
tym bardziej będziecie się później stresować. Moim zdaniem, najlepiej zacząć się
uczyć mniej więcej po feriach. Do uczenia bardzo przydatne są repetytoria oraz
matury z poprzednich lat lub, z racji na zmianę matur od przyszłego roku,
przykładowe arkusze na stronie CKE.
 

5. Gdybyś miał/a przekazać jedną, najważniejszą
poradę dla przyszłych maturzystów, to co byś im
doradził/a?
 
J: W skrócie: nie stresować się, powtarzanie materiału najlepiej zacząć miesiąc,
najpóźniej dwa tygodnie przed. I wyspać się przed maturami! Odpoczynek jest
bardzo ważny!
 
P: Po pierwsze trzeba podejść do sprawy na spokojnie. Nie zapominajcie, że co roku
tysiące maturzystów znajduje się w tej samej sytuacji i bez trudu zdają, dają sobie
radę. Po drugie, bądźcie dla siebie wsparciem i pomocną dłonią, szczególnie w klasie
maturalnej – warto w tych chwilach nie dokładać sobie nerwów poprzez
nieporozumienia i kłótnie. No ale przede wszystkim nie dajcie się za bardzo
zestresować, bo nerwy nigdy nie wychodzą nikomu na dobre.
 
Ł: Powiedziałbym, żebyście nie skupiali się na ocenach, gdyż tak naprawdę liczą się
wyłącznie wyniki samej matury. Oceny nie odzwierciedlają wiedzy, którą posiadacie,
warto poświęcić swoją uwagę na to, co najważniejsze, czyli sam egzamin.
 
J: Najważniejsza rada jest taka, aby nie odkładać nauki na ostatnią chwilę, uczyć się
systematycznie oraz pamiętać, że matura to nie jest koniec świata i na pewno dacie
sobie radę tak jak wielu innych maturzystów.
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Kamila Darczyńska
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Twarda Sztuka

"artystki feministki"
 

artystki feministki
walczą o prawa.
walczą o sztukę.

a przede wszystkim
o prawa do sztuki.
dlaczego pomiędzy

narodowych wieszczy
choćby jedna kobieta

się nie pomieści?
czyżby poezji naszej

feromony
zbyt kompromitują męskie

felietony?
artystki feministki
walczą o równość.
i walczą o słowo.

a przede wszystkim
o równość dla słowa.
dlaczego na kartach

historii naroduani jedna wieszczka
nie potrzebna nikomu?

czyżby pióra i kartki pachnące
kobiecością

musiały być skrywane pod
męską szorstkością?

artystki feministki
walczą o wybór.
i walczą o rym.

a przede wszystkim
o szansę na jego

wybór.
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"pogodynka"
 

Jestem zmienna.
Tak jak pogoda za twoim oknem.
Czasami świecę pewnością siebie,

Jak promienie słoneczne, które tak soczyście
częstują cię piegami latem.

Czasami uderzam pięścią w stół,
Jak krople deszczu uderzające

do ciebie przez szybę.
Czasami udaję spokojną kobietę,

Jak ta jesienna chmura, która okazuje się
być chmurą ulewną.

Tą, która nawiedza cię, gdy akurat 
nie masz przy sobie parasola.

Czasami mój chłód i oschłość mogą cię wręcz zrazić.
Jak ta lodowata zaspa chrupiącego śniegu, 

W którą przypadkiem wpadłeś.
Jestem zmienna.

Tak jak pogoda za twoim oknem.
I właśnie to sprawia,

że jestem piękna.

"łzy"
 

Spacerują po mej twarzy
Leniwe, ospałe,

Zmęczone dźwiganiem tego,
Czego ja sama nie umiałam

Udźwignąć.
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O wścibskich pytaniach słów kilka

 Nasze prawo do informacji o
działalności instytucji publicznych, jak i
o zadaniach publicznych
realizowanych przez inne podmioty,
wynika z idei, iż naród posiada
najwyższą władzę w państwie. Jest to
fundament demokracji. Dlatego też,
aby obywatele mogli sprawować
nadzór nad swoimi przedstawicielami i
urzędnikami, muszą oni mieć dostęp
do informacji o ich działalności. Prawo
to zostało zawarte w Art. 61.
Konstytucji RP.

Ustęp pierwszy tego artykułu wymienia
kategorie podmiotów, o których
możemy uzyskać informacje – są to:
• organy władzy publicznej 
• osoby pełniące funkcje publiczne
• organy samorządów gospodarczych i
zawodowych
• inne osoby i jednostki organizacyjne
w zakresie, w jakim gospodarują one
mieniem komunalnym lub majątkiem
Skarbu Państwa

Kolejny ustęp przyznaje nam prawo
dostępu do dokumentów, jak również
wstępu na posiedzenia kolegialnych
organów władzy pochodzących z
wyborów. Wolno nagrywać!

Z kolei ustęp trzeci wskazuje, iż prawo
te może zostać celem ochrony
prywatności i praw innych osób oraz
podmiotów gospodarczych, ochrony
porządku publicznego, bezpieczeństwa
lub ważnego interesu gospodarczego
państwa. Podobnie, jak w przypadku
innych praw obywatelskich,
ograniczenia te nie mogą naruszać
istoty tych praw. Oznacza to, że zakres
informacji, jakie może uzyskać obywatel
powinien być możliwie najszerszy.

Kwestie związane z dostępem do
informacji publicznej reguluje Ustawa o
Dostępie do Informacji Publicznej
(UODIP), a w przypadku niejasności –
orzecznictwo sądów i Trybunału
Konstytucyjnego.
Skupmy się jednak na UODIP. Tekst
ustawy rozpoczyna się od definicji
informacji publicznej – jest to każda
informacja o sprawach publicznych.
Każdemu z nas przysługuje prawo
dostępu do tej informacji, z pewnymi
ograniczeniami, o których powiem
jeszcze za chwilę. 

Czy zastanawialiście się kiedyś co się dzieje w lokalnym samorządzie,
urzędzie, czy ministerstwie? Albo skąd dziennikarze czerpią wiedzę na
ten temat? Okazuje się, że wiele tych informacji można uzyskać poprzez
wniosek, który każdy z nas może złożyć u danej instytucji i wtedy ta
instytucja jest zobligowana nam tej informacji udzielić. Z nielicznymi
wyjątkami. Informacja ta nosi nazwę informacji publicznej, gdyż dotyczy
instytucji oraz działalności publicznej.
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Ustawa wymienia kategorie podmiotów
zobowiązanych do udostępnienia
informacji publicznej. Są to 

• organy władzy publicznej
• organy samorządów gospodarczych i
zawodowych (np.: Naczelna Izba
Lekarska, Krajowa Izba Gospodarcza)
• podmioty reprezentujące Skarb
Państwa (np.: Agencja Mienia
Wojskowego, wojewoda, Urząd
Skarbowy)
• podmioty reprezentujące państwowe
osoby prawne albo osoby prawne
samorządu terytorialnego oraz
podmioty reprezentujące inne
państwowe jednostki organizacyjne
albo jednostki organizacyjne
samorządu terytorialnego (np.: szkoły,
biblioteki, szpitale)
• podmioty reprezentujące inne osoby
lub jednostki organizacyjne, które
wykonują zadania publiczne lub
dysponują majątkiem publicznym (np.:
Polski Związek Piłki Nożnej)
• 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 (np.: spółki komunalne,
przedsiębiorstwa państwowe)
• organizacje związkowe i pracodawców
• partie polityczne

Nie licząc wspomnianego już wstępu na
posiedzenia czy to rad gmin, sejmików
wojewódzkich, bądź rad dzielnic, dostęp
do informacji publicznej odbywa się na
dwa sposoby:
• poprzez Biuletyn Informacji Publicznej
(BIP), danej instytucji, bądź Centralne
Repozytorium Informacji Publicznej
(CRIP) – niezależny od BIP-ów serwis
gromadzący dane od różnych instytucji

• poprzez wniosek złożony u danego
podmiotu

Biuletyn Informacji Publicznej to strona
internetowa, na której dana instytucja
publikuje informacje o sobie i swojej
działalności. Część z informacji, jak np.:
o majątku, kierownictwie, czy statusie
prawnym musi się znaleźć w nich
obowiązkowo. Publikowanie innych
informacji leży już w gestii podmiotu.
Do posiadania BIP-u zobligowane są
prawie wszystkie podmioty
zobowiązane do udostępniania
informacji publicznej. W praktyce
jednak bywa różnie. Obowiązku
posiadania BIP-u rygorystycznie
przestrzegają organy państwowe oraz
samorządy. Jednostki budżetowe
samorządu terytorialnego, spółki
komunalne i samorządy zawodowe na
ogół posiadają swoje biuletyny.
Natomiast część przedsiębiorstw
państwowych organizacji związkowych i
organizacji pracodawców prowadzi
swoje BIP-y, a część nie. Zdecydowana
większość partii politycznych nie
wywiązuje się z tego obowiązku. Ciężko
powiedzieć ile organizacji
pozarządowych i innych podmiotów
realizujących zadania publiczne
prowadzi swoje biuletyny. Wydaje się,
że niewiele. 
Zawartość BIP-ów też bywa różna –
bywają biuletyny, w których nie ma
praktycznie nic, a trafiają się też takie, w
których pełno jest wartościowych
materiałów. 

Link do BIP-u na stronie danego
podmiotu najczęściej znajduje się pod
taką ikonką:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17



Przykładowe biuletyny:
https://www.gov.pl/web/pip
https://lo155.bip.um.warszawa.pl/defau
lt.htm
https://bip.warszawa.pl/default.htm

Centralne Repozytorium Informacji
Publicznej z kolei to zupełnie odrębny
portal, utworzony na podstawie innych
przepisów, niż UODIP. Służy ono
bardziej udostępnianiu danych, aniżeli
dokumentów.

Wnioski są najpotężniejszym
narzędziem dostępu do informacji
publicznej, umożliwiającym uzyskanie
informacji, których nie ma w BIP-e, ani
CRIP-e. Choć w niektórych urzędach
istnieją formularze takich wniosków, to
nie ma jednej sztywnej formy, której
trzeba bezwzględnie się trzymać. 

Musi on jednak zawierać trzy
rzeczy:
• precyzyjnie wskazaną informację, o
którą wnioskujemy
• formę udostępnienia nam danej
informacji
• adres do doręczeń - adres email, bądź
adres fizyczny

Warto również zamieścić na początku
wniosku nagłówek informujący, że jest
to wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, jak również krótki akapit
wskazujący, na podstawie jakich
przepisów składamy ten wniosek, czyli
Art. 61. Konstytucji RP oraz Art. 10.
Ustawy o Dostępie do Informacji
Publicznej. 
Nie ma obowiązku podpisywania się
pod takim wnioskiem, ani
zamieszczania żadnych dodatkowych
danych o sobie. 

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy organ wyda
decyzję o odmowie udzielania nam danej
informacji i będziemy chcieli się od niej
odwołać, ale kwestia ta zostanie
poruszona jeszcze za chwilę.
Wniosek można wysłać zarówno pocztą
tradycyjną, przez ePUAP jak również
pocztą elektroniczną, faksem, lub złożyć
osobiście w urzędzie, bądź siedzibie
podmiotu. 

Przykład wniosku oraz odpowiedzi,
jaką można otrzymać znajduje się na
końcu artykułu.

Podmiot, który otrzymał wniosek, ma 14
dni na udostępnienie informacji,
odmowę, jeżeli uzna, że wskazana
informacja nie jest to informacja
publiczna, bądź inną odpowiedź. Jeżeli
podmiot uzna, iż nie ma możliwości
udostępnienia żądanej informacji w
terminie może przedłużyć termin ich
udostępnienia. Nie dłuższy jednak, niż
dwa miesiące od złożenia wniosku.
Podmiot w swojej odpowiedzi musi
wskazać ten termin oraz powinien podać
uzasadnienie.

Sama procedura dostępu do informacji
publicznej jest bardzo prosta. Niestety
jednak realizacja obowiązku
udostępniania informacji publicznej
pozostawia wiele do życzenia. Około
jednej trzeciej podmiotów ignoruje
nadesłane wnioski i dopiero, po ich
„przyciśnięciu”,  część z nich udziela
odpowiedzi. Bywa też tak, że podmiot
udziela odpowiedzi niepełnej, wymijającej,
bądź też sięga po rozmaite kruczki
prawne, byleby informacji nie udzielić.
Może to wynikać z niskiej świadomości
obowiązków ciążących na kierownictwie
niektórych podmiotów, jak również z
niechęci do dzielenia się z obywatelami
informacją. 
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      o nie ma możliwości jej
udostępnienia w żądanej formie, ale nie
uzasadnił on dlaczego, ani nie
zaproponował alternatywnej formy
udostępnienia 
• podmiot zażąda od nas opłaty za
udostępnienie informacji

Formularze wniosków można
znaleźć pod tym adresem:
https://informacjapubliczna.org/sddi/zloz
-skarge-na-bezczynnosc/

Skarga musi być podpisana odręcznie,
chyba że wysyłamy ją przez ePUAP. 

Skargę składamy w dwóch
egzemplarzach za pośrednictwem
podmiotu, którego dotyczy. Można ją
wysłać, bądź dostarczyć osobiście.
Podmiot ma 15 dni na przekazanie jej
wraz z dokumentami do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego (WSA) w
województwie, w którym podmiot ma
swoją siedzibę. Jeżeli podmiot tego nie
zrobi możemy wnioskować do WSA o
ukaranie go grzywną. Aby sprawdzić, czy
skarga została przekazana do sądu
wystarczy do niego zadzwonić i się
zapytać. Wpis do takiej skargi wynosi 100
zł; na jego uiszczenie mamy 7 dni. 

Często samo złożenie skargi wystarczy,
aby podmiot wymiękł i udostępnił nam
żądaną informację. Wtedy możemy
założyć do WSA wniosek o wycofanie
skargi. 

Rozprawy w sprawach skarg na
bezczynność zarządzane są niezwykle
rzadko. Jeżeli już do niej dojdzie, to jest
ona bardzo prosta i trwa ok. 10-15
minut. Jeśli wygramy, otrzymamy zwrot
kosztów sądowych, a podmiot otrzyma
nakaz udostępnienia informacji.  

Zależy też jakie pytanie zadamy. Niemile
widziane bywają pytania o pieniądze i
kwestie okołopolityczne. Nie bez
powodu poważne problemy z
transparentnością mają partie
polityczne, Trybunał Konstytucyjny w
obecnym składzie, ministerstwa
(przynajmniej w niektórych drażliwych
kwestiach) oraz niektóre samorządy. 
Szczęśliwie nie jesteśmy całkowicie
zdani na łaskę urzędnika, bądź
pracownika instytucji, która otrzymała
nasz wniosek. UODIP przewiduje
sankcje karne za nieudostępnienie
informacji publicznej – grzywnę lub
pozbawienie wolności do roku. Naszymi
narzędziami w walce o jawność są
skargi na bezczynność, odwołania do
organu wyższego szczebla oraz skargi
na decyzję odmowną.  Warto jednak
zacząć od polemiki z danym
podmiotem i 
Skargę na bezczynność można
złożyć, gdy:
• minęło 14 dni, a podmiot nie wysłał
odpowiedzi
• „pozostawił wniosek bez rozpatrzenia”
ze względu na brak podpisu•
odpowiedź jest niepełna
• odpowiedź jest wymijająca
• podmiot twierdzi, że żądana
informacja nie jest informacją publiczną
• podmiot nie wydał decyzji odmownej,
ale twierdzi, że nie może udostępnić
informacji, gdyż:
 o naruszałoby to tajemnicę
przedsiębiorcy/statystyczną/
skarbową/ochronę prywatności
    o jest to informacja przetworzona i
zażądał wykazania szczególnego
interesu publicznego
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Jeżeli zaś przegramy, to zawsze można
wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego
Sądu Administracyjnego. 

Wzory wniosków oraz szczegółowy
opis procedur można znaleźć tutaj:
https://informacjapubliczna.org/proced
ures/skarga-na-bezczynnosc/

Jeżeli podmiot podejmie decyzję
odmowną możemy złożyć:
• odwołanie do organu wyższego
szczebla, jeżeli takowy istnieje
• skargę na decyzję odmowną, jeżeli w
przypadku danego podmiotu nie
istnieje organ wyższego szczebla, lub
organ ten także odmówił
Aby jednak abyśmy mogli  sięgnąć po
te środki, podmiot, zgodnie z
kodeksem postępowania cywilnego,
musi wydać decyzję o odmowie
udostępnienia nam informacji. Musi
ona zostać dostarczona pocztą
tradycyjną lub przez ePUAP. Jeżeli
otrzymamy ją tylko na email, możemy
wezwać podmiot do prawidłowego
dostarczenia decyzji odmownej.
Wezwanie można wysłać w dowolny
sposób. 

Wzór wezwania można znaleźć
tutaj:
https://informacjapubliczna.org/wp-
content/uploads/wzor-wezwanie-do-
prawidlowego-doreczenia-decyzji-
04.2020.docx

Czasami ciężko określić, czy
odpowiedź, którą otrzymamy jest
decyzją czy nie.

Przyjmuje się, że odpowiedź,
aby była decyzją musi zawierać:
• oznaczenie organu wydającego
(kto wydał tą decyzję)
• oznaczenie adresata decyzji (do
kogo ona jest kierowana)
• jednoznaczne rozstrzygnięcie
• podpis osoby uprawnionej do jej
wydania

Odwołanie przysługuje nam, jeżeli
istnieje organ nadrzędny względem
danego podmiotu, np.:
Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w przypadku wójta,
burmistrza, prezydenta miasta,
starosty i marszałka województwa
jest to Samorządowe Kolegium
Odwoławcze, albo prezes NFZ w
przypadku wojewódzkiego oddziału
NFZ. Analogicznie, jak w przypadku
skargi na bezczynność odwołanie
wnosimy za pośrednictwem
podmiotu, do którego składaliśmy
wniosek, i mamy na to 14 dni od
dnia otrzymania decyzji.

W przypadku, gdy nie ma organu
nadrzędnego dla danego
podmiotu, możemy w ciągu 14 dni
od otrzymania decyzji odmownej
wysłać do podmiotu wniosek o
ponowne rozpatrzenie sprawy (co
może być mało skuteczne w
przypadku oporny podmiotów) lub
złożyć skargę na decyzję odmowną
do WSA. Mamy na to 30 dni od dni
otrzymania owej decyzji. Tak samo,
jak w przypadku skargi na
bezczynność, składamy ją za
pośrednictwem podmiotu,
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 który nam odmówił, i ma on 15 dni na
wysłanie skargi do sądu wraz z
dokumentami. Wpis tym razem wynosi
200 zł, a z sądu otrzymujemy
odpowiedź na skargę wraz z informacją
o rozprawie.

Obecność na rozprawie bardzo rzadko
jest obowiązkowa. Jeżeli już to jest ona
dość prosta i trwa ok 10-15 minut.  Jeśli
wygramy, otrzymamy zwrot kosztów
sądowych, a podmiot otrzyma nakaz
udostępnienia informacji. Jeżeli zaś
przegramy, to zawsze można wnieść
skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu
Administracyjnego. 

Szczegółowy opis procedur oraz
wzory wniosków można znaleźć
tutaj:
https://informacjapubliczna.org/proced
ures/skarga-na-decyzje/

Kto ma rację?
Prawo do informacji publicznej nie jest
nieograniczone. Istnieją również
informacje objęte ochroną prawną, jak
w przypadku danych osobowych, czy
niektórych informacji o
przedsiębiorstwach. Jak więc odróżnić
przypadki, kiedy podmiot faktycznie nie
może nam danej informacji udostępnić,
a kiedy są to wyłącznie wymówki, byleby
tylko nam jej nie udzielić? I jak to jest z
tą informacją przetworzoną, opłatami,
przedłużaniem terminów i innymi
kwestiami proceduralnymi?

„pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia” 

Czasami, gdy wysłany przez nas wniosek
nie zawiera podpisu, albo adresu
wnioskodawcy, podmiot (zazwyczaj
urząd) wzywa nas do uzupełnienia
danych wnioskodawcy, albo wręcz
„pozostawia wniosek bez rozpoznania”
ze względu na brak ww. danych. 
 Powołuje się nieraz przy tym na Art. 64
Kodeksu postępowania
administracyjnego, który zobowiązuje
wnoszącego podanie do zamieszczenia
na nim swoich danych.
Tyle że wniosek o udostępnieni
informacji publicznej nie jest podaniem,
a UODIP nie nakłada na wnioskodawcę
obowiązku zamieszczania swoich
danych we wniosku. W takim wypadku
należy złożyć skargę na bezczynność.
Jedyny wyjątek to sytuacja, kiedy
podmiot chce wydać decyzję odmowną i
potrzebuje danych wnioskodawcy do jej
dostarczenia.

Brak środków technicznych
Podmiot ma obowiązek dostarczyć
informacje we wskazanej przez
wnioskodawcę formie i tylko w
uzasadnionych okolicznościach może od
tego odstąpić np.: nie wyśle skanów, bo
nie posiada skanera. Powinien on
zaproponować alternatywną formę
udostępnienia. Jeżeli się zgadzamy
składamy wtedy nowy wniosek ze
wskazaniem tejże formy udostępnienia,
w przeciwnym razie sprawa ostaje
umorzona.

Informacja przetworzona
Informacja przetworzona – ulubiony
kruczek prawny urzędników alergicznie
reagujących na wścibskie pytania
obywateli. Ale czym ona właściwie jest?
Informacja przetworzona – jest to
informacja, która nie istnieje w
momencie złożenia wniosku, a której
wytworzenie wymaga wydobycia jej z
dostępnych podmiotowi danych,
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 Możliwe jest kilkukrotne przedłużanie
wniosku, o ile wyznaczony termin nie
przekracza wspomnianych 2 miesięcy.
Przedłużenie terminu „udostępnienia
informacji” zawarte w ww. przepisie bywa
interpretowane w orzecznictwie na dwa
sposoby – generalnie powinno być ono
stosowane, gdy podmiot zdecyduje się
na udostępnienie informacji, lecz ze
względu na okoliczności będzie mógł je
przekazać dopiero za jakiś czas. Zarazem
jednak dopuszcza się również
interpretację mówiącą, iż w
uzasadnionych okolicznościach (np.:
duża liczba innych wniosków) podmiot
może wydłużyć termin samego
rozpatrzenia wniosku i ewentualnie na
sam koniec wydać decyzję odmowną.
Otwiera to jednak furtkę dla irytującej
praktyki niektórych podmiotów, jaką jest
owlekanie rozpoznania wniosku, a
następnie stwierdzanie, iż dotyczy on
„informacji przetworzonej”. 

wykonując odpowiednie analizy i inną
kreatywną pracę. Podmiot, który
otrzymał wniosek o udostępnienie
informacji kwalifikującą się tej kategorii,
może zażądać od wnioskodawcy
wykazania szczególnego interesu
publicznego. 

A jak ten interes wykazać? Należy
wskazać jak my konkretnie możemy
wykorzystać te informacje dla dobra
ogółu. Samo udostępnienie tych
informacji dalej nie wystarczy ale np.:
lokalna inicjatywa mieszkańców
chcących wprowadzić jakieś zmiany w
gminie i potrzebująca danych do
realizacji swojego projektu już tak. 
Czasami to wystarczy, by przekonać
podmiot, aby ten udostępnił żądane
informacje. Jednakże częściej jest to
sztuczny wymóg mający na celu
utrudnić dostęp do informacji. Należy
pamiętać, że samo stworzenie prostego
zestawienia danych, zebranie,
zeskanowanie dużej liczby dokumentów
i ich anonimizacja nie czyni informacji
złożoną. Jedynie czasochłonne i
skomplikowane przekształcenie sprawia,
że informacja jest informacją złożoną. 

Gdy podmiot stosuje takie wybiegi
należy złożyć skargę na
bezczynność.
https://informacjapubliczna.org/wp-
content/uploads/Informacja-publiczna-
przetworzona-jako-ograniczenie-prawa-
do-informacji-publicznej.pdf

Przedłużenie terminu odpowiedzi
na wniosek 
Zgodnie z Art. 13. ust. 2 UODIP, jeżeli
podmiot nie jest stanie udostępnić
żądanej informacji w ciągu 14 dni od
złożenia wniosku,

 jest on zobowiązany w ciągu tych 14 dni
do powiadomienia o tym wnioskodawcy,
podania przyczyny oraz wskazania
terminu, w którym udostępni
informacje. Nie dłuższym jednak, niż 2
miesiące od złożenia wniosku.
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  Choć zgodnie z orzecznictwem ww.
przepis nie powinien służyć samemu
„odraczaniu” realizacji wniosku, to
wnioskodawca nie ma za bardzo jak
sprawdzić, czy przedłużenie terminu jest
uzasadnione. Co więcej, jeżeli podmiot
dostatecznie uargumentuje swoją
decyzję, zostaje zwolniony z zarzutu
bezczynności. W takiej sytuacji możemy
złożyć skargę na przewlekłość, jeżeli w
wyznaczony termin jest niedorzecznie
odległy, co może świadczyć o
nieefektywnym działaniu podmiotu.
Skargę na bezczynność możemy złożyć,
jeżeli podejrzewamy, że decyzja
podmiotu o przedłużeniu terminu jest
błędna, ze względu na brak
uzasadnienia lub możliwość
udostępnienia informacji w krótszym
terminie. Tj. gdy kwestionujemy samą
zasadność przedłużenia terminu, gdyż
podejrzewamy, że osoby po stronie
podmiotu coś kombinują i jest to jedynie
pretekst do odwleczenia sprawy.

Więcej na ten temat można
przeczytać tutaj:
https://informacjapubliczna.org/news/ki
edy-urzad-moze-przedluzyc-termin-
odpowiedzi-na-wniosek/
https://informacjapubliczna.org/news/na
ruszenie-art-13-ust-2-udip-jako-
podstawa-do-wniesienia-skargi-na-
bezczynnosc/

Opłaty 
Czasami może się zdarzyć, że podmiot,
który otrzymał nasz wniosek, naliczy
nam opłatę za poniesione koszty.
Zgodnie z Art. 7. ust. 2.  UODIP dostęp
do informacji publicznej jest bezpłatny, z
zastrzeżeniem Art. 15. UODIP, którym
mówi, iż jeżeli podmiot, do którego
złożono wniosek, ma ponieść
dodatkowe koszty związane z formą
udostępnienia (np.: za arkusze w
przypadku kserokopii, 

albo płytę CD z plikami) lub
koniecznością przekształcenia
informacji w formę wskazaną we
wniosku, może on w drodze wyjątku
naliczyć wnioskodawcy opłatę w
wysokości odpowiadającej tym kosztom.  
Od momentu powiadomienia o opłacie
mamy 14 dni na zmianę formy
udostępnienia (np.: z kserówek na
skany) lub wycofanie wniosku. Brak
reakcji jest równoznaczny ze zgodą na
naliczenie opłaty. Przy czym należy
pamiętać, że opłata ta dotyczy kosztów
dodatkowych, głównie materiałowych, a
nie samej pracy urzędnika lub
pracownika podmiotu w normalnym
wymiarze godzin. Czasami jednak
dopuszczalne jest wliczenie kosztów za
pracę osoby, której „po godzinach”
polecono przygotować daną informację.
Nie ma również cenników takich opłat.
Dobra rada – unikajmy nośników
fizycznych i prośmy o skany lub pliki,
ewentualnie o wgląd w dokumenty w
urzędzie. Na szczęście jednak zarówno
wysokość, jak i sposób naliczenia opłat
można zaskarżyć. Taką skargę składa się
w taki sam sposób, jak pozostałe.

Wzór skargi oraz szczegółowe
informacje można znaleźć tutaj:
https://informacjapubliczna.org/proced
ures/oplata/
https://informacjapubliczna.org/news/pl
acic-czy-nie-placic-pulapki-bezplatnego-
dostepu-do-informacji-publicznej/

„Nadużywanie prawa do
informacji”
Niekiedy bywa tak, że podmiot
stwierdza, iż wnioskodawca „nadużywa
prawa do informacji” i dlatego jej nie
udzieli. Jest to całkowicie bezprawne, 
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gdyż nie ma czegoś takiego, jak
„nadużywanie prawa do informacji”.
Zgodnie z UODIP podmiot nie ma
prawa pytać wnioskodawcy o jego
interes (nie licząc informacji
przetworzonej), a zatem nie ma
podstaw by oceniać, czy jest to
nadużycie, czy nie. Co więcej prawo
do informacji jest prawem
konstytucyjnym i, zgodnie z
orzecznictwem, nawet masowe
wysyłanie wniosków nie stanowi
nadużycia tego prawa. Jeżeli spotkamy
się z taką odpowiedzią, możemy
złożyć skargę na bezczynność (jeżeli
odpowiedź ta nie byłą jednoznaczną
decyzją), odwołać się lub złożyć skargę
na decyzję do WSA.

https://informacjapubliczna.org/wp-
content/uploads/naduzywanie2.pdf

„Żądana informacja nie stanowi
informacji publicznej”
Bywa tak, że podmiot, do którego
złożono wniosek, stwierdza, iż żądana
informacja nie stanowi informacji
publicznej. Czym zatem dokładnie
jest, a czym nie jest informacja
publiczna i jakie są jej ograniczenia?

Informacja publiczna:
• dotyczy działalności podmiotów i
osób wykonujących zadania publiczne
• jest w posiadaniu tych podmiotów,
ale nie musi być przez nie wytworzona
(np.: zewnętrzna ekspertyza użyta w
procesie projektowania ustawy)
• dotyczy sfery faktów; jest nią treść
dokumentów dotyczących ich
działalności
Jednocześnie podlega ona
ograniczeniom ze względu na
ochronę prywatności, tajemnicy
przedsiębiorcy, lub informacji
niejawnych. 

Oto najczęstsze przypadki:

„Dokument/informacja
wewnętrzna”
Czasami podmiot, który otrzymał
wniosek, odmawia udostępnienia
informacji, twierdząc, iż nie jest to
informacja publiczna, gdyż jest to
„dokument wewnętrzny”. W ustawach, a
w szczególności UODIP, jednak nie
istnieje takie pojęcie, jak „dokument
wewnętrzny”. Z kolei Art. 31. ust. 3. mówi,
że ograniczenia w korzystaniu z
konstytucyjnych wolności i praw mogą
wynikać wyłącznie z ustaw. 

Choć pogląd, iż sam fakt, że dany
dokument ma charakter wewnętrzny, czy
roboczy, nie dyskwalifikuje go, jako
informacji publicznej jest obecny w
orzecznictwie, to pojawił się również
kontrowersyjny quasi-precedens (tj.
Naczelny Sąd Administracyjny oraz
Trybunał Konstytucyjny powoływały
kilkukrotnie się na wydane wcześniej
orzeczenie NSA, zamiast wskazać
podstawę swojej decyzji w ustawach i
konstytucji, co nie powinno mieć
miejsca), tworzący niepodparte ustawami
pojęcie „dokumentów wewnętrznych”, 
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  których jawność jest częściowo lub
całkowicie wyłączona. Do tej kategorii
zaliczać się mają „Dokumenty, które
służą gromadzeniu i wymianie informacji
oraz uzgadnianiu stanowisk i poglądów,
jednak nie są w żadnej mierze wiążące
dla organu, ewentualnie mają jedynie
charakter organizacyjny i porządkowy”
oraz „informacje o charakterze
roboczym (zapiski, notatki), które zostały
utrwalone w formie tradycyjnej lub
elektronicznej i stanowią pewien proces
myślowy”, a które „Nie są jednak
wyrazem stanowiska organu”.
Konstytucyjność tego wyłączenia
jawności jest wysoce wątpliwa. Na ogół
podmioty stosujące ten wybieg działają
bezprawnie. W skardze na bezczynność,
odwołaniu, bądź skardze na decyzję
warto wskazać, iż takiego terminu nie ma
w ustawach, czyli nie można ograniczyć
w ten sposób prawa do informacji. 

Więcej na ten temat można
przeczytać tutaj:
https://informacjapubliczna.org/wp-
content/uploads/dokument_wewnetrzny
3.pdf

Ochrona prywatności/danych
osobowych Nawet przed wejściem w
życie RODO ochrona danych osobowych
lub prywatności była jedną z
najczęstszych wymówek niechętnych
jawności podmiotów. Co nie zmienia
jednak faktu, iż prywatność też musi
podlegać ochronie, jako konstytucyjne
prawo obywatela. Art. 5. ust. 2. UODIP
mówi, iż prawo do informacji podlega
ograniczeniu ze względu na ochronę
prywatności i tajemnicę przedsiębiorcy,

ale „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 z
przysługującego im prawa.” W samej
UODIP nie ma definicji osoby pełniącej
funkcje publiczne, zaś w polskim prawie
funkcjonuje kilka różnych definicji.
Generalnie przyjmuje się, że są to
głównie osoby zajmujące, którym
przysługują chociażby wąskie
kompetencje decyzyjne w organach
państwowych i samorządowych np.:
ministrowie, prezesi urzędów, kierownicy
wydziałów, rektorzy uczelni, ich zastępcy,
posłowie, senatorowie, radni, członkowie
zarządów powiatów, prokuratorzy,
sędziowie, itp. Czasami zalicza się do tej
kategorii również urzędników
administracji.  

Również kwestia innych osób, jak i
samego rozgraniczenia między sferą
prywatną, a publiczną jest wysoce
niejasna i wymaga osobnej oceny dla
każdego przypadku. Na pewno nie
oczekujmy od podmiotu ujawnienia
danych osobowych poszczególnych
pracowników, czy innych osób będących
w posiadaniu danego podmiotu, z
wyjątkiem imienia, nazwiska, służbowych
danych kontaktowych i podpisu osób
pełniących funkcje publiczne. Kolejny
wyjątek dotyczy ofert przetargowych na
realizację zamówienia publicznego –
jawne są imię i nazwisko wykonawcy,
adres siedziby i jego ewentualnych
podwykonawców, dane personelu
wykonawcy (jeżeli ten aspekt miał
znaczenie przy wyborze oferty) oraz
wynagrodzenie. 
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Jeżeli wniosek o udostępnienie
informacji publicznej nie dotyczy
konkretnie czyichś danych, podmiot
powinien udostępnić żądaną
informację/dokumenty po ich
uprzedniej anonimizacji – tj. chronione
dane osobowe i inne prywatne
informacje będą usunięte, ile nie
pozbawia to dokumentów waloru
informacyjnego. Podmiot w odpowiedzi
na wniosek  powinien poinformować o
tym fakcie i wskazać powód. Sam fakt,
że dany dokument zawiera takie dane
nie oznacza, że nie można go ujawnić.
Warto przypomnieć o tym podmiotom
zasłaniających się „ochroną
prywatności”.

Więcej na ten temat można
przeczytać tutaj:
https://www.pois.gov.pl/media/92778/pr
zewodnik_udip_poiis.pdf#page=30
https://informacjapubliczna.org/news/o
graniczenia-prawa-do-ochrony-
prywatnosci/

https://informacjapubliczna.org/wp-
content/uploads/Granice-
jawno%C5%9Bci.pdf

https://www.prawo.pl/samorzad/prawo-
do-prywatnosci-osob-pelniacych-
funkcje-publiczne,89113.html

Tajemnica
przedsiębiorcy/handlowa
Choć z jednej strony w Polsce, jako
państwie o gospodarce rynkowej, część
informacji o przedsiębiorstwach
podlega ochronie, by zapobiec
rozwojowi nieuczciwej konkurencji, to z
drugiej konieczne jest zapewnienie
obywatelom kontroli nad
gospodarowaniem publicznymi
pieniędzmi przez różne podmioty, a w
szczególności, 

nad zamówieniami publicznymi. Właśnie
w tym obszarze możemy się spotkać ze
szczególną niechęcią. Brak
transparentności w tym zakresie ułatwia
ukrywanie niegospodarności i korupcji, i
w konsekwencji sprzyja rozwojowi tych
patologii. 

Tajemnica przedsiębiorcy – jest to
„nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich
poufności.” Informacja, aby była objęta
tajemnicą przedsiębiorstwa musi
spełniać wszystkie trzy ww. przesłanki. W
przeciwieństwie do prawa do informacji,
tajemnica przedsiębiorcy nie ma rangi
konstytucyjnej, wobec czego wyłączenie
jawności celem jej ochrony powinny
 stanowić 
wyjątek. 

Art. 5. 
ust. 2. UODIP 
wprowadza 
ograniczenie 
dostępu do 
informacji ze 
względu na                                ochronę
tajemnicy przedsiębiorcy z wyjątkiem
przypadków, gdy przedsiębiorca
rezygnuje z przysługującego mu prawa.
W przypadku zamówień publicznych
(np.: gdy urząd gminy chce zamówić
nowe drukarki i szuka dostawcy, albo
zleca remont drogi), kwestie te
szczegółowo reguluje Prawo Zamówień
Publicznych – zgodnie z tymi przepisami
postępowanie o udzielenie zamówienia
jest jawne, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, 
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które zostały zastrzeżone przez
wykonawcę. (Jeżeli zapomni tego zrobić
to już jego problem.) 

Wykonawca nie może zastrzec:
• swojej nazwy, lub imienia i nazwiska,
oraz adresu siedziby, bądź miejsca
zamieszkania (w przypadku
jednoosobowej działalności
gospodarczej), zapisanych w ofercie
• ceny lub kosztów zawartych w ofertach
Nie licząc informacji zastrzeżonych,
umowy, faktury, rachunki, protokoły
odbioru, rejestry umów są jawne. 

Sytuacja jest mniej jednoznaczna w
przypadku spółek skarbu państwa i
spółek komunalnych. Z jednej strony
rozporządzają one mieniem publicznym
i nieraz realizują zadania publiczne (np.:
dostarczanie wody, prądu, zapewnianie
transportu), a z drugiej prowadzą one
działalność komercyjną. Z tego powodu
rozgraniczenie między sferą jawną a
niejawną jest takich przypadkach
wysoce zależne od konkretnego
przypadku, ciężko mi jest zatem
wskazać jakieś ogólne reguły. 

Bardziej szczegółowo o tajemnicy
przedsiębiorcy:
https://informacjapubliczna.org/wp-
content/uploads/Granice-
jawno%C5%9Bci.pdf#page=15

https://www.uzp.gov.pl/nowe-
pzp/interpretacje/nowe-pzp-w-
pytaniach-i-odpowiedziach

https://informacjapubliczna.org/analysis
/tajemnica-przedsiebiorcy/

W razie wątpliwości zawsze można się
skontaktować ze Stowarzyszeniem Sieć
Obywatelska - Watchdog Polska,
zajmującym się szeroko pojętą jawnością
i dostępem do informacji publicznej. 
 Prócz wielu przydatnych wskazówek na
stronie stowarzyszenia, można od niego
uzyskać porady prawne oraz wsparcie w
postępowaniach sądowych związanych z 
Ze stowarzyszeniem można się
skontaktować poprzez email,
telefonicznie lub napisać do facebooku:
https://informacjapubliczna.org/sddi/mo
zesz-liczyc-na-nasza-pomoc/

https://www.facebook.com/SiecObywate
lskaWatchdogPolska

Nie bój się zadawać wścibskich
pytań! Ustawa o Dostępie do
Informacji Publicznej:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/downloa
d.xsp/WDU20011121198/U/D20011198
Lj.pdf
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Poradnik dla instytucji, zawierający
przydatne informacje także dla
wnioskodawców:
https://www.pois.gov.pl/media/92778/p
rzewodnik_udip_poiis.pdf

Wzory wniosków, skarg i odwołań:
https://informacjapubliczna.org/poradni
k/wzory-dokumentow/

Poradnik:
https://informacjapubliczna.org/pora
dnik/

Analizy prawne:
https://informacjapubliczna.org/anali
zy/
 

przykładowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej 
oraz odpowiedź urzędu
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