UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP
Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kunów można
wysłać zapytanie poprzez e-mail na adres: urzad@kunow.pl, złożyć go osobiście w Urzędzie Miasta
i Gminy w Kunowie, wysłać Pocztą Polską lub drogą elektroniczną poprzez skrzynkę podawczą systemu
ePUAP.
Wniosek
Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma
charakter pomocniczego wzoru. Przykładowy wzór wniosku został zamieszczony na BIP Gminy Kunów
w zakładce „Dostęp do informacji publicznej”.
Zasady dostępu do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429), zwana dalej „ustawą”. Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis
art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Nakazuje organom władzy
państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację
publiczną (art.1, ust.1).
Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
−
−
−

uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie,
w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego (art.3, ust.1.),
wglądu do dokumentów urzędowych,
dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych
wyborów.

Prawo to przysługuje każdej osobie (art. 2 ust. 1). Od osoby występującej o informację publiczną nie
wolno żądać uzasadnienia wniosku (art. 2 ust. 2).
Informacje podlegające udostępnianiu
Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana
w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam, wprost, jakie informacje podlegają upublicznianiu.
Są to m.in. informacje o:
−
−

−
−

−

organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku,
osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw,
stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach
i archiwach;
polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących
realizacji zadań publicznych;
danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez
funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy
publicznej, informacja o stanie państwa;
majątku publicznym.

Na mocy ustawy są jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących
z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad. Ustawa
definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu.
Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej
formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego
kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art. 6, ust. 2).
Formy udostępniania informacji publicznej
Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
−
−
−

ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).

Zgodnie z ustawą (art. 10 ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie
Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni
od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2). Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca jest powiadamiany
w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, który nie
może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca
o informację nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek
umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany
nośnik informacji.
Opłaty za udzielenie informacji publicznej
Informacja sektora publicznego udostępniana jest co do zasady bezpłatnie. Urząd Miasta i Gminy
w Kunowie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej, jeżeli przygotowanie lub
przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o jej udzielenie wymaga
poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub
przekazania informacji publicznej w określony sposób i określonej w formie oraz inne czynniki brane
pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o udzielenie informacji publicznej, które mogą
mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania czy przekazania informacji.
Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się w szczególności:
1. koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii (opłata za 1 stronę
dokumentu);
2. koszty elektronicznych nośników danych (opłata za 1 nośnik w zależności od rodzaju);
3. koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).
Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio
w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej, w określony sposób i w określonej formie.
W przypadku dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia
informacji lub koniecznością jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku, urząd w ciągu 14 dni
od złożenia wniosku powiadomi jego autora o wysokości opłaty za udzielenie informacji publicznej.
Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność wynikającą
z przepisów prawa (ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorcy, prawo do prywatności,
tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa itp. lub brak wskazania szczególnej istotności dla interesu
publicznego w odniesieniu do informacji przetworzonej). Odmowa następuje w formie decyzji
administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust. 2 pkt 1). Zgodnie
z ustawą, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest
udostępniana na wniosek.
Tryb odwoławczy i skargowy
Skargę na bezczynność organu wnosi się do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
za pośrednictwem organu, który nie udostępnił informacji publicznej. Do skarg rozpatrywanych
w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2019 r. poz. 2325) z tym, że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. 2019 r. poz. 1429) jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd
ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub
koniecznością przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera od
wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

