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Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności 
organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje 
publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji       
o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego,   
a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie,       
w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują 
mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. 
 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
(art. 61 ust. 1) 
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Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; 
prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania      
i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez 
względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, 
w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób 
według własnego wyboru. 

Międzynarodowy Pakt 
Praw Obywatelskich i Politycznych 

(art. 19 ust 2) 
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Czy spotkał/a się Pan/Pani w swojej 
pracy z nadużyciem prawa do 

informacji publicznej?  
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ANKIETA 

 Przez pojęcie naużywania prawa do informacji publicznej rozumie 

się wykorzystywanie prawa w celach niezgodnych z założeniami, dla 

których to prawo zostało wprowadzone, to jest jawnością życia 

publicznego, poprawą zaufania obywateli do władzy publicznej oraz jej 

kontrolą.  

 Przy czym przez nadużywanie prawa nie uważa się takiego 

wykonywania prawa, które nakłada na podmiot zobowiązany pracę, jeśli 

jest to uzasadnione ze względu na założenia, dla którego prawo 

wprowadzono. 
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 dr hab. Piotr Przybysz uznaje, że nadużywanie 
publicznego prawa podmiotowego ma miejsce wówczas, gdy 
podmiot ten podejmuje prawnie dozwolone działania dla 
osiągnięcia celów innych niż przewidziane przez 
ustawodawcę.. Takie działanie lub zaniechanie jest wprawdzie 
zachowaniem podmiotu „mającego prawo" ale nie służy 
społecznie uzasadnionym interesom tego podmiotu. 
 
 
P. Przybysz, Nadużywanie prawa w prawie administracyjnym, [w:] 
Nadużycie prawa, pod red. M. Izdebskiego, A. Stępkowskiego, Warszawa 
2003, s. 19. 
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 Poprzez pojęcie nadużywania prawa do 

informacji rozumieć należy wykorzystywanie tego 

prawa w sposób, który nie jest zgodny z założeniami 

aksjologicznymi leżącymi u jego podstaw. 

 
A. Piskorz-Ryń, Nadużywanie prawa do informacji publicznej – uwagi de 

lege lata i de lege ferenda, Kontrola Państwowa 2008 nr 6. 
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Agnieszka Knopkiewicz, która uznaje, że nadużycie prawa to 

sytuacja, w której podmiot czyni użytek ze swego prawa 

niezgodnie z zakładanymi w danym systemie ocenami, czy 

normami uzasadnionymi aksjologicznie.  
 

 

A. Knopkiewicz, O nadużyciu prawa do informacji publicznej, Państwo i 

Prawo 2004 nr 10, s. 69)  
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ANKIETA 
 

 Przez pojęcie naużywania prawa do informacji 
publicznej rozumie się wykorzystywanie prawa w celach 
niezgodnych z założeniami, dla których to prawo zostało 
wprowadzone, to jest jawnością życia publicznego, poprawą 
zaufania obywateli do władzy publicznej oraz jej kontrolą.  
 

 Przy czym przez nadużywanie prawa nie uważa się 
takiego wykonywania prawa, które nakłada na podmiot 
zobowiązany pracę, jeśli jest to uzasadnione ze względu na 
założenia, dla którego prawo wprowadzono. 
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ANKIETA 
  
 Przez pojęcie naużywania prawa do informacji 

publicznej rozumie się wykorzystywanie prawa w celach 
niezgodnych z założeniami, dla których to prawo zostało 
wprowadzone, to jest jawnością życia publicznego, poprawą 
zaufania obywateli do władzy publicznej oraz jej kontrolą.  
 

 Przy czym przez nadużywanie prawa nie uważa się 
takiego wykonywania prawa, które nakłada na podmiot 
zobowiązany pracę, jeśli jest to uzasadnione ze względu na 
założenia, dla którego prawo wprowadzono. 
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Czy spotkał/a się Pan/Pani z sytuacją, kiedy ten 
sam wnioskodawca występował więcej niż jeden 

raz o informację publiczną w krótkim okresie 
czasu (raz na kwartał lub częściej)? 
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1. Proszę określić jak często ten sam wnioskodawca występował  
z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej? 
 
2. Z ilu przeciętnie pytań składa się jeden wniosek?  
 
3. Ile przeciętnie czasu (liczonego w godzinach) zajmuje 
przygotowanie informacji publicznej na jeden wniosek? 
 
4. Czy konieczność udzielenia odpowiedzi na takie wnioski 
powodowała odsunięcie w czasie realizacji innych zadań 
służbowych?  
 
5. Proszę zaznaczyć, kto najczęściej zwraca się z wnioskiem  
o udzielenie informacji publicznej? 
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Czy w swojej pracy spotkał/a się Pan/Pani  

z przypadkiem zbierania informacji publicznych  
w celach zarobkowych? 
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1. Czy wnioskowane informacje publiczne mogły służyć do 
tworzenia bazy danych wykorzystywanej w celach 
komercyjnych? 
 
2. Czy udzielona informacja publiczna mogła być 
wykorzystana, bez konieczności jej modyfikacji – jako 
gotowy materiał (lub jego część), w prowadzonej przez 
wnioskodawcę działalności gospodarczej? 
 
3. Czy Pana/Pani zdaniem wnioskowane informacje mogły 
być uzyskane przez wnioskodawcę w inny sposób niż 
przez dostęp do informacji publicznej?  
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Czy wnioskowane informacje publiczne zostały 
wykorzystane lub mogły być wykorzystywane w sporze 

z organem udzielającym informacje publiczne?  
 

Czy wnioskowane informacje publiczne zostały 
wykorzystane lub mogły być wykorzystywane w sporze 

z podmiotem (innym niż organ), którego informacja 
publiczna dotyczyła?  
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Proszę o opisanie innych przypadków 
nadużywania prawa dostępu do informacji 

publicznej z jakimi spotkał się Pan/Pani  
w swojej praktyce zawodowej  
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Dziękuję za uwagę 


