
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Sprawdź, czego możesz się dowiedzieć ze strony internetowej danej instytucji oraz jej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), który jest również 
dostępny w sieci.

1.

a. Wniosek może być anonimowy i złożony w dowolnej formie,  
np. mailem. We wniosku możesz wskazać, jaką drogą chcesz 
uzyskać odpowiedź, np. mailem, pocztą. Adresy instytucji znajdziesz 
na ich stronach internetowych lub w BIP-ach.

c. Informacja powinna być udostępniona  w ciągu 14 dni od 
otrzymania wniosku. Jeśli nie jest to możliwe, instytucja 
powinna Cię powiadomić, z czego wynika opóźnienie i kiedy 
udzieli odpowiedzi. Termin jej udzielenia może się wydłużyć 
maksymalnie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

d. Prawo do informacji może być ograniczone tylko w sytuacjach wyraźnie 
przewidzianych przez prawo, np. ze względu na ochronę informacji 
niejawnych lub prywatności innych osób. W takim przypadku instytucja 
powinna wydać decyzję administracyjną i uzasadnić odmowę. 
Uwaga: do wydania decyzji niezbędne są dane wnioskodawcy.

e. Jeśli instytucja nie posiada informacji, o którą pytasz, 
powinna Cię o tym poinformować. 

Jeśli na stronie internetowej i w BIP-ie nie znajdziesz informacji, które Cię interesują, złóż wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

b. Wniosek nie wymaga żadnego uzasadnienia: nie musisz podawać 
podstawy prawnej ani informować instytucji, do czego potrzebna Ci 
jest dana informacja. Tylko w wyjątkowych sytuacjach – gdy informacja 
wymaga przetworzenia – instytucja może zażądać uzasadnienia, 
dlaczego dana informacja jest ważna dla interesu publicznego.
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2.

f. Jeśli nie uda Ci się uzyskać odpowiedzi w terminie lub otrzymasz  
decyzję odmowną, możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego. 
Opłata za wniesienie skargi wynosi 100 zł. Jeśli wygrasz, dostaniesz 
tę kwotę z powrotem.

Więcej informacji na temat dostępu do informacji publicznej znajdziesz na stronie Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej. 3.
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Obowiązek udostępniania informacji o sprawach publicznych mają instytucje państwowe, samorządowe oraz inne podmioty, które realizują zadania publiczne 
i korzystają z publicznych środków. Każdy ma prawo dostępu do tych informacji.  Podpowiadamy, jak z tego prawa korzystać.
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