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Opinia prawna 

w sprawie projektu art. 5 ust. 1a ustawy o dostępie do informacji publicznej 

 

W trakcie prac legislacyjnych została sformułowana propozycja dodania do art. 5 w/w 

ustawy (zwanej dalej ustawą dip) ust. 1a o następującym brzmieniu: 

„1a. Prawo dostępu do informacji, w postaci opinii i analiz przygotowywanych na 

zlecenie podmiotów wykonujących zadania publiczne, podlega ograniczeniu w 

zakresie i w czasie, jeżeli ich ujawnienie naruszyłoby ważny interes gospodarczy 

państwa poprzez: 

1) osłabienie zdolności negocjacyjnej Skarbu Państwa w procesie 

gospodarowania jego mieniem albo zdolność negocjacyjną Rzeczypospolitej 

Polskiej w procesie zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania 

decyzji przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej; 

2) utrudnienie, w sposób istotny, ochrony interesów majątkowych 

Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, 

trybunałem lub innym organem orzekającym.” 

Przepis ten ogranicza dostęp do informacji publicznych dotyczących negocjacji umów, 

podejmowania decyzji przez organy UE i w trakcie postępowań sądowych, o ile tylko są 

umieszczone w dokumentach typu „opinie” i „analizy” i dotyczą gospodarowania mieniem 

Skarbu Państwa lub interesów majątkowych państwa lub Skarbu Państwa. Jest to powrót 

(aczkolwiek w węższym zakresie) do rozwiązania, które zostało – po negatywnych opiniach – 

porzucone. Chodzi tu o projekt art. 5a ustawy dip. Podobnie jak pierwowzór, obecna regulacja 

budzi szereg wątpliwości, które zostaną poniżej omówione. 

1. Przede wszystkim pojawia się konflikt pomiędzy ustawą o dostępie do informacji 

publicznej a ustawą o ochronie informacji niejawnych (zwaną dalej ustawą oin). W opisie 

klauzul tajności występują bowiem pojęcia interesów ekonomicznych, polityki zagranicznej, 

podstawowych interesów, systemu finansowego, gospodarki narodowej, które można uznać 

co najmniej za krzyżujące się z pojęciami zastosowanymi w projekcie art. 5 ust. 1a ustawy 

dip. W praktyce może się więc zdarzyć, że niewiele będzie informacji, które będą objęte jego 

zakresem przedmiotowym. Z tego względu znaczną część regulacji tego przepisu można 

uznać za zbędną. Wynika to z faktu, że informacje niejawne mają charakter materialny, tzn. 
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są nimi bez względu na fakt nadania bądź nie klauzuli (S. Hoc, Ustawa o ochronie informacji 

niejawnych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 71) i odmowa ich udostępnienia nie będzie mogła 

nastąpić na podstawie projektowanego przepisu, lecz na podstawie przepisów szczególnych w 

zakresie ochrony informacji (zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy dip). 

Jednocześnie te dwa osobne reżimy prawne prowadzić będą do nierównego traktowania 

podobnych informacji – podlegające ustawie oin będą chronione dłużej niż bardzo do nich 

podobne informacje podlegające projektowanemu art. 5 ust. 1a. Wynika to z mechanizmów 

nadawania i znoszenia klauzul tajności, które cechuje większa inercja niż mechanizm 

wbudowany w art. 5 ust. 1a (np. okresowe przeglądy materiałów, konieczność zniesienia 

klauzuli po ustaniu spełniania przesłanek klasyfikowania itp.). 

2. Projektowanej zmianie można zarzucić także inne przyczyny nierównego traktowania 

takich samych merytorycznie informacji (tym samym stawia wnioskujących o te informacje w 

sytuacji nierówności wobec prawa). Dotyczy bowiem „opinii i analiz przygotowywanych na 

zlecenie podmiotów wykonujących zadania publiczne”. Powstają tu dwie możliwości 

umieszczenia takich samych informacji w taki sposób, że nie będą chronione. Po pierwsze, 

zwrot „na podstawie zlecenia” wskazuje na konieczność przygotowania analizy lub opinii 

przez podmiot zewnętrzny. A co z opiniami i analizami przygotowanymi przez te podmioty 

samodzielnie, tj. przez własnych pracowników? Po drugie, podobną wątpliwość można 

zgłosić pod adresem informacji zamieszczonych w innych dokumentach, niebędących 

analizami lub opiniami (np. w instrukcjach negocjacyjnych). W obydwu przypadkach do 

takich dokumentów w świetle projektowanej regulacji odmówić dostępu nie będzie można, 

mimo iż zawierać będą te same informacje, co dokumenty chronione według przepisów 

projektu. 

3. Przywołana wyżej ustawa oin jest wyrazem zwiększającej się transparentności władz 

publicznych i ograniczania utrudnień w dostępie do informacji (tamże, s. 89). Projektowana 

zmiana ustawy dip obrazuje tendencję przeciwną. Pozwala na ukrywanie określonych w niej 

informacji, a co więcej, czyni to w sposób niemal nieograniczony, z uwagi na posługiwanie 

się sformułowaniami nieostrymi, nieprecyzyjnymi, takimi jak „osłabienie” (pojęcie to odnosi 

się zasadniczo do kondycji fizycznej lub umysłowej człowieka), czy też „w sposób istotny”. 

W zasadzie każda przeszkoda (czyli utrudnienie) może być uznana za istotną i tym samym 

ograniczyć dostęp do informacji publicznej. Za nieostre można też uznać „analizy” i  

„opinie”, gdyż w praktyce, jak trafnie zauważył M. Bernaczyk w pkt 3.3. swojej opinii, 

wystąpi tendencja do wykładni rozszerzającej tych pojęć (chociaż wobec użycia w 
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omawianym projekcie tylko dwóch terminów można bronić konieczności wykładni 

zwężającej jako wyjątku od prawa dostępu do informacji publicznej).  

Tak nieprecyzyjne ukształtowanie sytuacji prawnej obywateli jest niewątpliwie 

naruszeniem zasady demokratycznego państwa prawnego (zasada poprawnej, jasnej 

legislacji), z której wynika konieczność formułowania praw i obowiązków obywateli i w 

sposób dla nich zrozumiały i przystępny.  

4. Przesłanka utrudnienia w sposób istotny interesów majątkowych państwa lub Skarbu 

Państwa w trakcie postępowania przed organem orzekającym budzi wątpliwości co do jej 

zgodności z przepisami regulującymi dostęp do akt postępowania stron i podmiotów 

niebędących stronami (w szczególności kpc, kpa, kpk). Biorąc jednak pod uwagę maksymę 

lex specialis derogat legi generali należy uznać te przepisy za wyłączające ustawę dip i tym 

samym wszelkie analizy, opinie stają się dostępne, o ile tylko zostają włączone do akt sprawy, 

co po raz kolejny  ogranicza praktyczne znaczenie projektowanej regulacji. 

5. Proponowana zmiana rozmywa system ochrony informacji. Dotychczas było tak, że 

ustawa dip ustanawiała prawo do informacji publicznej, od którego w art. 5 przewidywała 

wyjątki przez odesłanie do przepisów szczególnych – ustawy oin, ustawy o ochronie danych 

osobowych itp. (na co obszernie zwracał uwagę w swojej opinii G. Sibiga, pkt III.2). Nowy 

ust. 1a zawiera własne samodzielne i materialnoprawne przesłanki odmowy dostępu do 

informacji i tym samym konstytuuje trzecią kategorię informacji: informację chronioną na 

podstawie samej ustawi dip! Jest to paradoks, że ustawa, która ma zapewnić dostęp do 

informacji zabrania tego dostępu. 

6. Jedną z przesłanek ochrony jest zdolność negocjacyjna Rzeczpospolitej Polskiej w 

procesie podejmowania decyzji przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej. Nie jest 

tu jasny cel ochrony informacji, gdyż podejmowanie decyzji następuje jednostronnie przez te 

organy i prowadzenie żadnych negocjacji nie jest tu konieczne.  

7. Ze zdolnością negocjacyjną wiąże się kolejne uchybienie omawianego projektu, tym 

razem w zakresie techniki legislacyjnej. Jak bowiem można odczytać pkt 1, obejmuje on dwie 

sytuacje (co wynika z zastosowania łącznika albo): 

a) ograniczenie dostępu do informacji publicznej zawartej w analizach i opiniach, jeżeli 

naruszyłoby to istotny interes gospodarczy państwa poprzez osłabienie pozycji negocjacyjnej  

[…] (jakkolwiek byśmy to osłabienie rozumieli), 

b) ograniczenie dostępu do informacji publicznej zawartej w analizach i opiniach, jeżeli 

naruszyłoby to istotny interes gospodarczy państwa poprzez zdolność negocjacyjną […].  
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Jak widać druga norma tak naprawdę niczego nie określa (jest niezrozumiała), bo z 

pierwszej przynajmniej wynika, że skutkiem ujawnienia takich informacji ma być osłabienie 

zdolności negocjacyjnej. Gdyby ustawodawca chciał w drugiej normie również postawić 

wymóg osłabienia tej zdolności, powinien był sformułować tę część pkt 1 następująco: […] 

albo zdolności legislacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej […]. 

8. Kolejną usterką legislacyjną jest zwrot „w zakresie i w czasie” zamieszczony we 

wprowadzeniu do wyliczenia. Nie wynika z niego, w jakim zakresie i w jakim czasie 

obowiązuje ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej. Przepis ten powinien być 

uzupełniony o wyjaśnienie konieczności lub odpowiedniości ograniczenia prawa (w zakresie i 

czasie koniecznym/odpowiednim do …). Próbę określenia granic czasowych podjęto 

przynajmniej w projekcie art. 5a, który, jak wiadomo, odrzucono, a do którego również – w 

odniesieniu do tego fragmentu – podniesiono wiele zastrzeżeń w złożonych opiniach (M. 

Bernaczyk, pkt 3.3). Projektowany ust. 1a w rzeczywistości nie określa granic wyłączenia 

prawa dostępu do informacji publicznej. 

9. Przesłanka ważnego interesu gospodarczego jest wprost przeniesiona z art. 61 ust. 3 

Konstytucji i nie została w żaden sposób doprecyzowana – przynajmniej w odniesieniu do 

zdolności negocjacyjnej państwa lub Skarbu Państwa (pkt 1). Ustawodawca nie wskazał 

bowiem jakie to interesy (mieszczące się wszakże w pojęciu istotnych interesów 

gospodarczych państwa) mają być zagrożone przez ujawnienie informacji zamieszczonych w 

analizach i opiniach. W istocie zatem pozwala to na odmowę dostępu do wszelkich informacji 

wiążących się z gospodarowaniem mieniem państwowym lub zwieraniem umów 

międzynarodowych. W przypadku natomiast postępowań przed organem orzekającym (pkt 2) 

pojawia się przynajmniej konieczność zagrożenia dla interesów majątkowych. Problem w 

tym, że interesy majątkowe to pojęcie znacznie szersze od interesów gospodarczych, a tym 

bardziej od istotnych interesów gospodarczych, którą to przesłanką utajnienia informacji  

ustanawia art. 61 ust. 3 Konstytucji. Tym samym można stwierdzić, że projektowana 

nowelizacja jest z nim niezgodna, gdyż nie ogranicza dostępu do informacji ze względu na 

istotny interes gospodarczy państwa, lecz określa przesłanki o wiele dalej idące.  

10. Pod adresem projektowanej regulacji można podnieść jeszcze inne zarzuty, szeroko 

omówione w opiniach do art. 5a: 

a) nie uwzględnia ona testu ważenia interesów, wymaganego obecnie w prawie 

międzynarodowym (G. Sibiga, pkt III.3), 

b) brak określenia tryby postępowania w sprawach stwierdzenia ograniczenia prawa - 

art. 14 czy 16 ustawy dip (opinia Krajowej Rady Sądownictwa, s. 2), 
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c) szczególnie mocno podkreślił zbędność art. 5a (pogląd ten można odnieść mutatis 

mutandis do ust. 1a) w opinii Prokurator Generalny (s. 3), pisząc iż „dostęp do wskazanych 

dokumentów może być ograniczony jedynie na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych […] poprzez nadanie poszczególnym 

dokumentom odpowiedniej klauzuli […] po ustaleniu, iż ujawnienie danej informacji 

spowoduje określoną przepisami szkodę dla Rzeczpospolitej Polskiej, 

d) ograniczenie dostępu do informacji dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu 

Państwa może – poprzez brak kontroli społecznej – doprowadzić do nadużyć (opinia 

Prokuratora Generalnego, s. 4), 

e) projekt posługuje się nieprecyzyjnym pojęciem gospodarowania mieniem, co utrudnia 

wskazanie desygnatów (M. Bernaczyk pkt 3.3). 

 

Gliwice, 20 września 2011 r . 

 

 

 


