KRZYSZTOF IZDEBSKI*

Wykonywanie zadañ organów administracji
jako przes³anka udostêpniania informacji publicznej

Wspó³czeœnie mo¿na w Polsce obserwowaæ tendencjê, która bywa okreœlana
jako prywatyzacja us³ug publicznych1. Zadania administracji centralnej i samorz¹dowej coraz czêœciej s¹ zlecane do wykonania podmiotom faktycznie lub
pozornie zewnêtrznym. Podmioty te, niezale¿nie od tego czy pozostaj¹ pod
wp³ywem w³aœcicielskim jednostek samorz¹du terytorialnego b¹dŸ Skarbu Pañstwa, gospodaruj¹ mieniem publicznym w zakresie wykonywania zadañ pañstwa. Formalnie niezale¿ne spó³ki prawa handlowego czy organizacje pozarz¹dowe, korzystaj¹c z mienia komunalnego lub Skarbu Pañstwa, podejmuj¹
siê wykonywania zadañ tradycyjnie uznawanych za realizowane przez organy
pañstwa2. Fakt, ¿e te zadania s¹ realizowane przez inne ni¿ pañstwowe b¹dŸ samorz¹dowe jednostki, nie powinien prowadziæ do przyjêcia stanowiska, ¿e odmiennie kszta³tuje siê w tym obszarze zasada jawnoœci finansów publicznych, czy
te¿ ogólnie – zasada przejrzystoœci dzia³ania w³adz publicznych. Jeden z autorów
ustawy o dostêpie do informacji publicznej, J. Stefanowicz, stwierdzi³ w kontekœcie gwarancji dostêpu do informacji o dzia³alnoœci podmiotów spoza sfery administracyjnej, ¿e „spo³eczeñstwo, obywatel ma prawo wiedzieæ, jak dysponuje siê
mieniem publicznym, kto nim zawiaduje, w jakim trybie s¹ nak³adane ciê¿ary publiczne, jakie s¹ tu powinnoœci i po¿ytki”3. Jest to jednak obszar, w którym mog¹
powstawaæ i powstaj¹ problemy interpretacyjne, o czym œwiadczyæ mo¿e chocia¿by zró¿nicowane orzecznictwo s¹dów administracyjnych.
Dostêp do informacji dotycz¹cych wykonywania zadañ oraz gospodarowania
maj¹tkiem publicznym przez jednostki spoza krêgu administracji jest w praktyce
*
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doœæ skomplikowanym procesem, z uwagi na opór biurokracji oraz przedsiêbiorców. Opór ten wpisuje siê w debatê na temat dostêpu do informacji dotycz¹cych
sfery imperium i sfery dominium dzia³ania pañstwa4. Przy okazji proponowanych
w 2011 r. zmian w ustawie z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej próbowano uzasadniaæ wprowadzenie dodatkowych ograniczeñ dostêpu do informacji (znanych póŸniej jako „poprawka Rockiego”). Powo³ywano siê
przy tym na rzekom¹ okolicznoœæ stanowi¹c¹, ¿e pañstwo w zakresie gospodarowania mieniem dzia³a w sferze dominium – czyli niejako tak, jak ka¿dy inny podmiot – i w zwi¹zku z tym powinno ono we wspomnianym zakresie mieæ prawa
równe z innymi podmiotami dzia³aj¹cymi w obrocie gospodarczym (np. udostêpniaæ tylko pewne informacje)5. Jednak kwestia dzia³ania pañstwa w tej sferze nie
zwalnia go od obowi¹zku realizowania przepisu art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej, który wprost stanowi, ¿e dostêp do informacji publicznej obejmuje
m.in. dostêp do wiedzy o gospodarowaniu mieniem Skarbu Pañstwa i mieniem
komunalnym. W jednym z wyroków Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³: „nie
mo¿e byæ w¹tpliwoœci, ¿e kategoria osób pe³ni¹cych funkcje publiczne nie
mo¿e obejmowaæ funkcji, stanowisk i zawodów, które nie maj¹ ¿adnego
zwi¹zku z w³adztwem publicznym (imperium) ani z gospodarowaniem mieniem
komunalnym lub maj¹tkiem Skarbu Pañstwa (dominium)” (K 2/07). Z tego fragmentu wyroku nale¿y wywieœæ, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny wprost potwierdzi³,
¿e sfera gospodarowania mieniem komunalnym lub maj¹tkiem Skarbu Pañstwa,
rozumiana w³aœnie jako sfera dominium, mieœci siê w zakresie dostêpu do informacji publicznej. Zasada ta rozci¹gaæ siê bêdzie równie¿ na inne podmioty, do których odnosi siê art. 61 ust. 1 Konstytucji. Zgodnie z tym przepisem obywatel ma
prawo do informacji na temat dzia³alnoœci nie tylko organów w³adzy publicznej
oraz osób pe³ni¹cych funkcje publiczne, ale tak¿e innych osób i jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonuj¹ one zadania w³adzy publicznej i gospodaruj¹ maj¹tkiem komunalnym lub maj¹tkiem Skarbu Pañstwa.
Podobne stanowisko prezentuje P. Winczorek, który stwierdza, ¿e „art. 61 ust. 2
[autorowi chodzi o ust. 1 – K.I.] zak³ada wiêc implicite, ¿e na […] jednostki organizacyjne i osoby mo¿na nak³adaæ zadania publiczne realizowane jako zadania
w³asne albo powierzone oraz wyposa¿aæ je odpowiednio w mienie (maj¹tek), pozostaj¹ce we w³adaniu publicznym. […] W czêœci, w której jednostki te i osoby nie
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wykorzystuj¹ mienia publicznego, ich dzia³alnoœæ nie jest objêta uregulowaniem
zawartym w art. 61 ust. 1”6. Próba okreœlenia zakresu obowi¹zywania regulacji art.
61 ust. 1 Konstytucji by³a równie¿ przedmiotem uchwa³y Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2005 r., w której ustalono m.in., ¿e zadaniami
publicznymi bêd¹ te „zadania, które nale¿¹ do pañstwa i które powinny wykonywaæ szeroko rozumiane podmioty w³adzy publicznej (art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 2,
art. 163 i art. 166 ust. 1 i 2 Konstytucji RP). […] Powo³uj¹c siê na pogl¹dy wyra¿one
w doktrynie7 wskazano, ¿e w nauce prawa administracyjnego przyjmuje siê, i¿
bêd¹ to podmioty, takie jak: samorz¹dy zawodowe, spó³dzielnie, spó³ki prawa
handlowego, a nawet podmioty prywatne, i wtedy mówimy, ¿e podmioty te wykonuj¹ tzw. funkcje zlecone administracji publicznej i s¹ jednostkami wspó³administruj¹cymi. Maj¹c to na uwadze, do krêgu podmiotów wykonuj¹cych zadania
publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy [o dostêpie do informacji
publicznej – K.I.], nale¿y zaliczyæ wy³¹cznie te podmioty, które wykonuj¹ tzw.
funkcje zlecone administracji publicznej, z tym, ¿e w ka¿dym przypadku wykonywanie tych funkcji, musi wynikaæ z przepisów prawa (ustawy). Przyjêcie takiego rozumowania […] jest bliskie postanowieniom zawartym w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP”. Przedmiotem uchwa³y by³o okreœlenie, wobec niejednolitego
orzecznictwa, czy do grona podmiotów zobowi¹zanych do udostêpnienia informacji zalicza siê spó³dzielnie mieszkaniowe. Naczelny S¹d Administracyjny
przyj¹³, ¿e spó³dzielnie co do zasady nie gospodaruj¹ mieniem publicznym w rozumieniu ustawy o dostêpie do informacji publicznej (nawet wtedy, gdy
spó³dzielnia posiada w u¿ytkowaniu wieczystym nieruchomoœci Skarbu Pañstwa) oraz nie wykonuj¹ zadañ publicznych w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w rozumieniu art. 75 Konstytucji RP.
Ustawodawca rozwin¹³ koncepcjê przedstawion¹ w powo³anym przepisie
Konstytucji, wprowadzaj¹c w art. 4 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do
informacji publicznej, przyk³adowy katalog podmiotów zobowi¹zanych do udostêpnienia informacji publicznej. W art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy ustalono, ¿e s¹ to
równie¿ podmioty reprezentuj¹ce inne osoby lub jednostki organizacyjne, które
wykonuj¹ zadania publiczne lub dysponuj¹ maj¹tkiem publicznym oraz osoby
prawne, w których Skarb Pañstwa, jednostki samorz¹du terytorialnego lub samorz¹du gospodarczego albo zawodowego maj¹ pozycjê dominuj¹c¹ w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na pewn¹ rozbie¿noœæ miêdzy treœci¹
art. 61 ust. 1 Konstytucji, a powo³anym przepisem ustawy. Pierwszy stanowi, ¿e
do krêgu podmiotów zobowi¹zanych zalicza siê te, które wykonuj¹ zadania publiczne i jednoczeœnie gospodaruj¹ maj¹tkiem publicznym, co sugeruje, ¿e ustrojo6
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dawca zastosowa³ koniunkcyjne u¿ycie spójnika „i”. Jednak szczególnie wobec
zawarcia w przepisie ustawowym alternatywy nieroz³¹cznej we fragmencie, „które
wykonuj¹ zadania publiczne lub dysponuj¹ maj¹tkiem publicznym”, zastosowanie w art. 61 ust. 1 Konstytucji spójnika „i” mo¿e mieæ charakter enumeratywny.
Istniej¹ równie¿ – nie tylko w kontekœcie dostêpu do informacji publicznej –
problemy interpretacyjne konstytucyjnego „gospodarowania” maj¹tkiem
publicznym w zderzeniu z ustawowym okreœleniem jego „dysponowania”, choæ
jak dot¹d ani doktryna, ani orzecznictwo dotycz¹ce informacji publicznej nie poœwiêci³y zastosowaniu odmiennych, jak siê wydaje, znaczeñ wiele uwagi.
W doktrynie rozró¿nia siê dwie grupy podmiotów zobowi¹zanych do udostêpnienia informacji: organy administracji publicznej (które nale¿¹ do tej grupy bez
wyj¹tku) oraz tzw. organy administruj¹ce8. Szeroki zakres art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy
o dostêpie do informacji publicznej jest – zdaniem P. Sitniewskiego – przyczynkiem do twierdzenia, ¿e w praktyce „ka¿dy podmiot, równie¿ prywatny, mo¿e
byæ zobowi¹zany do stosowania udip”. W jego opinii przes¹dza o tym wykonywanie zadania publicznego rozumiane jako administrowanie wycinkiem sfery
publicznej.
W s¹downictwie administracyjnym mo¿na zauwa¿yæ ró¿ne podejœcia argumentacyjne do pojêcia wykonywania zadañ publicznych w kontekœcie powi¹zania ich z okreœleniem, czy dany podmiot zaliczany jest do grona podmiotów
udostêpniaj¹cych informacjê publiczn¹.
Wojewódzki S¹d Administracyjny w Krakowie, oceniaj¹c m.in. zwi¹zek miêdzy wykonywaniem zadañ publicznych a innymi przes³ankami pozwalaj¹cymi
na uznanie danego podmiotu za zobowi¹zany do udostêpnienia informacji
publicznych, stwierdzi³, ¿e „przedmiotowe przedsiêbiorstwo [realizuj¹ce transport publiczny – K.I.] nie realizuje zadañ publicznych, jakkolwiek na mocy umów
zawartych z trzema gminami […] wykonuje regularnie przewozy zwi¹zane z publicznym transportem zbiorowym. Trzeba bowiem zauwa¿yæ, ¿e stosownie do
art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1591 ze zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym
w szczególnoœci lokalnego zbiorowego transportu, nale¿y do zadañ w³asnych
gminy, a nie do zadañ przedmiotowego przedsiêbiorstwa. Oznacza to, ¿e to gmina jest obowi¹zana do wykonywania zadania publicznego, jakim jest zapewnienie wspólnocie lokalnego transportu zbiorowego. Gmina mo¿e jednak obowi¹zek
ten wykonywaæ za pomoc¹ podmiotów innych ni¿ gminne jednostki organizacyjne”9. Pogl¹d wyra¿ony przez s¹d zdaje siê oznaczaæ, ¿e nawet przekazuj¹c w wyniku umowy wykonywanie okreœlonych dzia³añ podmiotowi niezaliczanemu do
jednostek administracji, nie bêdzie on realizowa³ zadañ publicznych, a jedynie
bêdzie on niejako s³u¿yæ pomoc¹ w ich realizacji. Za takim rozumieniem przema8
9

20
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wiaæ mo¿e równie¿ treœæ art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym, który stwierdza, ¿e „gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu
w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ”. W orzecznictwie przyjmuje siê równie¿
stanowisko, ¿e dla uznania danych zleceñ za zadania publiczne jest istotny brak
rezygnacji w³adzy publicznej z odpowiedzialnoœci za ich wykonywanie (a form¹
tej odpowiedzialnoœci jest m.in. finansowanie tych zadañ)10. Podmiot, któremu
zlecono realizowanie dzia³añ, zachowuje nadal swój charakter prawny, a jedynie
w zakresie zlecenia dzia³a jako organ administracji publicznej. W sprawie zawis³ej
przed Wojewódzkim S¹dem Administracyjnym w Gliwicach dotycz¹cej us³ug
transportowych, stwierdzono, ¿e „zakres dzia³alnoœci spó³ki prawa handlowego
obejmuj¹cy przewozy wykonywane na rzecz gminy nie ma wiêc charakteru
prywatnoprawnego, lecz nosi wszelkie cechy dzia³alnoœci publicznoprawnej, wykonywanej za jednostki samorz¹du terytorialnego. Zadania te cechuje powszechnoœæ i u¿ytecznoœæ dla ogó³u (por. wyrok NSA z 18 sierpnia 2010 r., sygn. akt I OSK
851/10), a w konsekwencji jawnoœæ ich organizacji czy zasad finansowania”11. Szersze przedstawienie kwestii prawnych aspektów kryterium wykonywania zadañ
publicznych mo¿e byæ interesuj¹cym wk³adem w dyskusjê o przekazywaniu do
realizacji dzia³añ jednostek samorz¹du terytorialnego grupie podmiotów prywatnych. Z uwagi jednak na zakres niniejszego artyku³u, nie ma w nim miejsca na
g³êbsz¹ analizê tego zagadnienia. Przyj¹æ zatem nale¿y, ¿e jedynym, ale niesamoistnym elementem odnosz¹cym siê do przes³anek uznania za podmiot zobowi¹zany do udostêpniania informacji publicznej, jest fakt wykonywania zadañ
publicznych na zlecenie organów w³adzy publicznej.
Wojewódzki S¹d Administracyjny w Krakowie, stwierdzaj¹c w powo³anym
wy¿ej wyroku, ¿e spó³ka nie wykonuje zadañ publicznych, uzna³ jednoczeœnie, i¿
przedsiêbiorstwo staje siê podmiotem zobowi¹zanym do udostêpnienia informacji ze wzglêdu na fakt gospodarowania mieniem komunalnym. Przedsiêbiorstwo
otrzymuje za realizacjê zadañ dop³aty pochodz¹ce z bud¿etu gminy do tzw.
wozokilometrów wykonywanych na jej terenie. S³uszna zatem wydaje siê przytoczona teza P. Winczorka, ¿e niezbêdnym elementem uznania podmiotu za zobowi¹zany do udostêpnienia informacji publicznej jest fakt gospodarowania przez
niego mieniem (maj¹tkiem) publicznym.
W toku prac nad ustaw¹ o dostêpie do informacji publicznej w 2001 r. okreœlono, ¿e „maj¹tek publiczny” to „mienie pañstwowe, mienie komunalne oraz mienie nale¿¹ce do podmiotów sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz mienie nale¿¹ce do banków i spó³ek prawa
handlowego, w których Skarb Pañstwa posiada ponad 50% udzia³ów w kapitale
zak³adowym”12. Podmiotami zobowi¹zanymi do udostêpnienia informacji pub10
11
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licznej bêd¹ zatem nie tylko instytucje, realizuj¹ce zadania publiczne i w ramach
tych zadañ gospodaruj¹ce maj¹tkiem publicznym, ale równie¿ te, które na podstawie odrêbnych przepisów uzyska³y wsparcie dla swojej dzia³alnoœci (np. poprzez dofinansowanie otrzymane z Pañstwowej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich czy dotacji udzielanych przez
samorz¹d organizacjom pozarz¹dowym).
Przepisy tej ustawy wprost wskazuj¹, ¿e podmiotami zobowi¹zanymi do
udostêpnienia informacji s¹ spó³ki prawa handlowego z dominuj¹c¹ pozycj¹
Skarbu Pañstwa lub samorz¹du terytorialnego. Te same podmioty stosunkowo
czêsto korzystaj¹ dodatkowo z innych form wsparcia finansowego ze œrodków
publicznych. Jednak z uwagi na precyzyjne okreœlenie tej grupy podmiotów nie
powinien budziæ w¹tpliwoœci ich status jako podmiotów zobowi¹zanych do udostêpnienia informacji publicznej13.
M. Jab³oñski sformu³owa³ swoisty test pozwalaj¹cy na okreœlenie, czy podmiot spoza krêgu jednostek administracji publicznej jest zobowi¹zany do udostêpnienia informacji publicznej. Zawiera on m.in. nastêpuj¹ce pytania: czy zadanie
wykonywane przez dany podmiot jest zadaniem publicznym i czy istnieje publicznoprawna podstawa jego wykonywania (np. porozumienie, umowa, decyzja); czy dany podmiot w zakresie wykonywania zadania dysponuje maj¹tkiem
publicznym. Zdaniem Jab³oñskiego pomocne mo¿e okazaæ siê, czy taki podmiot
w zakresie dysponowania maj¹tkiem publicznym jest objêty kontrol¹ Najwy¿szej
Izby Kontroli14.
Uznanie danej jednostki za podmiot zobowi¹zany do udostêpnienia informacji publicznej niesie za sob¹ daleko id¹ce konsekwencje, zak³adaj¹ce równie¿
na³o¿enie na nie wielu obowi¹zków okreœlonych w ustawie o dostêpie do informacji publicznej. Praktyka wskazuje jednak, ¿e podmioty te rzadko maj¹ tego
œwiadomoœæ. Zgodnie z treœci¹ art. 8 ust. 2 ustawy o dostêpie do informacji publicznej podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy s¹ zobowi¹zane do prowadzenia Biuletynów Informacji Publicznej (BIP). Z ustaleñ NIK wynika, ¿e ponad
80 000 podmiotów jest zobligowanych do prowadzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej15. Wed³ug danych ze strony g³ównej Biuletynu, prowadzonej przez
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych, BIP posiada ogó³em oko³o 12 000 podmiotów, co stanowi 20% podmiotów podlegaj¹cych wskazanemu obowi¹zkowi.
Wœród innych obowi¹zków nale¿y wymieniæ udostêpnianie informacji na wniosek z zachowaniem okreœlonej w art. 7 ust 2 ustawy zasady bezp³atnoœci realizacji
12
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samorz¹du terytorialnego z obowi¹zku udostêpniania informacji publicznej, Bia³ystok 2006, s. 16.
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wniosku o dostêp do informacji. Ustawa przewiduje, ¿e w³aœciw¹ form¹ odmowy
dostêpu do informacji ze wzglêdu na ograniczenia okreœlone w art. 5 ustawy (oraz
art. 61 ust. 3 Konstytucji) jest decyzja administracyjna. W zwi¹zku z tym, w art. 17
ust. 1 ustawy jest przewidziane uprawnienie podmiotów zobowi¹zanych niebêd¹cych organami w³adzy publicznej do wydawania quasi-decyzji administracyjnych, do których ma siê stosowaæ przepisy kodeksu postêpowania administracyjnego. To uprawnienie jest dla T.R. Aleksandrowicza dowodem na „definitywne zakoñczenie omnipotencji pañstwa i w³adzy publicznej. Gdyby zatem
ustawa obejmowa³a wy³¹cznie organy w³adzy publicznej, dostêp do informacji
publicznej zosta³by w powa¿nym stopniu ograniczony”16. W zwi¹zku ze specyfik¹ postêpowania o udostêpnienie informacji publicznej w zakresie wydawania
decyzji administracyjnych, ustawodawca przewidzia³, ¿e w przypadku wydania
decyzji, o której mowa w art. 17 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy, wnioskodawca nie
sk³ada odwo³ania od decyzji, a wnosi o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku milczenia podmiotu zobowi¹zanego, wnioskodawcy s³u¿y prawo do wniesienia skargi na bezczynnoœæ do w³aœciwego wojewódzkiego s¹du administracyjnego, bez koniecznoœci spe³nienia warunku okreœlonego w art. 37 § 1 k.p.a.17
Zgodnie z utrwalon¹ lini¹ orzecznicz¹ podmioty prywatne, które nawi¹za³y
stosunki cywilnoprawne z jednostkami administracji publicznej, musz¹ liczyæ siê
z wiêksz¹ ni¿ zazwyczaj przejrzystoœci¹ stosunków handlowych. Zgodnie z orzecznictwem s¹dów administracyjnych informacja mo¿e dotyczyæ sprawy publicznej, nie tylko wtedy, gdy zosta³a wytworzona przez podmioty administracji publicznej, ale tak¿e w przypadku, gdy odnosi siê do nich w zakresie wykonywanych
przez nie zadañ publicznych i gospodarowania maj¹tkiem publicznym. Informacj¹ publiczn¹ bêdzie równie¿ treœæ umów cywilnoprawnych dotycz¹cych
maj¹tku publicznego18. Równie¿ „faktury i rachunki, chocia¿ nie zosta³y wytworzone przez organ zobowi¹zany do udostêpnienia informacji publicznej, to jednak siê do niego bezpoœrednio odnosz¹, stanowi¹ podstawê do zmniejszania jego
aktywów, a zatem podlegaj¹ udostêpnianiu w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f) w zw.
z art. 4 ust. 1 pkt 1 wy¿ej wskazanej ustawy”19. Zatem tak¿e w przypadku, gdy brakuje przes³anek pozwalaj¹cych uznaæ podmiot prywatny za zobowi¹zany do
udostêpnienia informacji, ka¿dorazowe korzystanie z mienia publicznego powoduje, ¿e przynajmniej czêœæ informacji dotycz¹ca stosunku ³¹cz¹cego te podmioty
z organami w³adzy publicznej podlega udostêpnieniu. Na przyk³ad, je¿eli
przedsiêbiorca zawar³ z urzêdem miasta umowê na dostarczenie d³ugopisów, ta
okolicznoœæ nie pozostaje w zwi¹zku ze zleceniem wykonywania zadañ publicznych. Jednak sam fakt otrzymania pieniêdzy publicznych sprawia, ¿e chocia¿ ten
podmiot nie zostaje zobowi¹zany do udostêpnienia informacji, wszelkie doku16
17
18
19

T. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostêpie do informacji publicznej, wyd. 2, Warszawa 2004,
s. 199.
M. Jab³oñski, Udostêpnienie informacji…, s. 259.
Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 11 wrzeœnia 2012 r., I OSK 903/12.
Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 3 stycznia 2012 r., I OSK 2157/11.
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menty (o ile nie zosta³y uznane np. za tajemnicê przedsiêbiorcy w rozumieniu art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)
powinny zostaæ udostêpnione przez jednostki administracji publicznej w trybie
ustawy o dostêpie do informacji publicznej. Zasada jawnoœci tego typu stosunków zosta³a okreœlona inter alia w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie czy ustawie z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach
publicznych. Na marginesie warto odnotowaæ, ¿e ten sam mechanizm odnosi siê
do osób prywatnych wykonuj¹cych prace na rzecz w³adz i innych instytucji publicznych, co zosta³o potwierdzone m.in. w wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 7 listopada 2012 r.20
Orzecznictwo nie przes¹dzi³o jednoznacznie, ¿e uznanie instytucji prywatnej
za podmiot zobowi¹zany do udostêpnienia informacji publicznej zale¿y od jednoczesnego spe³nienia przes³anki wykonywania zadañ publicznych i wykorzystywania maj¹tku publicznego. Mo¿na zatem wysun¹æ tezê, ¿e jest wystarczaj¹ce,
aby taki podmiot wykorzystywa³ œrodki publiczne bez koniecznoœci powi¹zania
tego faktu z wykonywaniem zadañ publicznych na rzecz organów. Oznacza³oby
to, ¿e liczba podmiotów okreœlonych w art. 4 ustawy o dostêpie do informacji publicznej wielokrotnie przewy¿sza szacunki zawarte w powo³anym wy¿ej raporcie
Najwy¿szej Izby Kontroli.
Public administration bodies tasks performance
as a premise for the provision of public information
(Summary)
Freedom of information is an important tool that allows to maintain the appropriate
balance between direct and representative democracy. In recent years in Poland, but it is
also the case for much more countries, we can observe the transfer of performance of public
tasks to private entities. This kind of privatization of, once traditional, state or selfgovernmental activities, includes also the transfer of responsibility for managing public
funds. Civic control regarded as one of the crucial factors of the direct democracy in the
contemporary state should follow those funds and exam the quality of performed tasks.
Therefore, The 1997 Polish Constitution in art 61 which guarantees the Freedom of Information, states that it shall also include receipt of information on the activities of other persons or organizational units relating to the field in which they perform the duties of public
authorities and manage communal assets or property of the State Treasury. The constitutional regulation was followed by provisions introduced by the 2001 Act on Access to Public
Information which settled the procedure of obtaining public information also from private
entities that performs public tasks or manages state or communal financial assets. Author of
the article attempts to look for respective prerequisites that can describe entities which can
be enlisted as those covered by the Polish FOI law. His research is based on the latest judiciary of administrative courts and doctrine of constitutional and administrative law.

20

24

I CSK 190/12.

Disputatio – Numer XVI

