KAROL WA¯NY*

Udostêpnianie informacji publicznej za poœrednictwem
strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
oraz w³asnej strony internetowej
– uwagi de lega lata i wnioski de lege ferenda

Wprowadzenie
Przedmiotem niniejszego artyku³u jest przedstawienie ogólnych ram prawnych wykonywania obowi¹zku udostêpniania informacji publicznej za poœrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 wrzeœnia
2001 r. o dostêpie do informacji publicznej1 oraz aktów wykonawczych, jak równie¿ analiza podstawy prawnej, relacji wzglêdem stron podmiotowych BIP,
a tak¿e zasadnoœci jednoczesnego prowadzenia w³asnych stron WWW przez
podmioty zobowi¹zane do udostêpnienia informacji publicznej. Strony te faktycznie stanowi¹ powielenie, a niekiedy niemal¿e zastêpuj¹ Biuletyn Informacji
Publicznej jako podstawowe Ÿród³o dostêpu do informacji publicznej w Internecie. Konsekwencj¹ tych rozwa¿añ jest ponadto przedstawienie wniosków de lege
ferenda, które maj¹ na celu uporz¹dkowanie i zracjonalizowanie form realizacji
obowi¹zku informowania o sprawach publicznych za poœrednictwem sieci internetowej.

1. Udostêpnianie informacji publicznej za poœrednictwem
strony podmiotowej BIP
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o dostêpie do informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej stanowi urzêdowy publikator teleinformatyczny, za poœrednictwem którego udostêpnia siê informacjê publiczn¹. Realizacja obowi¹zków
*
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Mgr Karol Wa¿ny – asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego.
Dz. U. nr 112, poz. 1198 z póŸn. zm., okreœlana dalej równie¿ jako u.d.i.p.
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informacyjnych z wykorzystaniem BIP jest okreœlana w literaturze jako bezwnioskowy tryb udostêpniania informacji publicznej2, w przeciwieñstwie do trybu
wnioskowego, w którym informacji udziela siê na uprzednie ¿¹danie wyra¿one
przez dowolny podmiot.
Jak zaznaczono w przywo³anym przepisie u.d.i.p., celem funkcjonowania
Biuletynu jest powszechne udostêpnianie informacji publicznej. Zapewnieniu realizacji tego celu z pewnoœci¹ s³u¿yæ ma przede wszystkim forma, w jakiej tworzony i prowadzony jest BIP. Ustawa o dostêpie do informacji publicznej wskazuje
bowiem, ¿e Biuletyn Informacji Publicznej ma postaæ ujednoliconego systemu
stron w sieci teleinformatycznej. Ewentualne w¹tpliwoœci co do desygnatu pojêcia „sieæ teleinformatyczna” rozwiewa rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej3, które
wskazuje, ¿e Biuletyn ma mieæ formê stron WWW lub te¿, ¿e ma byæ umieszczony
pod adresem URL, który nale¿y rozumieæ jako „adres wskazuj¹cy lokalizacjê zasobu w Internecie”. Niew¹tpliwie sieæ internetowa, jako medium o znacznej dostêpnoœci4, stanowi kana³ komunikacyjny, za pomoc¹ którego informacja publiczna mo¿e dotrzeæ do najszerszej grupy odbiorców (uwzglêdniaj¹c rodzaje trybów
udostêpniania informacji publicznej wymienionych w u.d.i.p.).
Na realizacjê postulatu powszechnoœci dostêpu do informacji publicznej
wp³ywa jednoczeœnie fakt, ¿e trybowi udostêpniania za pomoc¹ BIP przypisano
prymat wzglêdem udostêpniania informacji publicznej na wniosek. Z analizy art.
10 ust. 1 u.d.i.p. jednoznacznie wynika, ¿e nie udziela siê informacji w trybie
wnioskowym, je¿eli zosta³a ona uprzednio zamieszczona na stronach Biuletynu5.
S³usznie przyjmuje siê zatem, ¿e w wiêkszym stopniu do powszechnoœci dostêpu
do informacji publicznej przyczyni siê samodzielne i bezosobowe jej pozyskiwanie przez osoby zainteresowane ni¿ udzielanie jej przez aparat urzêdniczy.
Zapewnieniu powszechnoœci dostêpu do informacji o sprawach publicznych
s³u¿¹ ponadto przepisy okreœlaj¹ce zakres podmiotowy i przedmiotowy obowi¹zku udostêpniania informacji publicznej w BIP. Kr¹g podmiotów podlegaj¹cych temu obowi¹zkowi jest to¿samy z krêgiem podmiotów zobowi¹zanych
do udostêpniania informacji publicznej in genere. Nale¿¹ do niego w³adze publiczne oraz inne podmioty wykonuj¹ce zadania publiczne, je¿eli oczywiœcie s¹ w po2
3
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M. Bernaczyk, Obowi¹zek bezwnioskowego udostêpniania informacji publicznej, Warszawa 2008.
Dz. U. nr 10, poz. 68, okreœlane dalej równie¿ jako „rozporz¹dzenie ws BIP”.
Zgodnie ze statystykami opublikowanymi przez Organizacjê Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD) w 2012 r. dostêp do szerokopasmowego Internetu przez kabel posiada³o 14,5 na 100 mieszkañców Polski, a dostêp bezprzewodowy 57,2 na 100, http://www.oecd.org/sti/broadband/1c-TotalBBSubs-bars-2012-6.xls.
M. Bernaczyk okreœla tê relacjê trybu wnioskowego i bezwnioskowego udostêpniania informacji
publicznej jako zasadê pierwszeñstwa bezwnioskowego uzyskiwania informacji publicznej. M. Bernaczyk, Obowi¹zek..., rozdz. II, pkt 3.3. Warto ponadto zauwa¿yæ, ¿e obowi¹zek udostêpnienia informacji w trybie wnioskowym zostanie wy³¹czony tak¿e w przypadku, gdy dana informacja nie
funkcjonuje w obiegu publicznym, wyrok NSA z dnia 10 paŸdziernika 2012 r., I OSK 1499/12,
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.
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siadaniu informacji publicznej. Przepisy u.d.i.p. determinuj¹ ponadto strukturê
stron WWW sk³adaj¹cych siê na system BIP. Z jednej strony, ustawa wymaga
utworzenia strony g³ównej Biuletynu Informacji Publicznej, co nale¿y do kompetencji ministra w³aœciwego do spraw informatyzacji. Z drugiej zaœ, ka¿dy podmiot
obowi¹zany do udostêpniania informacji publicznej za poœrednictwem BIP jest
zobligowany do utworzenia w³asnej strony Biuletynu. Co wiêcej, odnoœniki do
poszczególnych stron podmiotowych powinny znaleŸæ siê na stronie g³ównej
Biuletynu, na podstawie informacji przekazanych w tym celu przez zainteresowane podmioty.
W kwestii kategorii informacji, które podlegaj¹ obowi¹zkowi zamieszczenia
na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, nale¿y wskazaæ, ¿e zasadniczo obejmuj¹ one ka¿dy rodzaj informacji publicznej wymieniony wprost w art. 4 ust. 1
u.d.i.p. Chodzi wiêc o informacje o polityce wewnêtrznej i zagranicznej, o podmiotach udostêpniaj¹cych informacjê publiczn¹, o zasadach ich funkcjonowania,
a tak¿e informacje o ró¿nego rodzaju danych publicznych, w tym treœæ dokumentów urzêdowych i informacje o maj¹tku publicznym. Ustawa wy³¹cza natomiast
spod obowi¹zku publikowania w BIP treœæ aktów administracyjnych i innych rozstrzygniêæ, jak równie¿ stanowiska w sprawach publicznych zajête przez organy
w³adzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych. Dostêp do tych informacji za poœrednictwem BIP nie jest jednak wykluczony, gdy¿ ustawodawca dopuœci³ mo¿liwoœæ korzystania w tym trybie równie¿ innych, niewymienionych
informacji publicznych. Mimo literalnego obowi¹zku udostêpniania wymienionych kategorii informacji, ustawa przewiduje tak¿e mo¿liwoœæ jego niedochowania. Po pierwsze, wynika to z przywo³anego art. 10 ust. 2, który wskazuje, ¿e dostêp poprzez Biuletyn jest uzupe³niony o pozyskiwanie informacji publicznej
w trybie wnioskowym. Po drugie, podmioty prowadz¹ce strony podmiotowe BIP
s¹ zobligowane do zamieszczenia na nich informacji o sposobie dostêpu do tych
informacji publicznych, które s¹ w ich posiadaniu, a nie zosta³y udostêpnione
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Strony WWW sk³adaj¹ce siê na system Biuletynu powinny spe³niaæ szereg
wymagañ technicznych okreœlonych w rozporz¹dzeniu w sprawie BIP, zapewniaj¹ce, by poszczególne jego elementy, mimo i¿ s¹ prowadzone przez ró¿norodne podmioty, mia³y zbli¿ony standard. Organizuje siê je w postaci baz danych,
które maj¹ byæ zarz¹dzane za pomoc¹ oprogramowania pozwalaj¹cego na gromadzenie, porz¹dkowanie, aktualizowanie i udostêpnianie zawartych w nich informacji publicznych. Powinno ono byæ dodatkowo wyposa¿one w modu³ administracyjny zawieraj¹cy mechanizm identyfikacji i autoryzacji, który umo¿liwia
dostêp oraz modyfikacjê treœci informacji znajduj¹cych siê w rekordach bazy. System stron BIP ma ponadto spe³niaæ minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, o których mowa we w³aœciwym w tych sprawach rozporz¹dzeniu Rady Ministrów6. Z uwagi na fakt, ¿e Biuletyn jest prowadzony w formie
odrêbnych stron WWW, rozporz¹dzenie to narzuca konkretne formaty danych,
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jakie maj¹ byæ stosowane w zakresie ich tworzenia oraz modyfikacji, tj. HTML
w wersji 4.01, XHTML w wersji 1.0, HTML w wersji 3.2, CSS oraz WAP. Dziêki takim
rozwi¹zaniom strony BIP mog¹ byæ odczytywane nie tylko na komputerach, ale
i na ró¿nego rodzaju urz¹dzeniach mobilnych. Wymagane jest tak¿e zastosowanie licznych zabezpieczeñ o charakterze programowym, sprzêtowym, osobowym
i proceduralnym, maj¹cych zapewniæ nale¿yt¹ ochronê treœci udostêpnionych
w Biuletynie przed ich zniszczeniem, modyfikacj¹ albo spowolnieniem lub uniemo¿liwieniem dostêpu ze strony osób nieuprawnionych. Przy projektowaniu
stron Biuletynu trzeba tak¿e wzi¹æ pod uwagê mo¿liwoœæ dokonywania ich
przysz³ych modyfikacji, uwzglêdniaj¹c dalszy rozwój technologiczny Internetu.
System BIP powinien byæ dostêpny w sieci teleinformatycznej w sposób
ci¹g³y, przez ca³¹ dobê, a ewentualne awarie nie powinny powodowaæ braku mo¿liwoœci zapoznania siê z treœci¹ Biuletynu przez okres d³u¿szy ni¿ 8 godzin
w przypadku strony g³ównej oraz 24 godziny w odniesieniu do stron podmiotowych. Treœci te powinny byæ przy tym jasne i przejrzyste, co ma zostaæ zapewnione przez unikanie skrótów, które nie s¹ powszechnie zrozumia³e i pozostawione
jako niewyjaœnione. Co wiêcej, jakoœæ publikowanych materia³ów nie powinna
pozostawiaæ w¹tpliwoœci wzglêdem zawartych w nich treœci. Strona ma byæ wyposa¿ona w modu³ wyszukuj¹cy i menu przedmiotowe u³atwiaj¹ce przeszukiwanie zasobów informacyjnych zawartych w BIP. Nie mo¿na równie¿ stosowaæ zabezpieczeñ przed ich kopiowaniem lub drukowaniem, dziêki czemu osoby
zainteresowane mog¹ swobodnie dysponowaæ nimi na w³asny u¿ytek. Ponadto
na stronach BIP nale¿y informowaæ o sposobie korzystania z Biuletynu oraz dostêpie do informacji w nim nieujêtych, jak równie¿ o osobach odpowiedzialnych
za jego prowadzenie.
Nale¿y tak¿e zaznaczyæ, ¿e na ministrze w³aœciwym do spraw informatyzacji
spoczywa obowi¹zek nieodp³atnego udostêpniania przyk³adowego oprogramowania przeznaczonego do tworzenia stron w Biuletynie Informacji Publicznej
w sposób zgodny z opisanymi wymogami technicznymi lub kody Ÿród³owe tego
oprogramowania. Ma to u³atwiæ utworzenie w³asnej strony BIP podmiotom do
tego zobowi¹zanym, przy jednoczesnym narzuceniu jednolitych standardów
prowadzenia tych stron. Dostêp do kodu Ÿród³owego pozwala tak¿e na samodzielne skonstruowanie strony w sposób odpowiadaj¹cy zainteresowanemu
podmiotowi, czy te¿ na skorzystanie z komercyjnego oprogramowania odpowiadaj¹cego wymogom okreœlonym przez przepisy ustawy i rozporz¹dzenia.
Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e nawet pobie¿na analiza stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej wskazuje na znaczne rozbie¿noœci w zakresie sposobu ich prowadzenia, nawet pomiêdzy podmiotami o to¿samym charakterze.
Powodem takiego zjawiska s¹, w mojej ocenie, ogólne ramy prawne odnosz¹ce
6
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Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 11 paŸdziernika 2005 r. w sprawie minimalnych wymagañ
dla systemów teleinformatycznych, Dz. U. nr 212, poz. 1766.
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siê do kategorii informacji, które powinny byæ bezwzglêdnie opublikowane
w Biuletynie oraz schematu ich organizacji i prezentowania na stronie podmiotowej. Brak jednolitych standardów prowadzenia stron podmiotowych BIP mo¿e
w konsekwencji generowaæ problemy w postaci ich mniejszej przejrzystoœci oraz
trudnoœci w poruszaniu siê po poszczególnych stronach BIP.

2. Udostêpnianie informacji publicznej za poœrednictwem
w³asnych stron WWW
Mniejszy komfort w zakresie korzystania z ró¿nych stron podmiotowych BIP
nie jest jednak jedynym problemem, jaki dotyka system udostêpniania informacji
publicznej w tym trybie. Innym, byæ mo¿e nawet bardziej wa¿kim, jest niemal powszechne funkcjonowanie równoleg³ych wzglêdem stron podmiotowych, w³asnych stron WWW, prowadzonych przez podmioty zobowi¹zane do udostêpniania informacji publicznej. Strony te, okreœlane w literaturze jako „serwisy
w³asne”7, stanowi¹ – najczêœciej niezale¿ne od struktury BIP, choæ zazwyczaj
powi¹zane z nimi funkcjonalnie – internetowe instrumenty informowania
i komunikowania siê podmiotów publicznych ze spo³eczeñstwem. Jednoczeœnie
serwisy te s¹ znacz¹cym Ÿród³em informacji publicznej, wobec czego nale¿y je
traktowaæ jako istotne uzupe³nienie, a zazwyczaj nawet alternatywê lub niemal
substytut dla stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. Pozornie
mo¿e siê wydawaæ, ¿e istnienie takiego dualnego systemu informowania o sprawach publicznych przez podmioty do tego zobowi¹zane mo¿e byæ zjawiskiem
korzystnym. W szczególnoœci, jeœli odniesiemy siê do postulatu powszechnoœci
dostêpu do informacji publicznej. Mimo tej ogromnej zalety nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e symultaniczne prowadzenie dwóch odrêbnych stron internetowych
mo¿e stanowiæ przyczynê licznych trudnoœci, które mog¹ wrêcz podwa¿yæ zasadnoœæ takiego rozwi¹zania.
W pierwszym rzêdzie nale¿y odnieœæ siê do kwestii legalnoœci funkcjonowania serwisów w³asnych jako równoleg³ych wzglêdem sytemu BIP form udostêpniania informacji publicznych w Internecie. W¹tpliwoœci w tym przedmiocie by³y
w przesz³oœci sygnalizowane w literaturze publicystycznej. P. Waglowski zwróci³
uwagê, ¿e nie istnieje wyraŸna podstawa prawna nakazuj¹ca podmiotom w³adzy
publicznej prowadzenia w³asnych serwisów internetowych. Implikuje to wniosek, ¿e istniej¹ce serwisy dzia³aj¹ wbrew konstytucyjnej zasadzie legalizmu (bez
podstawy prawnej), a zatem bezprawnie. Przyjmuj¹c wprawdzie, ¿e postulat wy-

7

P. Waglowski, Czy „w³asne” serwisy internetowe administracji publicznej dzia³aj¹ legalnie?, http://prawo.vagla.pl/node/7244. Z kolei § 9 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, Dz. U. nr 67, poz. 619 okreœla³o te
strony jako „w³asne internetowe serwisy informacyjne”.
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raŸnego uregulowania tej materii jest s³uszny, trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e taka
konstatacja jest zbyt daleko id¹ca.
Po pierwsze, nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e przepis § 9 rozporz¹dzenia ws. BIP
bezsprzecznie przewiduje mo¿liwoœæ posiadania przez podmioty zobowi¹zane
do udostêpniania informacji publicznej w³asnych stron WWW.
Po drugie, podstaw¹ prawn¹ dla utworzenia takiej strony i zamieszczenia na
niej informacji publicznej mo¿e byæ art. 11 pkt 1 u.d.i.p., który dopuszcza jej udostêpnianie w drodze wy³o¿enia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostêpnych. Co prawda, w doktrynie prawa do informacji publicznej pojêcie „miejsca”
tradycyjnie uto¿samia siê raczej z okreœlon¹ przestrzeni¹ w znaczeniu geometrycznym (fizycznym)8, jednak¿e wzglêdy celowoœciowe w postaci dopuszczenia dodatkowych mo¿liwoœci udostêpniania informacji publicznej z intencj¹ jej szerszego propagowania wœród podmiotów zainteresowanych jej odbiorem, w mojej
ocenie pozwalaj¹ na szersz¹ interpretacjê tego terminu. W zwi¹zku z tym mo¿na
przyj¹æ, ¿e „miejscem”, w którym nastêpuje „wy³o¿enie” lub „wywieszenie” okreœlonej informacji publicznej, jest tak¿e przestrzeñ dyskowa dostêpna za poœrednictwem sieci internetowej. Pod¹¿aj¹c tym tokiem rozumowania, z pewnoœci¹ nale¿y równie¿ uznaæ Internet za miejsce o ogólnej dostêpnoœci. Z jednej strony
z uwagi na cytowany wy¿ej du¿y odsetek gospodarstw domowych wyposa¿onych w dostêp do szerokopasmowego Internetu, z drugiej natomiast – zak³adaj¹c
nawet, ¿e znaczna czêœæ osób zainteresowanych nie posiada dostêpu do ³¹cza internetowego – koszty, jakie nale¿y ponieœæ z tytu³u korzystania z sieci poza miejscem zamieszkania lub pracy (np. w kafejce internetowej) s¹ na tyle niskie, ¿e
w bardzo niewielkim stopniu ograniczaj¹ powszechn¹ dostêpnoœæ Internetu.
Ponadto warto podkreœliæ, ¿e mo¿liwoœæ opublikowania informacji publicznej na
stronie internetowej odrêbnej od Biuletynu Informacji Publicznej zosta³a równie¿
dopuszczona w orzecznictwie s¹dowoadministracyjnym. W wyroku WSA
w Poznaniu z dnia 11.05.2011 r.9 uznano, ¿e takie dzia³anie jest istotnie podobne
w³aœnie do wy³o¿enia lub wywieszenia w rozumieniu art. 11 pkt 1 u.d.i.p. Udostêpniaj¹c informacjê publiczn¹ w Internecie na podstawie przywo³anego przepisu, nale¿y równie¿ uwzglêdniæ treœæ art. 12 ust. 1 u.d.i.p., który wymaga, by by³a
ona oznaczana: (1) danymi okreœlaj¹cymi podmiot udostêpniaj¹cy informacjê,
(2) danymi okreœlaj¹cymi to¿samoœæ osoby, która wytworzy³a informacjê lub odpowiada za treœæ informacji, (3) danymi okreœlaj¹cymi to¿samoœæ osoby, która
udostêpni³a informacjê, oraz (4) dat¹ udostêpnienia.
Dodatkowo podstaw¹ prawn¹ dla takiej formy dzia³ania podmiotów zobowi¹zanych do udostêpniania informacji publicznej o ogólnym charakterze mog¹
8
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Por. np. S. Szuster, Komentarz do art. 11 ustawy o dostêpie do informacji publicznej, [w:] M. K³aczyñski,
S. Szuster, Komentarz do ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej, (Dz.U.01.
112.1198), teza 3 lub M. Jab³oñski, K. Wygoda, Ustawa o dostêpie do informacji publicznej. Komentarz,
Wroc³aw 2002, s. 219.
Sygn.: II SAB/Po 39/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.
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byæ równie¿ normy zadaniowe. Zgodnie z pogl¹dem prezentowanym przez czêœæ
doktryny prawa administracyjnego mog¹ one bowiem stanowiæ wystarczaj¹c¹
podstawê dla podjêcia konkretnych dzia³añ przez podmioty administracji publicznej10.
Kolejnym zagadnieniem wymagaj¹cym wyjaœnienia jest relacja prawna pomiêdzy w³asnymi stronami internetowymi prowadzonymi przez podmioty zobligowane do udostêpniania informacji publicznej a ich stronami podmiotowymi
Biuletynu Informacji Publicznej. Jedynym miejscem, w którym obowi¹zuj¹ce
przepisy prawne odnosz¹ siê do tego problemu, jest przywo³any § 9 rozporz¹dzenia ws. BIP. Wskazuje on na dwa rodzaje zale¿noœci, w jakich mog¹ znajdowaæ siê
omawiane strony internetowe.
Pierwszy przypadek, okreœlony w ust. 2, przewiduje mo¿liwoœæ posiadania
przez podmiot zobowi¹zany w³asnej strony internetowej, z któr¹ funkcjonalnie
bêdzie powi¹zana strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej. Treœæ
przepisu sugeruje, ¿e strona BIP ma byæ systemowo wydzielon¹ czêœci¹ serwisu
w³asnego. Jak podkreœla siê w literaturze, nale¿y to raczej rozumieæ jako „wydzielenie informacji publicznej” i umieszczenie jej na nowo utworzonej stronie podmiotowej Biuletynu11. W takiej sytuacji dochodzi wiêc do równoleg³ego istnienia
dwóch odrêbnych konstrukcyjnie stron WWW12. Praktyka stosowania § 9 wskazuje jednak, ¿e w wielu przypadkach jego interpretacja prowadzi do powstania
jednego strukturalnie systemu stron internetowych, w ramach którego funkcjonuje zarówno w³asny serwis informacyjny, jak i stanowi¹cy jego wyodrêbnion¹
czêœæ Biuletyn Informacji Publicznej13. Bez wzglêdu na zastosowane rozwi¹zanie,
na stronie g³ównej WWW wymagane jest umieszczenie odnoœnika zawieraj¹cego
logo BIP, umo¿liwiaj¹cego bezpoœrednie po³¹czenie ze stron¹ podmiotow¹
odsy³acza. W ten sposób zwiêkszona jest dostêpnoœæ do Biuletynu Informacji Publicznej, na który mo¿na trafiæ nie tylko z jego strony g³ównej, prowadzonej przez
ministra w³aœciwego ds. informatyzacji, ale i z w³aœciwego serwisu w³asnego.
Drugie rozwi¹zanie okreœlaj¹ce relacjê pomiêdzy serwisem w³asnym a Biuletynem, jakie dopuszcza rozporz¹dzenie ws. BIP, zosta³o okreœlone w § 9 ust. 3.
Przepis ten wskazuje, ¿e strona WWW mo¿e byæ jednoczeœnie stron¹ podmiotow¹ BIP, o ile spe³nia wszystkie wymogi ustawy i rozporz¹dzenia. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e poprzednio obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie ws. BIP z 2002 r. nie przewi10

11
12
13

Por. I. Skrzyd³o-Ni¿nik, Model ustroju samorz¹du terytorialnego w Polsce na tle zagadnieñ ustrojowego
prawa administracyjnego, Kraków 2007, s. 428. W tym zakresie za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ art. 7 ust. 1
pkt 18 ustawy o samorz¹dzie gminnym: „W szczególnoœci zadania w³asne obejmuj¹ sprawy promocji gminy”.
M. Bernaczyk, M. Jab³oñski, K. Wygoda, Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji,
Wroc³aw 2005, s. 233.
Por. np. w³asny serwis internetowy miasta Puck prowadzony po adresem URL: http://miasto.puck.
pl/ oraz stronê podmiotow¹ BIP prowadzon¹ pod adresem URL: http://bip.miasto.puck.pl/.
Por. np. w³asny serwis internetowy miasta Gdañska prowadzony po adresem URL: http://www.
gdansk.pl/ oraz stronê podmiotow¹ BIP prowadzon¹ pod adresem URL: http://bip.gdansk.pl/.
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dywa³o takiej mo¿liwoœci. Mimo tak istotnego u³atwienia w zakresie realizacji
obowi¹zków informacyjnych w Internecie nie nast¹pi³a jednak rewolucja w postaci rezygnacji z dualnego systemu stron internetowych, publikuj¹cych informacjê publiczn¹. Jak wskazuje przyk³ad 123 gmin znajduj¹cych siê na terenie Województwa Pomorskiego, rozwi¹zanie to nie zosta³o zastosowane nawet w jednej
z nich. W zwi¹zku z tym nale¿y przyj¹æ, ¿e istnienie zdywersyfikowanego systemu udostêpniania informacji publicznej w sieci internetowej jest najprawdopodobniej zjawiskiem powszechnym.
Inna, nieuregulowana prawnie, relacja miêdzy serwisem w³asnym a Biuletynem wystêpuje w sytuacji odwrotnej w stosunku do przedstawionej w § 9 ust. 2
rozporz¹dzenia ws. BIP (serwis w³asny odsy³a do strony podmiotowej BIP), czyli
wówczas, gdy w Biuletynie Informacji Publicznej znajduj¹ siê odnoœniki do odrêbnych stron internetowych. WSA w Gdañsku w wyroku z dnia 12 maja 2012 r.14
uzna³, ¿e w takim wypadku zasoby pozostaj¹ce de facto poza Biuletynem nale¿y
traktowaæ jako jego elementy. Jak zaznaczono w rzeczonym judykacie: „Nie istnieje [...] wymóg, aby informacje publiczne udostêpniane w BIP nie mog³y byæ zamieszczone na stronach sieci teleinformatycznej o odrêbnym adresie, a jedynie
w ramach adresu BIP, je¿eli istnieje mechanizm automatycznego przejœcia ze strony BIP do strony zawieraj¹cej okreœlone dane”. W œwietle tej tezy mo¿liwe jest zatem przyjêcie, ¿e serwis w³asny mo¿e byæ czêœci¹ Biuletynu Informacji Publicznej,
o ile ten do niego odsy³a poprzez odpowiednie hiper³¹cza. W takiej sytuacji nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e udostêpnienie informacji publicznej poza systemem BIP
musi respektowaæ treœæ § 9 ust. 3 rozporz¹dzenia ws. BIP, która jednoznacznie
okreœla koniecznoœæ dochowania wszystkich wymogów opisanych w ustawie
i rozporz¹dzeniu.
Jak ju¿ wy¿ej zasygnalizowano, istnienie dualistycznego systemu udostêpniania informacji publicznej w Internecie mo¿e rodziæ liczne problemy dla podmiotów zobowi¹zanych do upowszechniania informacji publicznej, jak równie¿
dla jej odbiorców. Po pierwsze, istnienie dwóch odrêbnych Ÿróde³ informacji
o sprawach publicznych nie jest w pe³ni zgodne z prakseologi¹ prawa dostêpu do
informacji publicznej. Taki uk³ad mo¿e bowiem powodowaæ zamieszanie i rodziæ
w¹tpliwoœci co do faktycznego Ÿród³a autentycznej i aktualnej wiedzy na temat
funkcjonowania podmiotu zobligowanego do udostêpniania informacji publicznej, a co za tym idzie, negatywnie przyczyniæ siê dla postulowanej, powszechnej
dostêpnoœci informacji publicznej. Po drugie, informacje publikowane online
mog¹ byæ niekiedy rozproszone pomiêdzy oba serwisy i w zwi¹zku z tym powstaje
ryzyko, ¿e strona podmiotowa BIP, wbrew obowi¹zuj¹cym przepisom, nie bêdzie zawieraæ pe³nej informacji na okreœlony temat. Co wiêcej, mnogoœæ stron internetowych mo¿e bezpoœrednio wi¹zaæ siê ze zwiêkszonymi (niekiedy podwójnymi) kosztami ich zaprojektowania oraz wykonania. Istnienie dwóch niezale¿14
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nych systemów zarz¹dzania treœci¹ zwykle skutkuje tak¿e szerszym zakresem
obowi¹zków s³u¿bowych, którymi s¹ obci¹¿one osoby odpowiedzialne za
zarz¹dzanie zasobami internetowymi podmiotu zobowi¹zanego do udostêpniania informacji publicznej. Unikniêcie trudnoœci organizacyjnych w postaci niewydolnoœci aparatu urzêdniczego równie¿ musi w zwi¹zku z tym odnosiæ siê do
aspektu ekonomicznego. Prawid³owa realizacja obowi¹zków informacyjnych
mo¿e bowiem skutkowaæ koniecznoœci¹ ponoszenia dodatkowych kosztów wynikaj¹cych np. z potrzeby zatrudnienia dodatkowych pracowników. Alternatyw¹
dla wy¿szych wydatków na utrzymanie dwóch równolegle funkcjonuj¹cych serwisów internetowych mo¿e byæ próba zwiêkszenia efektywnoœci pracy urzêdników, wykonuj¹cych zadania w tym zakresie. Pewn¹ form¹ oszczêdnoœci mo¿e
byæ równie¿ strukturalne po³¹czenie strony podmiotowej BIP oraz serwisu w³asnego w ramach jednego systemu stron internetowych, o którym mowa we wspomnianym § 9 ust. 2 rozporz¹dzenia ws. BIP. Niestety, rozwi¹zanie to nie eliminuje
jednak pozosta³ych wad dualnego systemu udostêpniania informacji publicznej
w Internecie.
Ostatecznoœci¹, która czêsto staje siê przykr¹ rzeczywistoœci¹, jest zjawisko
zaniedbywania rzetelnego zarz¹dzania jednym z omawianych narzêdzi informowania o sprawach publicznych. Pobie¿ny przegl¹d serwisów w³asnych oraz stron
podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzonych przez losowe
podmioty15, dowodzi, ¿e systemem, który w takim wypadku traktuje siê jako
mniej istotny, jest strona BIP. Objawia siê to przede wszystkim ni¿szym poziomem dba³oœci o stan aktualizacji Biuletynu oraz mniejsz¹ skal¹ publikowanych na
nim informacji publicznych.
Taki wybór mo¿e byæ poniek¹d zrozumia³y i to zarówno dla odbiorców informacji, jak i dla podmiotów, które decyduj¹ siê na takie rozwi¹zanie. U¿ytkownicy
serwisu w³asnego uzyskuj¹ bowiem dostêp do informacji publicznej przedstawionej w atrakcyjnej graficznie i przyjaznej dla u¿ytkownika formie. Niczym nie
ograniczony jest ponadto dobór publikowanych informacji. W zwi¹zku z tym na
w³asnej stronie internetowej znajdziemy zarówno informacje publiczne, wyodrêbnione ze wzglêdu na przedmiotowe kryterium podzia³u, opisane w art. 6 ust. 1
u.d.i.p., jak i ca³y szereg innych wiadomoœci na temat okreœlonego podmiotu, których intencj¹ jest przede wszystkim informowanie i promowanie bie¿¹cej dzia³alnoœci oraz zachêcenie u¿ytkowników do udzia³u w przedsiêwziêciach organizowanych przez ten podmiot, a tak¿e wprowadzanie u³atwieñ w komunikowaniu
siê z nim, zw³aszcza w celu uproszczenia i usprawnienia procedur urzêdowych.
Problemem, jaki nale¿y zaznaczyæ w kontekœcie dominuj¹cej pozycji serwisów w³asnych w stosunku do stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, jest fakt, ¿e sposób prowadzenia w³asnych stron WWW nie jest praktycznie
w ¿aden sposób uregulowany normatywnie. Wyj¹tek stanowi jedynie wspo15

Np. w przywo³anym wy¿ej mieœcie Pucku.
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mniany wy¿ej obowi¹zek zamieszczenia odnoœnika do strony podmiotowej Biuletynu zawieraj¹cego jego logo oraz koniecznoœæ oznaczenia informacji publicznej publikowanej na tej stronie w sposób okreœlony w art. 12 ust. 1 u.d.i.p. Rozporz¹dzenie ws. BIP wskazuje wprawdzie, ¿e serwis w³asny mo¿e formalnie zastêpowaæ Biuletyn, o ile spe³nione zostan¹ wszelkie wymogi okreœlone w u.d.i.p.
oraz w rozporz¹dzeniu. Takie przypadki w³aœciwie nie wystêpuj¹ jednak w praktyce (a przynajmniej nie uda³o siê ich odnotowaæ, co nie jest zadaniem prostym,
bior¹c pod uwagê skalê problemu wyznaczon¹ zakresem podmiotów obowi¹zanych do udostêpniania informacji publicznej). W zwi¹zku z powy¿szym, sytuacjê, w której g³ównym Ÿród³em pe³nej i aktualnej informacji publicznej na temat
bardzo wielu podmiotów w³adzy publicznej jest ich w³asna strona WWW, co do
której ustawodawca nie sformu³owa³ ¿adnych wymagañ dotycz¹cych treœci,
struktury, zabezpieczeñ oraz innych standardów technicznych, nale¿y oceniæ
krytycznie.

4. Wnioski de lege ferenda
Podsumowuj¹c, nale¿y uznaæ, ¿e kszta³t obecnie obowi¹zuj¹cych regulacji
prawnych dotycz¹cych trybów oraz form udostêpniania informacji publicznej
w Internecie jest nieadekwatny do rzeczywistych dzia³añ podejmowanych przez
podmioty, na które na³o¿ono obowi¹zek realizacji obowi¹zków informacyjnych.
W zwi¹zku z tym, w niniejszej czêœci artyku³u przedstawiono ogólne propozycje
zmian normatywnych w stosunku do kategorii w³asnych stron WWW oraz stron
podmiotowych BIP, które mia³yby doprowadziæ do uporz¹dkowania oraz zracjonalizowania funkcjonowania tych kana³ów komunikacyjno-informacyjnych.
Kszta³tuj¹ siê one nastêpuj¹co:
1. Najdalej id¹c¹ propozycj¹ jest rozwa¿enie likwidacji systemu stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, przy jednoczesnym objêciu serwisów w³asnych regulacj¹ prawn¹ zbli¿on¹ w zakresie standardów treœciowych
oraz technicznych do istniej¹cych aktualnie Biuletynów. Chodzi wiêc o usankcjonowanie obecnego stanu polegaj¹cego na przeniesieniu ciê¿aru informowania
o sprawach publicznych z Biuletynów Informacji Publicznej na w³asne strony
WWW. Strony te mog³yby wci¹¿ sprawowaæ swoj¹ aktualn¹ funkcjê jako medium
promocyjno-informacyjne, a zarazem pe³niæ funkcjê urzêdowego publikatora
informacji publicznej.
2. Bardziej zachowawczy postulat polega na objêciu wzglêdnie szczegó³ow¹
regulacj¹ ustawow¹ funkcjonowania w³asnych stron WWW. W pierwszej kolejnoœci nale¿a³oby wyraŸnie dopuœciæ mo¿liwoœæ tworzenia takich serwisów i udostêpniania za ich poœrednictwem informacji publicznych. Po drugie, koniecznym
by³oby tak¿e okreœlenie standardów tworzenia i prowadzenia tych stron – zarówno w zakresie dopuszczalnych rozwi¹zañ technicznych oraz minimalnych kate-
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gorii treœciowych, jak i obowi¹zkowych sposobów zabezpieczenia publikowanych na nich informacji przed niepo¿¹dan¹ ingerencj¹ w ich treœæ.
3. Najmniej reformistyczny jest natomiast wniosek opieraj¹cy siê na za³o¿eniu
utrzymania obecnie istniej¹cego systemu Biuletynów Informacji Publicznej, z wyraŸnym zastrze¿eniem, ¿e podmiot zobowi¹zany do udostêpniania informacji
publicznej ma mo¿liwoœæ jego zast¹pienia przez w³asny serwis internetowy, gwarantuj¹cy realizacjê funkcji Biuletynu. Rozwi¹zanie to by³oby wiêc bardzo zbli¿one do obecnie obowi¹zuj¹cej regulacji opisanej w § 9 ust. 3 rozporz¹dzenia ws.
BIP, która dopuszcza, by w³asna strona WWW by³a jednoczeœnie stron¹ podmiotow¹ BIP. Wydaje siê jednak, ¿e przyczyn¹ braku popularnoœci tego sposobu
dzia³ania jest zbyt sztywne okreœlenie warunków treœciowych, strukturalnych
i technicznych, jakie musi spe³niaæ Biuletyn Informacji Publicznej, a na podstawie
przywo³anego paragrafu równie¿ w³asny serwis internetowy. W zwi¹zku z tym,
zasadne wydaje siê zliberalizowanie tych wymogów w odniesieniu do serwisów
w³asnych, co umo¿liwi³oby zainteresowanym podmiotom odst¹pienie od prowadzenia Biuletynu w obecnym kszta³cie na rzecz odpowiednio zmodyfikowanej
w³asnej strony WWW.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wszystkie przedstawione koncepcje nowelizacji stanowi¹ jedynie zarys propozycji, maj¹cych na celu wzbudzenie refleksji na temat
przedmiotu niniejszego artyku³u. Wszelkie szczegó³owe rozwi¹zania w tym zakresie wymagaj¹ pog³êbionej analizy prakseologicznej, prawnoporównawczej,
ekonomicznej oraz technicznej, której przedmiotem bêd¹ mo¿liwe do wykorzystania media internetowe, mog¹ce stanowiæ noœnik informacji publicznej. Badanie to mog³oby nastêpnie pos³u¿yæ do przygotowania projektu stosownych nowelizacji ustawy o dostêpie do informacji publicznej oraz rozporz¹dzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
Providing access to public information through the Public Information
Bulletin and the ‘so-called’ own website – comments and recommendations
(Summary)
The purpose of this article is to provide an overall framework concerning the fulfillment of the obligation to provide access public information through the Public Information
Bulletin under the Act of 6 September 2001 on access to public information and regulations,
including, in particular, the Minister of Internal Affairs and Administration regulation of 18
January 2007, on the Public Information Bulletin. The article analyzes the legal basis of the
relationship between the websites of Public Information Bulletin and the so-called own
websites, as well as the validity of the simultaneous conduct of these two types of websites
by public entities obliged to provide access to public information. Own websites very often
duplicate the information published on the Public Information Bulletin, and sometimes
even replace them as a primary online source of public information. The consequence of
these considerations is also to propose changes in the law that aim to reorganize and rationalize the forms of fulfillment of the obligation to inform the public about public affairs
through the Internet.
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