MARIA RACHWA£*

Charakter informacji znajduj¹cej siê
w posiadaniu samorz¹dów zawodowych

Liczne wnioski o udostêpnienie informacji wp³ywaj¹ do organów samorz¹dów zawodowych, te zaœ wielokrotnie stoj¹ na stanowisku, i¿ ¿¹dana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzeœnia
2001 r. o dostêpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Organy samorz¹dów zawodowych, uznaj¹c, ¿e wniosek nie dotyczy informacji publicznej, dochodz¹ do wniosku, i¿ w zakresie takiego wniosku nie mog¹ wydaæ
decyzji odmownej1, co w nastêpstwie skutkuje licznymi skargami na bezczynnoœæ tych¿e organów. Powy¿sze prowadzi do sformu³owania pytania dotycz¹cego charakteru informacji znajduj¹cej siê w posiadaniu samorz¹dów zawodowych. Dalszej analizie nale¿y wiêc poddaæ zakres przedmiotowy obowi¹zku
udostêpniania informacji przez samorz¹dy zawodowe. Zastanowiæ siê nale¿y
ponadto, czy ka¿da informacja dotycz¹ca dzia³alnoœci samorz¹du zawodowego
na charakter informacji publicznej, czy te¿ mo¿e zakres przedmiotowy obowi¹zku udzielania informacji przez samorz¹dy jest ograniczony w stosunku do
zakresu obowi¹zku udostêpniania informacji przez organy w³adzy publicznej.
W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie konieczna bêdzie krótka analiza
pogl¹dów dotycz¹cych zakresu przedmiotowego pojêcia informacji publicznej,
które ukszta³towa³y siê w doktrynie. Nastêpnie analizie poddane zostanie równie¿ orzecznictwo s¹dów administracyjnych, zwi¹zane w³aœnie z wnoszonymi
przez podmioty uprawnione do uzyskania informacji publicznej skargami na
bezczynnoœæ organów samorz¹dów zawodowych.
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Wprowadzenie przez ustrojodawcê mo¿liwoœci tworzenia samorz¹dów zawodowych stanowi realizacjê zasady demokratycznego pañstwa prawnego,
a tak¿e zasady decentralizacji wykonywania zadañ publicznych w obrêbie
w³adzy wykonawczej2. Samorz¹d zawodowy stanowi „organizacyjn¹ formê zrzeszania siê obywateli, ukszta³towan¹ na zasadzie wiêzi zawodowej, powsta³¹ celem reprezentowania ich interesów wobec pañstwa”3. Samorz¹dy zawodowe zajmuj¹c siê sprawami zorganizowanych w ich ramach grup spo³ecznych, bior¹ tym
samym udzia³ w wykonywaniu zadañ publicznych4. „Samorz¹dy zawodów zaufania publicznego s¹ obowi¹zkowymi zwi¹zkami publicznoprawnymi osób wykonuj¹cych zawody zaufania publicznego oraz stanowi¹ reprezentacjê tych
osób”5. Utworzenie samorz¹du zawodowego oraz wyznaczenie jego uprawnieñ
zale¿y od ustawodawcy, który poprzez odpowiednie normy prawne gwarantuje
pañstwu mo¿liwoœæ sprawowania nadzoru nad samorz¹dem, okreœlaj¹c zakres
i instrumenty przedmiotowego nadzoru6.
W³aœnie z uwagi na swój udzia³ w realizacji zadañ publicznych, samorz¹dy
zawodowe s¹ podmiotami zobowi¹zanymi do udostêpniania informacji publicznej. Obowi¹zek ten wynika bezpoœrednio z art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Przepis ten stanowi, i¿ „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dzia³alnoœci organów w³adzy publicznej oraz osób pe³ni¹cych funkcje
publiczne. Prawo to obejmuje równie¿ uzyskiwanie informacji o dzia³alnoœci organów samorz¹du gospodarczego i zawodowego, a tak¿e innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonuj¹ one zadania w³adzy publicznej i gospodaruj¹ mieniem komunalnym lub maj¹tkiem Skarbu Pañstwa”.
Przepis ten w czêœci dotycz¹cej organów w³adzy publicznej, jak s³usznie wskazuje W. Sokolewicz, pos³uguje siê kryterium osobowym, kryterium przedmiotowe
zosta³o zaœ zastosowane w ustawie7. Jednak¿e w czêœci dotycz¹cej uzyskiwania
informacji o dzia³alnoœci organów samorz¹du gospodarczego i zawodowego, a tak¿e innych osób oraz jednostek organizacyjnych, prawo to, jak siê wydaje, zosta³o
ograniczone przedmiotowo do tego rodzaju informacji, która jest zwi¹zana z wykonywaniem przez te podmioty zadañ w³adzy publicznej, lub z gospodarowaniem przez nie mieniem komunalnym lub maj¹tkiem Skarbu Pañstwa. Oznacza
to tym samym, i¿ podmioty te mog¹ dysponowaæ równie¿ innym rodzajem informacji, zwi¹zanym z ich funkcjonowaniem, która nie bêdzie mog³a byæ uznana za
informacjê publiczn¹.
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Kwestiê podmiotowego i przedmiotowego zakresu dostêpu do informacji publicznej oraz tryby jej udzielania reguluje ustawa z dnia z dnia 6 wrzeœnia 2001 r.
o dostêpie do informacji publicznej. W art. 4. ust. 1 pkt 2 ustawa ta przewiduje wyraŸnie, i¿ do jej stosowania, a tym samym do udostêpniania informacji publicznej
na jej podstawie, zobowi¹zane s¹ równie¿ organy samorz¹dów gospodarczych
i zawodowych. Bardziej problematycznym zagadnieniem jest okreœlenie przedmiotowego zakresu pojêcia informacji publicznej, a tym samym wskazanie, którym z informacji dotycz¹cych dzia³alnoœci samorz¹dów zawodowych ów charakter „publiczny” bêdzie mo¿na przypisaæ. Okreœlenia zakresu przedmiotowego
tego pojêcia nie u³atwia z ca³¹ pewnoœci¹ art. 1 ustawy o dostêpie do informacji
publicznej. Z postanowieñ tego przepisu wynika, i¿ informacj¹ publiczn¹ jest ka¿da informacja o sprawach publicznych. S³usznie definicji tej zarzuca siê, i¿ „wadliwie definiuje nieznane pojêcie przez nie samo”8. Niemniej ju¿ z tego przepisu
mo¿na wywieœæ, i¿ a contrario nie bêdzie informacj¹ publiczn¹, informacja o charakterze indywidualnym, która nie odnosi siê do spraw publicznych. Stanowisko takie reprezentuje równie¿ L. Zacharko, wskazuj¹c, i¿ „termin «publiczny» wskazuje, ¿e chodzi o coœ, co jest przeciwieñstwem «prywatnego», a wiêc o coœ, co jest
przeznaczone do u¿ytku zbiorowego i powszechnego”9. Sprawê publiczn¹ nale¿y
wiêc uto¿samiaæ z dzia³aniem maj¹cym na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb
obywateli10. Nie mo¿na jednak z góry za³o¿yæ, i¿ wszystkie informacje wytworzone przez podmioty wykonuj¹ce zadania publiczne s¹ informacjami publicznymi.
Nale¿y siê w tym miejscu zgodziæ z pogl¹dami S. Czechowa, który podkreœla, ¿e
aby dan¹ informacjê mo¿na by³o traktowaæ jako publiczn¹, decyduj¹ce znaczenie
powinno mieæ nie tyle jej „wytworzenie, lecz fakt, ¿e zosta³a pozyskana i przetworzona w celu realizacji zadañ publicznych”11. Pewnych wzorców interpretacyjnych, dla okreœlenia zakresu przedmiotowego pojêcia „informacja publiczna”,
dostarcza tak¿e art. 6 ustawy o dostêpie do informacji publicznej, zawieraj¹cy listê
rodzajów informacji, które maj¹ charakter publiczny. Przepis ten stanowi zapewne wa¿n¹ wskazówkê „w procesie klasyfikowania ¿¹dania udostêpnienia informacji, jako podlegaj¹cej, czy te¿ nie udostêpnieniu w trybie przewidzianym
w ustawie o dostêpie do informacji publicznej”12, jednak¿e maj¹c na uwadze, i¿
jest to katalog otwarty, nie pozwala on na jednoznaczne okreœlenie zakresu
przedmiotowego pojêcia informacji publicznej. Dodatkowo w przypadku informacji, któr¹ dysponuj¹ samorz¹dy zawodowe, ustalenie tego, które z informacji
mo¿na uznaæ za informacje publiczne, utrudnione zosta³o poprzez Konstytucyjne ograniczenie dostêpu do informacji znajduj¹cej siê w posiadaniu samorz¹dów
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zawodowych, jedynie do informacji dotycz¹cej wykonywania przez te samorz¹dy zadañ w³adzy publicznej i gospodarowania przez nie mieniem komunalnym lub maj¹tkiem Skarbu Pañstwa. Nale¿y bowiem zgodziæ siê z P. R¹czk¹, i¿ samorz¹d zawodowy powinien byæ rozpatrywany zarówno w aspekcie publicznoprawnym, jak i prywatnoprawnym, gdy¿ dopiero oba te aspekty gwarantuj¹
samorz¹dowi niezale¿noœæ i samodzielnoœæ13. W piœmiennictwie wskazuje siê
równie¿, i¿ w przypadku samorz¹dów zawodowych mo¿na wyró¿niæ ich aspekt
prywatny oraz publiczny. J. Boæ podaje, i¿ w pojêciu samorz¹du zawodowego
mieszcz¹ siê jednostki organizacyjne niemaj¹ce charakteru pañstwowego, ani
prywatnego14. Dwoisty charakter samorz¹du zawodowego doskonale ujê³a
M. Tabernacka, wskazuj¹c, i¿ „samorz¹dów zawodowych nie mo¿na okreœlaæ
jedynie jako podmioty prywatne, gdy¿ widoczny jest tak¿e ich charakter publiczny. Nie mo¿na ich jednakowo¿ – w obecnej regulacji ustawowej traktowaæ tak,
jakby by³y ustrojowo w³¹czone w strukturê pañstwa”15. Powy¿szy pogl¹d doskonale odzwierciedla postanowienia art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, który eksponuje
ró¿nicê pomiêdzy organami w³adzy publicznej a organami samorz¹du zawodowego, równie¿ w materii dostêpu do informacji publicznej.
Rozwa¿ania te prowadz¹ do wniosku, i¿ analiza charakteru poszczególnych
informacji, do których udostêpniania zobowi¹zane s¹ samorz¹dy zawodowe,
musi iœæ w parze z analiz¹ zakresu zadañ publicznych wykonywanych przez samorz¹d zawodowy, których ¿¹dane informacje dotycz¹. H. Ziêba-Za³ucka, analizuj¹c pozycjê samorz¹du zawodowego, podkreœla, i¿ z Konstytucji wynikaj¹ dwa
podstawowe cele, dla których realizacji powo³any zosta³ samorz¹d zawodowy16.
Po pierwsze mowa tu o reprezentowaniu osób wykonuj¹cych zawody zaufania
publicznego i po drugie – sprawowaniu pieczy nad nale¿ytym wykonywaniem
tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony (art. 17 ust. 1
Konstytucji RP). Maj¹c na uwadze, i¿ w chwili obecnej w Polsce istnieje kilkanaœcie samorz¹dów zawodowych zrzeszaj¹cych osoby wykonuj¹ce zawody zaufania publicznego, trudno jest wskazaæ jeden katalog zadañ publicznych wykonywanych przez ka¿dy z samorz¹dów. Nale¿y wiêc zgodziæ siê z R. Hausnerem i
M. Stahl, i¿ „zakres „pieczy” powierzanej samorz¹dom zawodowym jest zró¿nicowany, uzale¿niony od rodzaju samorz¹du i charakteru okreœlonej funkcji publicznej i to on powinien wyznaczaæ granice interesu publicznego i obowi¹zki w zakresie jego ochrony”17. Niemniej w doktrynie wskazuje siê, i¿ zakres, w jakim
pañstwo deleguje zadania w³adzy publicznej samorz¹dowi zawodowemu
z regu³y obejmuje takie kwestie jak: przymusowe reprezentowanie interesów
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okreœlonych zawodów wobec w³adz pañstwowych, nadzór nad nale¿ytym wykonywaniem zawodu, dopuszczenie do wykonywania zawodu i prowadzenie rejestru osób posiadaj¹cych prawo wykonywania danego zawodu, czuwanie nad
etyk¹ wykonywania zawodu, doskonalenie zawodowe i okreœlanie programów
kszta³cenia w zawodzie oraz s¹downictwo dyscyplinarne3. Konkretnych postanowieñ wyznaczaj¹cych zakres zadañ publicznych realizowanych przez poszczególne z samorz¹dów zawodowych, nale¿y poszukiwaæ w ustawach powo³uj¹cych
dany samorz¹d do ¿ycia, i to w³aœnie w œwietle tych przepisów winna byæ dokonywana klasyfikacja informacji znajduj¹cej siê w posiadaniu organów samorz¹du
zawodowego, z jednej strony na informacjê maj¹c¹ charakter publiczny, a z drugiej na informacjê, której tego charakteru przypisaæ nie mo¿na. Przyk³adowo ocena charakteru informacji, którymi dysponuj¹ organy izb lekarskich powinna byæ
dokonywana w oparciu o art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich18, zaœ interpretacja zakresu przedmiotowego pojêcia „informacja publiczna”
w przypadku informacji zwi¹zanych z funkcjonowaniem samorz¹du rzeczników
patentowych powinna uwzglêdniaæ zakres zadañ przypisanych przez ustawodawcê temu samorz¹dowi w art. 43 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach
patentowych19.
Z uwagi na powy¿sze problemy interpretacyjne pojêcia „informacja publiczna” w przypadku informacji, którymi dysponuj¹ samorz¹dy zawodowe istotn¹
rolê w tej materii powinno odgrywaæ orzecznictwo s¹dów administracyjnych.
Zakwalifikowanie danej kwestii, jako sprawy publicznej, powinno byæ poprzedzone przeprowadzon¹ przez s¹d wyk³adni¹ tego pojêcia, nie tylko w œwietle
ustawy o dostêpie do informacji publicznej, ale równie¿ w oparciu o przepisy
okreœlaj¹ce zakres zadañ publicznych konkretnego samorz¹du zawodowego.
Jednak¿e po analizie uzasadnieñ orzeczeñ wojewódzkich s¹dów administracyjnych w sprawach ze skargi na bezczynnoœæ organów samorz¹dów zawodowych,
mo¿na dojœæ do wniosku, i¿ wyk³adnia zakresu przedmiotowego pojêcia informacji publicznej jest dokonywana doœæ pobie¿nie, a kwalifikacja danego rodzaju informacji, jako informacji publicznej jest dokonywana g³ównie w oparciu o kryteria podmiotowe.
Warto w tym miejscu przywo³aæ wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 kwietnia
2012 r.20., z którego uzasadnienia wynika, i¿ za informacje publiczn¹ uznano treœæ
wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych przez Krajow¹ Komisjê Nadzoru
Krajowej Izby Bieg³ych Rewidentów z wizytatorami – bieg³ymi rewidentami
w celu przeprowadzenia kontroli w podmiotach, które nie wykonuj¹ czynnoœci
rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. S¹d prawid³owo
stwierdzi³, i¿ zakres podmiotowy stosowania ustawy o dostêpie do informacji publicznej zosta³ spe³niony, st¹d te¿ w nastêpstwie dokona³ badania tego, czy
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¿¹dane przez skar¿¹cego umowy, stanowi¹ informacjê publiczn¹. Wyk³adnia
tego pojêcia ograniczona zosta³a jedynie do interpretacji art. 1 ust. 1 oraz art. 6
ustawy o dostêpie do informacji publicznej, w œwietle, jak wskazuje WSA, art. 61
Konstytucji RP. Brak jest jednak¿e odniesienia siê do faktu, i¿ mamy do czynienia
z samorz¹dem zawodowym, w zwi¹zku z czym prawo uzyskiwania informacji
mo¿e dotyczyæ jedynie tych informacji, które s¹ zwi¹zane z wykonywaniem
przez samorz¹d zadañ publicznych. W uzasadnieniu brak te¿ odniesienia do
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieg³ych rewidentach i ich samorz¹dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych oraz o nadzorze publicznym21 oraz zakresu zadañ powierzonych przez tê ustawê samorz¹dowi zawodowemu bieg³ych rewidentów. Podobnej pobie¿nej analizy zakresu przedmiotowego pojêcia informacji publicznej WSA w Warszawie dokona³ równie¿ w wyroku
z dnia 25 maja 2012 r.22.
W kolejnych wyrokach, WSA w Warszawie uzna³ m.in., i¿ umowy cywilnoprawne zawarte przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów z cz³onkami Krajowej
Rady Bieg³ych Rewidentów, bêd¹cymi jednoczeœnie delegatami Krajowego Zjazdu Bieg³ych rewidentów, stanowi¹ informacjê publiczn¹23. Za informacjê publiczn¹ uznano równie¿ umowy zwarte z okreœlonymi podmiotami wskazanymi
we wniosku skar¿¹cego, równie¿ w przypadku, gdy podmioty te s¹ cz³onkami
konsorcjum, z którymi podpisano umowê, nawet gdy nie s¹ liderem konsorcjum24. W uzasadnieniach tych wyroków co prawda nawi¹zano do ustawy
powo³uj¹cej do ¿ycia samorz¹d bieg³ych rewidentów, jednak¿e odniesienie to
ograniczy³o siê jedynie do wskazania, i¿ „zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieg³ych rewidentach i ich samorz¹dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649 ze zm.) Krajowa Rada Bieg³ych Rewidentów kieruje dzia³alnoœci¹ samorz¹du w okresach miêdzy Krajowymi Zjazdami
Bieg³ych Rewidentów. Do kompetencji Krajowej Rady Bieg³ych Rewidentów nale¿¹ wszystkie sprawy niezastrze¿one przepisami ustawy dla innych organów,
w tym prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej i szkoleniowej”25, pominiêto zaœ
zupe³nie kwestiê zakresu zadañ publicznych wykonywanych przez samorz¹d zawodowy.
W wyroku z dnia 13 czerwca 2012 r. WSA w Warszawie skonstatowa³ natomiast, i¿ charakteru informacji publicznej nie posiadaj¹ faktura VAT oraz umowa
zwi¹zane z odbyciem posiedzenia Krajowej Rady Bieg³ych Rewidentów26. Równie¿ i w tym przypadku wyk³adnia zakresu przedmiotowego informacji publicz21
22
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Charakter informacji znajduj¹cej siê w posiadaniu samorz¹dów zawodowych

nej opiera siê jedynie o analizê przepisów ustawy o dostêpie do informacji publicznej.
Nieco szerszej analizy pojêcia informacji publicznej w odniesieniu do informacji posiadanych przez samorz¹d zawodowy dokona³ Wojewódzki S¹d Administracyjny w Szczecinie. W wyroku z dnia 8 sierpnia 2012 r. za informacjê publiczna uznano protokó³ z obrad Okrêgowej Rady Lekarskiej, równie¿ w czêœciach,
w których obejmuje on przebieg obrad po uchwaleniu ich niejawnoœci27. W uzasadnieniu tego wyroku dokonano co prawda analizy zadañ publicznych stawianych przed organami izb lekarskich, jednak¿e trudno zgodziæ siê z pogl¹dem, jakoby obrady Okrêgowej Rady Lekarskiej nie mog³y dotyczyæ kwestii zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ samorz¹du wykraczaj¹c¹ poza sferê wykonywania zadañ publicznych. Przyk³adowo bowiem za informacje nieposiadaj¹ce charakteru informacji
publicznej uznaæ bêdzie mo¿na te informacje, które dotycz¹ stosunków pracy
wi¹¿¹cych organy samorz¹dów zawodowych z ich pracownikami. Przywo³aæ
w tym miejscu nale¿y wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2012 r., w którym to wyra¿ony zosta³ pogl¹d, i¿ „stosunki z zakresu prawa pracy, powinny byæ oceniane na
gruncie prawa cywilnego, a wiêc z poszanowaniem zasady równoœci stron i swobody zawierania umów, a tak¿e z uwzglêdnieniem przepisów kodeksu pracy,
st¹d te¿ nie mog¹ zostaæ one objête zakresem stosowania ustawy o dostêpie do informacji publicznej”28.
Analiza powy¿szych orzeczeñ prowadzi do wniosków, i¿ badanie przez s¹dy
charakteru informacji znajduj¹cej siê w posiadaniu samorz¹dów zawodowych
nie mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w oparciu o ustawê o dostêpie do informacji publicznej. Jak zosta³o to ju¿ wskazane wczeœniej, Konstytucja RP, prawo do uzyskiwania informacji publicznej dotycz¹cej dzia³alnoœci samorz¹dów zawodowych,
reguluje w odmienny sposób ni¿ prawo dostêpu do informacji o dzia³alnoœci organów w³adzy publicznej oraz osób pe³ni¹cych funkcje publiczne. Ustawa natomiast nie mo¿e postanowieniom Konstytucji nadawaæ innego znaczenia ni¿ wynikaj¹ce z treœci samych norm konstytucyjnych, jak bowiem podkreœla Trybuna³
Konstytucyjny, „tego rodzaju zabieg legislacyjny, odwracaj¹cy konstytucyjny
porz¹dek rzeczy, zacieraj¹cy znaczenie u¿ywanych pojêæ, z istoty swojej jest niedopuszczalny w pañstwie prawnym”29. Ponadto dokonuj¹c wyk³adki ustawy pamiêtaæ nale¿y o art. 8 ust. 2 Konstytucji RP, nakazuj¹cym bezpoœrednie stosowanie jej norm. To zaœ, zgodnie ze stanowiskiem Trybuna³u Konstytucyjnego,
powinno polegaæ na wspó³stosowaniu norm i zasad konstytucyjnych z unormowaniami ustaw zwyk³ych. „Normy i zasady konstytucyjne mog¹ w szczególnoœci
wyznaczaæ sposób rozumienia przepisów ustawowych, ich zakres stosowania,
a tak¿e ich zakres obowi¹zywania”30. W przypadku zaœ kwestii dostêpu do infor27
28
29
30

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 8 sierpnia 2012 r. (II SAB/Sz 26/12), CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2012 r. (I OSK 191/12) CBOSA.
Wyrok TK z dnia 11 maja 2007 r., (K 2/07), OTK-A 2007, Nr 5, poz. 48.
Wyrok TK z dnia 22 marca 2000 r., (P12/98), OTK 2000, Nr 2, poz. 67.
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macji publicznej dotycz¹cej samorz¹dów zawodowych, normy konstytucyjne
nakazuj¹ badanie zakresu wykonywania przez te samorz¹dy zadañ w³adzy
publicznej.
Powy¿sze rozwa¿ania prowadz¹ do konkluzji, i¿ informacje dotycz¹ce
dzia³alnoœci samorz¹dów zawodowych mog¹ zarówno stanowiæ informacje
o charakterze publicznym, podlegaj¹ce udostêpnieniu w trybach przewidzianych
ustaw¹ o dostêpie do informacji publicznej, jak i mog¹ takiego charakteru nie posiadaæ. Wynika to z faktu, i¿ Konstytucja RP w przypadku informacji dotycz¹cej
dzia³alnoœci samorz¹dów zawodowych, wyraŸnie wskazuje, i¿ prawo dostêpu do
tego rodzaju informacji ograniczone zosta³o do informacji w zakresie, w jakim samorz¹dy zawodowe wykonuj¹ zadania w³adzy publicznej i gospodaruj¹ mieniem komunalnym lub maj¹tkiem Skarbu Pañstwa. Informacji dotycz¹cej dzia³alnoœci tych podmiotów, a niemieszcz¹cej siê w tym zakresie, nie mo¿e wiêc zostaæ
przypisany charakter publiczny. Maj¹c zaœ na uwadze iloœæ funkcjonuj¹cych
w Rzeczpospolitej Polskiej samorz¹dów zawodowych, a tak¿e fakt, i¿ powierzenie im wykonywania zadañ publicznych nastêpuje w odrêbnych ustawach reguluj¹cych funkcjonowanie danego samorz¹du, nie sposób dziwiæ siê, i¿ podmioty
te borykaj¹ siê z problemami interpretacyjnymi dotycz¹cymi charakteru informacji zwi¹zanej z ich dzia³alnoœci¹. Sytuacja ta, w powi¹zaniu z doœæ pobie¿n¹ analiz¹ tej problematyki dokonywan¹ przez s¹dy administracyjne prowadzi do
wniosków, i¿ ustalenie charakteru informacji dotycz¹cej dzia³alnoœci samorz¹dów zawodowych wymaga g³êbszej analizy regulacji, nie tylko w zakresie ustawy
o dostêpie do informacji publicznej, ale równie¿ w zakresie prawa ustrojowego.
The character of the information held by professional self – governments
(Summary)
Numerous requests for information also affect the self-governing professional bodies,
and these, recognizing that the motion does not affect public information, often come to the
conclusion that to the extent of the concrete motion, they can not issue the negative decision. As a consequence these situations result in a number of complaints about the inaction
of those bodies. This leads to the question of the nature of the information held by professional self – governing bodies. The purpose of this article is therefore to review the scope of
the obligation to provide information by these entities. The starting point for discussion is
the question whether all information relating to the activities of a professional self – governments can be classified as the public information, or whether the scope of the obligation to
provide information by these entities is limited in relation to the scope of the obligation to
provide information by public authorities. In order to answer this question, the paper presents a short summary of views of the doctrine on the professional self – governing bodies,
as well as the scope of their public duties. Naturally, these considerations are compiled with
the provisions of the Constitution of the Polish Republic. Finally the article presents review
of administrative courts decisions in cases of inaction of professional self-governments in
matters of requests for public information.
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