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nego wykorzystywania informacji sektora publicz-
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– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
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(Dz.Urz. UE L 345, s. 90)
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– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/37/UE z 26.06.2013 r. zmieniająca dyrektywę 
2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzysty-
wania informacji sektora publicznego (Dz.Urz. 
UE L 175, s. 1)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 
1997 r. (Dz.U. Nr 78 poz. 483 ze sprost. i ze zm.)

k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywil-
nego (Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.)
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rozporządzenie 
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eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:240:
FULL&from=PL
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Rozdział 1

przedmiot i metoda badań

1.1. model badań 

Przedmiotem rozprawy będzie prawo do ponownego wykorzystywania 
informacji sektora publicznego w polskim porządku prawnym. Po ogól-
nym wskazaniu zakresu badań wyjaśnienia wymaga dokonany wybór. 
Jerzy Starościak pisał, że „uznanie dojrzałości teorii prawa administra-
cyjnego nie może oznaczać aprobacyjnej stagnacji. Jednakowoż dalsza 
praca musi iść innym niż dotychczas korytem. Musi wychodzić nie od 
abstrakcyjnych i niesprawdzalnych założeń, lecz od obserwacji społecz-
nej rzeczywistości. Jedynie konfrontacja z tą praktyką działania admi-
nistracji i z praktyką regulacji prawnej tej działalności może zapewnić 
inspirację dalszego rozwoju tej teorii”1. Poszukując w analizie rzeczywis-
tości istotnych zjawisk społecznych, dostrzegam rolę i znaczenie praw in-
formacyjnych i ich wpływ na działanie administracji publicznej. Infor-
macja jest obecnie istotnym dobrem niematerialnym mającym wpływ 
na różne aspekty życia jednostek2. Na temat jej znaczenia tak wiele już 
powiedziano, że niecelowe wydaje się przytaczanie tych poglądów3.  

1 J. Starościak, Administracja. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1974, s. 194.
2 Grażyna Szpor definiowała informację jako przenaszalne dobro (niematerialne) 

zmniejszające niepewność (zob. G. Szpor, Pojęcie informacji a zakres ochrony danych 
[w:] Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, red. P. Fajgielski, 
Lublin 2008, s. 8); Jawność i jej ograniczenia, red. G. Szpor, t. 1, G. Szpor, Idee i pojęcia, 
Warszawa 2016, s. 104.

3 Zob. T. Górzyńska, Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, Kra-
ków 1999, s. 18–86.
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Administracja publiczna jest ważnym dysponentem zasobów infor-
macyjnych. Służą one przede wszystkim do wykonywania zadań 
publicznych. Zasady ich udostępniania określają przepisy prawa. 
Możemy mówić już o – wynikającym z prawa przedmiotowego 
– publicznym porządku informacyjnym. Przekazywanie informacji, 
w granicach prawem określonych, jest zadaniem administracji pub-
licznej, która również jest zobowiązana do jej ochrony dla zabezpie-
czenia interesu publicznego, jak i istotnych interesów prywatnych. 
Jednostkom przysługuje natomiast publicznoprawne roszczenie 
o udostępnienie informacji. Klasyfikacji funkcji administracji pub-
licznej i regulujących jej działanie norm prawa administracyjnego 
w odniesieniu do informacji, jako dobra niematerialnego, dokonała 
Grażyna Szpor, opierając się na poglądach Stanisława Biernata do-
tyczących rozdziału dóbr przez administrację publiczną4. Autorka 
wskazała, że władza publiczna pełni, po pierwsze, funkcję regula-
tora, jeśli chodzi o wymianę dóbr, po drugie, przyznaje prawo do 
dóbr, ponieważ domeną władzy publicznej jest ustanawianie tego 
prawa, po trzecie, dokonuje reglamentacji dostępu do informacji5. 
Prawo pełni więc istotną funkcję w sterowaniu procesami związa-
nymi z różnymi operacjami na informacji. Biorąc pod uwagę po-
wyższe, możemy mówić o wyodrębnieniu prawa informacyjnego6. 

4 S. Biernat, Problemy prawne sprawiedliwego rozdziału dóbr przez państwo, Kra-
ków 1985, passim.

5 G. Szpor, Informacja w zagospodarowaniu przestrzennym. Zagadnienia admini-
stracyjnoprawne, Katowice 1998, s. 28–30.

6 Pojęcie prawa informacyjnego wyodrębniła nauka niemiecka. Na pojęcie prawa 
informacyjnego jako odrębnej dziedziny prawa wskazywał F. Schoch, który opisując 
profesorski projekt Kodeksu Informacyjnego, wyróżnił prawo informacyjne sensu 
stricto. Przez prawo informacyjne w ujęciu wąskim rozumiał całość norm prawnych, 
które zajmują się w  szczególny sposób (generowaniem, wytwarzaniem) udostępnia-
niem i  izolowaniem, przetwarzaniem i  rozpowszechnianiem informacji jako takich 
(F. Schoch, Zagadnienia równowagi między wolnością informacyjną a ochroną danych 
w  niemieckim profesorskim projekcie Kodeksu Informacyjnego [w:] Internet. Ochrona 
wolności, własności i bezpieczeństwa, red. G. Szpor, Warszawa 2011, s. 25). Pojęcia tego 
jako pierwsza w nauce polskiej użyła G. Szpor (G. Szpor, Informacja…, s. 10). Posługi-
wała się nim również K. Celarek. Autorka rozdzieliła je na prawo informacyjne sensu 
stricto i prawo informacyjne sensu largo. Przyjęła za F. Schochem rozumienie prawa 
informacyjnego w ujęciu wąskim (K. Celarek, Prawo informacyjne. Problem badawczy 
teorii prawa administracyjnego, Warszawa 2013, s. 101). Za prawo informacyjne sensu 
largo uznała prawo odnoszące się do wykorzystywania informatyki w prawie admini-
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Badania nad informacją w funkcjonowaniu administracji publicz-
nej są istotnym zadaniem nauki prawa administracyjnego7. Prawo 
administracyjne nie może bowiem abstrahować od centralnej roli 
informacji, jako czynnika troski o przyszłość8. W związku z tym na-
leży założyć, że prawo administracyjne przyszłości będzie prawem 
administracyjnym informacji9. 

Problematyka informacji jest również przedmiotem zainteresowania 
polskiej nauki prawa. Jak podkreślała Irena Lipowicz, „zarządzanie 
informacją – bardzo wczesna, wręcz pierwotna funkcja państwa, po-
wróciło współcześnie w zupełnie innym poziomie: jako jej kluczowa 
determinanta”10. To zainteresowanie wynika z roli, jaką informacja 
odgrywa współcześnie, zarówno z punktu widzenia państwa, okre-
ślanego jako „państwo informacyjne”, jak i z punktu widzenia praw 
człowieka i „społeczeństwa informacyjnego”11. Prawo do ponownego 
wykorzystywania informacji jest „nowym” prawem informacyjnym, 
o szczególnym charakterze ze względu na swoje silne zdeterminowa-
nie prawem europejskim. Jest również wynikiem dostrzeżenia eko-
nomicznego i pozaekonomicznego znaczenia zasobu informacyjnego 
będącego w posiadaniu władz publicznych. Prawo do ponownego 
wykorzystywania i.s.p. jest prawem nowej generacji. W Polsce, jak 
i w innych państwach europejskich, nie doczekało się jeszcze szer-
szych opracowań, w odróżnieniu od prawa do informacji o charak-

stracyjnym, przy czym Autorka nie formułuje takiej definicji, można ją jednak przyjąć 
ze względu na opisywany zakres zagadnień (K. Celarek, Prawo…, s. 208 i n.).

7 I. Lipowicz, w ślad za nauką niemiecką, zauważyła, że rozważania na temat in-
formacji należy przenieść z części szczególnej prawa administracyjnego do jego części 
ogólnej (zob. I. Lipowicz, Prawne formy działania administracji publicznej – między sta-
bilizacją a potrzebą przełomu, RPEiS 2016/4, s. 51).

8 F. Hufen, Gesetzesgestaltung und Gesetzesanwendung im Leistungsrecht, VVDStRL 
1989/47, s. 165.

9 T. Vesting, Nachbarwissenschaftlich informierte und reflektierte Verwaltungs-
rechtswissenschaft –  „Verkehrsregeln” und „Verkehrsströme” [w:] E.  Schmidt-Aßmann, 
W. Hoffmann-Riem, Methoden Der Verwaltungsrechtswissenschaft, Baden-Baden 2004, 
s. 284; I. Lipowicz, Prawne…, s. 51.

10 I. Lipowicz, Prawne…, s. 51. 
11 M. Stahl, Szczególne prawne formy działania administracji [w:] System Prawa Ad-

ministracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 5, Prawne formy dzia-
łania administracji, red. A. Błaś, J. Boć, M. Stahl, K. Ziemski, Warszawa 2013, s. 377.
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sektora publicznego
 Zagadnienia administracyjnoprawne 

Agnieszka Piskorz-Ryń

Agnieszka Piskorz-Ryń – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Admi-
nistracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW; specjalistka zajmująca się 
m.in. zagadnieniami informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego. 

Publikacja poświęcona jest tematyce ponownego wykorzystywania informacji sek-
tora publicznego, które omówiono na gruncie prawa polskiego oraz europejskiego. 
Książka jest pierwszym monografi cznym opracowaniem dotyczącym tej problema-
tyki. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego opisane zostało jako 
prawo hybrydowe, realizujące cele ekonomiczne i pozaekonomiczne, łącząc elementy 
administracyjnej i cywilnej metody regulacji.
W monografi i omówiono problematykę ponownego wykorzystania informacji sekto-
ra publicznego obejmującą: 
–  pojęcie, zakres podmiotowy i przedmiotowy tego prawa oraz zasady równego trakto-

wania, bezwarunkowości, dostępności dokumentów, bezpłatności oraz przejrzystości;
–  elementy składowe ponownego wykorzystania informacji oraz prawne formy dzia-

łania administracji, w których podmioty zobowiązane wykonują nałożone na nie 
obowiązki.

Książka przeznaczona jest dla naukowców, sędziów sądów administracyjnych orze-
kających w sprawach związanych z dostępem do informacji publicznej i ponownym 
wykorzystywaniem, adwokatów oraz radców prawnych. Może być przydatna również 
pracownikom administracji publicznej jako narzędzie służące rozwiązywaniu skompli-
kowanych problemów powstających w związku ze stosowaniem ustawy o ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w praktyce działania administracji. 
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