
Szymon Osowski 

Jak używać prawa, gdy działam na poziomie lokalnym 

1.       Dostęp do informacji 

a.       Kiedy i o co mogę pytać? PRZYKŁADY WNIOSKÓW NIETYPOWYCH 

Pytanie jakie często się pojawia brzmi  czy mogę pytać o … . Właśnie to pytanie nie powinno 

nigdy się pojawiać. Prawo do informacji publicznej uregulowane w art. 61 Konstytucji RP daje 

nam możliwość zadawania pytań o każdą rzecz w administracji i o wszystko co dzieje się z 

publicznymi pieniędzmi nawet jak wydatkują je np. organizacje pozarządowe w przypadku 

otrzymania dotacji. Możemy pytać o wszystko co robi administracja np. z kim i kiedy spotyka 

się wójt/burmistrz/prezydent, ile zarabiają urzędnicy, jakie mają wykształcenie.  

W wyroku z 1 grudnia 2011 r., sygn. akt I OSK 1516/11 Naczelny Sąd Administracyjny 

wskazał: W świetle powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że pojęcie informacji 

publicznej w polskim porządku prawnym ma bardzo szeroki charakter. W orzecznictwie 

sądowym przyjmuje się, że informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona przez 

szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne 

podmioty, które tę władzę realizują, bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem 

Skarbu Państwa, w zakresie tych kompetencji. Informację publiczną stanowi więc treść 

dokumentów urzędowych czy wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, 

niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą 

Natomiast w odniesieniu do częstego zawężania przez administrację zakresu jawności poprzez 

twierdzenie, że o dane rzeczy nie można pytać  Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 

stycznia 2012 r., sygn. akt I OSK 2118/11, podkreślił Wykładnia ta uwzględnia zasadę "prawa 

do informacji" zawartą w art. 61 Konstytucji, zgodnie z którą prawo do informacji jest 

publicznym prawem obywatela realizowanym na zasadach skonkretyzowanych w ustawie o 

dostępie do informacji publicznej. Oznacza to, stosowanie w odniesieniu do tej ustawy takich 

zasad wykładni, które sprzyjają poszerzeniu a nie zawężeniu obowiązku informacyjnego. W 

innym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 lutego 2012 r., sygn. akt I OSK 

2215/11 sąd odnosząc się do treści art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej zauważył 

Przepis ten konkretyzuje przedmiot informacji publicznej, przy czym zawarte w nim wyliczenie 

nie tworzy zamkniętego katalogu źródeł i rodzajów informacji publicznej. Określa on 

przedmiotowo jakie informacje podlegają udostępnieniu w trybie tej ustawy. (…) Informacja 

publiczna obejmuje bowiem swoim znaczeniem szerszy zakres pojęciowy niż dokumenty 

urzędowe i nie można zawężać i utożsamiać dostępu do informacji publicznej z dostępem do 

dokumentów. 

Granica jawności została określona w ten sposób, iż musi ona wynikać z ustaw – konkretny 

przepis określa, że w danej sytuacji nie można udostępnić informacji publicznych. Składając 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie musimy znać i wiedzieć w jakich 



przypadkach następuje wyłączenie jawności. W przypadku wpłynięcia wniosku to właśnie 

instytucja ocenia czy może udostępnić pełną wnioskowaną informację.  

Dlatego też w każdym przypadku jakim jesteśmy zainteresowani uzyskaniem informacji to 

składamy wniosek o udostępnienie informacji publicznej.  

Przykłady spraw i wyroki: 

 wynagrodzenia: 

 wykształcenie: 

 karty pracy starosty: 

 budżet PZPN: 

 protokoły z kolegium prezydenckiego: 

 niezatwierdzony protokół z sesji rady: 

 rejestry umów: 

 faktury: 

 umowy: 

 

t.        Czy mogę nagrywać sesję Rady Gminy? Rady Powiatu, Sejmik Województwa.  

Możliwość nagrywania sesji rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa jest częścią 

prawa do informacji publicznej. Prawo to jest gwarantowane w art. 61 Konstytucji RP: Prawo 

do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia 

kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z 

możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Nikt nie może zabronić nagrywania sesji, ani nie 

trzeba się pytać o zgodę.  

Linki do przykładowych serwisów z nagraniami: 

Identycznie można obserwować poszczególne komisje i oczywiście można nagrywać ich 

przebieg.  

Art. 11b ustawy o samorządzie gminnym 

1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z 

ustaw. 

2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do 

uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu 

do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń 

organów gminy i komisji rady gminy. 

3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy. 



Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 9 lipca 2008 r., sygn. akt II SA/Łd 

89/08: Dlatego pojęcie „wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji” użyte w art. 11b 

ust. 2 podobnie jak i pojęcie „dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej”, 

użyte w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej należy, zdaniem Sądu, 

interpretować szeroko, a więc nie tylko jako możliwość „bycia obecnym” podczas obrad rady 

gminy, czy też posiedzeń jej komisji, ale także w kontekście art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, jako 

prawo obywatela do rejestracji dźwięku lub obrazu z obrad rady gminy i posiedzeń jej komisji. 

Godzi się zauważyć, iż obecnie żadna z obowiązujących ustaw nie przewiduje ograniczenia 

zasady jawności w rozumieniu art. 11b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Dodać w związku 

z tym trzeba, że ani załączony do akt Regulamin Rady Gminy, ani też Statut Gminy nie 

wykluczają możliwości rejestracji obrazu z obrad. Wręcz przeciwnie § 14 Statutu Gminy O. 

stanowi o tym, iż działalność organów gminy jest jawna, a ograniczenie jawności może wynikać 

wyłącznie z ustaw, co jak zostało już zaakcentowane nie ma miejsca w obowiązującym systemie 

prawa. Podobnie zresztą rzecz się przedstawia, jeśli chodzi o § 6 Regulaminu. W świetle tych 

rozważań, niespornym jest, że uchwała Rady Gminy w O. zakazująca M.K. rejestracji obrazu z 

obrad Rady Gminy oprócz wskazanych wyżej przepisów naruszała przede wszystkim służące 

mu obywatelskie prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej i 

z tego też powodu skargę należało uwzględnić. 

b.      Jak wygląda wniosek o informację? 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie musi przybierać w zasadzie żadnej 

specjalnej formy. 

Jednakże pamiętać należy, że ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje, że 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się w sytuacji w jakiej informacja 

publiczna nie jest udostępniona w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, czy też 

Biuletynie Informacji Publicznej –powinniśmy sprawdzić czy nie ma tego na stronach BIP 

urzędu. Jeżeli jest to na stronie i złożymy wniosek to i tak musi być nam wskazane w jakim 

miejscu znajduje się wnioskowana przez nas informacja – poprzez podanie linku albo ścieżki 

dostępu. Wyrok z 3 stycznia 2013 r., sygn. akt I OSK 2244/12 Naczelny Sąd Administracyjny 

uznał: Zauważyć ponadto należy, ze w orzecznictwie przyjmuje się, ze wskazanie podmiotowi 

żądającemu udzielenia informacji publicznej BIP nie zawsze wyłącza obowiązek udzielenia 

informacji na wniosek. Odesłanie do BIP zwalnia podmiot zobowiązany z udostępnienia 

informacji na wniosek, tylko wówczas gdy informacje tam zawarte odnoszą się bezpośrednio i 

konkretnie do meritum żądania, a zatem zwierają dane istotne z punktu widzenia pytającego, a 

ich uzyskanie nie wymaga przedsięwzięcia dodatkowych czynności (wyroki NSA z dnia 18 

sierpnia 2010 r. sygn. I OSK 844/10 i z dnia 21 czerwca 2012 r. sygn. akt I OSK 770/12 oraz 

wyrok WSA w Białymstoku z dnia 27 marca 2008 r. sygn. II SAB/7/09). 

Ustawa przewiduje dwie drogi składania wniosku. 

Jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie udostępniona musi być bez 

pisemnego wniosku. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. w sytuacji w jakiej osobiście 



chcemy uzyskać protokół z sesji rady gminy jeżeli nie ma go w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Udostępnienie jednego protokołu nie powinno stanowić problemu. I dlatego 

możemy składać właśnie wniosku ustne.  

WNIOSKI USTNE TRZEBA WYKONYWAĆ! 

W przypadku jakim nie można udostępnić informacji niezwłocznie należy złożyć wniosek. Nie 

ma znaczenia czy jest to wniosek złożony tradycyjnie na papierze, czy mailem (wyrok?). 

Ważne, aby było wiadomo jakie informacje mają być udostępnione oraz w jaki sposób. W 

zasadzie nie trzeba się podpisywać (wyrok NSA anonimowość). Nie trzeba korzystać z 

przygotowanych i udostępnianych formularzy. Mają one charakter pomocniczy, a nie 

obowiązkowy.  

Wniosek może mieć taką treść: 

Wnoszę o udostępnienie faktury (faktur) związanych z remontem ul. Potulickiej. Zeskanowaną 

fakturę (faktury) proszę przesłać na adres maila: katarzyna@siecobywatelska.pl  

I to wystarczy. Polecamy zobaczyć jak wygląda przykładowy formularz Najwyższej Izby 

kontroli (adres: https://www.nik.gov.pl/kontakt/informacja-publiczna/) [zrzut ekranu plus opis 

pól] 

 

 

https://www.nik.gov.pl/kontakt/informacja-publiczna/


 

Czy dla kontrasty wrzucić wniosek – formularz z danymi? 

Zwracamy uwagę, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych odniósł się do danych 

zbieranych we wnioskach: Podkreślić jednocześnie należy, iż wskazana powyżej ustawa nie 

przewiduje formy jaką wnioskodawca miałby zastosować w celu realizacji przysługującego mu 

prawa dostępu do informacji publicznej, z czego wynika, iż przedmiotowy wniosek może być 

złożony w jakiejkolwiek sposób np. pisemnie, drogą elektroniczną czy ustnie. Wobec 

powyższego stwierdzić należy, że pozyskiwanie danych osobowych w celu realizacji wniosku o 

udostępnienie informacji publicznej może odbyć się wyłącznie za zgodą osoby zainteresowanej, 

gdyż to ona decyduje o sposobie w jakim chciałaby zrealizować swoje prawo dostępu do 

informacji publicznej. (DOLIS-440-572/46887 z dnia 15 grudnia 2009 r.) – podać dostęp do 

strony?  

WAŻNE! 



Wniosek nie musi być uzasadniony - nie trzeba podawać kto jest kim i po co się uzyskuje 

informacje.  

Czy pisać o prawie człowieka? 

c. Wolność rozpowszechniania 

Rozpowszechnianie informacji publicznej uzyskanej w nie może prowadzić do naruszenia 

prawa. Zdarzyło się, że jedne rady opublikował w internecie informacje jakie uzyskał w 

odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Spółka, której właścicielem była 

gmina postanowiła dochodzić naruszenia prawa na drodze karnej. Sąd Okręgowy w Radomiu 

w wyroku z 2 lipca 2010 r., sygn. akt V Ka 95/10 podtrzymał stanowisko sądu rejonowego, że 

z tytułu rozpowszechniania informacji nie można nikomu stawiać zarzutów. W uzasadnieniu 

sąd wskazał, iż na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – art. 10 -  każdy ma prawo 

do wyrażania swojej opinii; prawo to obejmuje posiadanie i przekazywanie informacji bez 

ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Orzecznictwo 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazuje, że swoboda wypowiedzi, czy też krytyka 

osób pełniących funkcje publicznej jest niezbędna w demokracji i podlega ochronie. Warto 

zwrócić uwagę, iż Sąd Okręgowy zaaprobował wyrok Sądu Rejonowego w Radomiu z 3 

listopada 2009 r., sygn. akt VIII K 1570/08. Sąd I instancji wskazał, iż informacja publiczna 

ma charakter obiektywny i skoro każdy może się z nią zapoznać to publikowanie jej w 

internecie nie może być podstawą do zarzutów. 

Wycinek wyroku z najlepszą częścią 

c.       Kiedy muszę dostać odpowiedź? 

Wniosek o musi być wykonany niezwłocznie do 14 dni. Liczą się wszystkie dni. Wyjątkowo 

termin do odpowiedzi może być przedłużony do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

Formalnie to przebiega w następujący sposób: Niezwłocznie do 14 dni następuje 

poinformowanie wnioskującej osoby o przedłużeniu terminu oraz przyczynie przedłużenia. 

Musi być wskazany termin wykonania wniosku np. 21 listopada 2014 r. Wykonania wniosku 

nastąpi maksymalnie do 2 miesięcy od daty jego złożenia.  

Grafika! 

d.      Co robić jeśli nie dostanę odpowiedzi? 

W przypadku jakim minął termin do udzielenia odpowiedzi i nie dostaliśmy jej można złożyć 

skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wzór patrz str. ). Skarga 

jest prosta i można ją bez pomocy przygotować. Skargę składa się za pośrednictwem tej 

instytucji, która nie odpowiedziała na wniosek. 

W przypadku wpłynięcia skargi ma ona 15 dnia na przekazanie jej z aktami do sądu. Jeżeli tego 

nie zrobi albo nie chce przekazać to mamy możliwość już bezpośrednio zwrócić się do sądu z 



wnioskiem o ukarania grzywną (wzór str. ). Sąd wymierzy grzywnę, a liczba dni zwłoki może 

być brana pod uwagę przy wymierzaniu wysokości grzywny (czy podać przedział grzywny?). 

Wyjątkowo zdarza się, że nawet wymierzenie grzywny nie powoduje przekazania skargi i akt 

sprawy. W takim wypadku możemy zwrócić się do sądu, aby rozpoznał sprawę wyłącznie na 

podstawie dokumentów przedstawionych przez nas (wzór skargi w takim wypadku str. ). 

Drugą możliwością jest złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa 

nieudostępnienia informacji publicznej. W ustawie o dostępie do informacji publicznej 

uregulowana została odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej - Kto, 

wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. (Wzór 

zawiadomienia str. ). Zawiadomienie składamy w jednym egzemplarzu. 

Jeżeli dostaniesz postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowienie o 

umorzeniu postępowania możesz złożyć zażalenie do sądu rejonowego. Na takie zażalenie jest 

7 dni od dnia doręczenia postanowienia (informacje o możliwości złożenia zażalenia muszą 

być na końcu postanowienia).  

f.        Co robić, gdy otrzymam odpowiedź nie na temat? 

W dostępie do informacji publicznej taka sytuacja również wymaga skargi na bezczynność do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W takim jednak przypadku wskazujemy w 

uzasadnieniu skargi o co pytaliśmy i jaką otrzymaliśmy odpowiedź. Odpowiedzi na wnioski 

muszą być precyzyjne (wzór skargi str. ). 

k.       Ile egzemplarzy skargi ma wysłać i gdzie? 

W każdym przypadku musimy złożyć 2 egzemplarze skargi. Jeżeli chcemy załączyć do skargi 

dokumenty to muszą one być dołączone do każdego egzemplarza skargi. Nie trzeba składać 

oryginałów dokumentów mogą to być kopie. Jeżeli nawet się pomylisz i  wyślesz wszystko w 

jednym egzemplarzy to sąd prześle wezwanie do uzupełnienie skargi, w którym będzie 

wskazane jakich dokumentów brakuje.  

l.         Ile i jak mam zapłacić za skargę? 

Skarga podlega obowiązkowemu wpisowi. W przypadku skargi na bezczynność będzie to 100 

zł. W przypadku skargi na decyzję odmowną albo umarzającą postępowanie – 200 zł. W 

przypadku zaskarżenia kosztów w dostępie do informacji publicznej – 200 zł. 

Skarga powinna być opłacona w momencie jej wysłania (złożenia). Wpłaty dokonuje się na 

rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (można sprawdzić na stronie 

sądu). 

Nawet jeżeli nie opłacisz to sąd wezwie Cię do dokonania opłaty.  



e.      Czy można odmówić dostępu do informacji? 

Zdarzają się sytuacje, w których wniosek dotyczy informacji publicznych podlegających 

wyłączeniu z jawności np. tajemnica przedsiębiorcy, tajemnica skarbowa, ochrona informacji 

niejawnych. W tych przypadkach instytucja, która ma obowiązek wykonać wniosek o 

udostępnienie informacji publicznej wydaje decyzję odmowną udostępnienia informacji 

publicznej. Decyzja taka poza samym rozstrzygnięciem musi zawierać uzasadnienie. Z tego 

właśnie uzasadnienia wynikać będzie dlaczego danej informacji publicznej nie można 

udostępnić. Powinno ono wyczerpująco wyjaśniać wszystkie przyczyny odmowy. Jeżeli nie 

zgadzamy się z odmową to na końcu decyzji będzie pouczenie o możliwości złożenia  

W wyniku złożenia odwołania albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wydana zostaje 

decyzja. W jej wyniku jeżeli zostaną uznane nasze racje sprawa ponownie rozpatrywana i w 

zależności od rozstrzygnięcia powinno nastąpić udostępnienie informacji publicznej. Może 

zdarzyć się tak, że odmowa jest uchylona z przyczyn formalnych np. złego uzasadnienia. W 

takim wypadku przy ponowny rozpatrywaniu sprawy może być wydana decyzja odmowna, 

która będzie dobrze uzasadniona. W takim przypadku raz jeszcze trzeba złożyć odwołanie albo 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Jeżeli w wyniku odwołania albo ponownego rozpatrzenia sprawy zostanie utrzymana pierwsza 

decyzja to przysługuje prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

na decyzję (wzór skargi str. ). 

g.       Co robić, gdy urząd twierdzi, że to o co proszę nie jest informacją przeworzoną? 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia. Jednakże w jednym 

przypadku może być tak, że zostaniemy wezwani do wykazania szczególnie istotnego interesu 

publicznego. Zdarza się to jeżeli pytamy o informację, która nie istnieje, a wykonanie wniosku 

wymagałoby analizy, zestawienia, czyli przygotowania odpowiedzi pod określonymi 

kryteriami wskazanymi we wniosku np. jaka liczba osób w wieku od 25 roku życia do 30 roku 

otrzymała zasiłek dla bezrobotnych i jednocześnie pracowała u poprzedniego pracodawcy 

mniej niż 4 lata. Jeżeli na dzień złożenia wniosku nie ma takich liczb, ani nie można ich 

wygenerować z systemu informatycznego to wniosek dotyczy informacji publicznej 

przetworzonej.  

Wyroki: 

 Wyszukanie to nie jest informacja przetworzona, 

 Anonimizacja to nie jest informacja przetworzona. 

W wyniku złożenia wniosku możemy otrzymać wezwanie do wykazania szczególnie istotnego 

interesu publicznego (wzór uzasadnienia str. ). Jeżeli instytucja uzna, że nie zachodzi 

szczególnie istotny interes publiczny to wydaje decyzję odmowną, od której możemy się 

odwołać (wzór odwołania na przykładzie rodziców str. ). 



Również możemy mieć do czynienia z uznaniem, że nasz wniosek dotyczy informacji 

przetworzonej, a rzeczywiście dotyczy informacji istniejącej – prostej. W takim przypadku 

jeżeli zostaniemy wezwani do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego 

odpisujemy, że wniosek dotyczy informacji prostej. Jeżeli nie zostanie to uwzględnione to 

możemy odwołać się od decyzji (wzór odwołania str. ). 

h.      Czy urząd może żądać opłaty? 

Zasadą w dostępie do informacji publicznej jest bezpłatność jej udostępnienia. 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej dostęp do informacji 

publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15. 

Art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi o tym, że podmiot 

zobowiązany może pobrać opłatę, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na 

wniosek podmiot ten miałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanymi we wniosku 

sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we 

wniosku. 

Jeżeli w związku z wykonaniem wniosku pojawią się dodatkowe koszty to nie 

generuje obowiązku obciążenia tymi kosztami osoby wnioskującej. Za każdym razem 

instytucja ocenia czy zachodzi konieczność obciążenia kosztami dodatkowymi. Ustawa nie 

zawiera wyjaśnienia co to są koszty dodatkowe. Przyjmując, że zasadą jest bezpłatność to 

obciążenie kosztami musi być traktowane restrykcyjnie. Będą to w zasadzie koszty 

materiałowe, które konieczne będą do realizacji danego wniosku. 

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przy 

udostępnianiu informacji publicznej należy zapewnić możliwość: 

1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk, 

2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienie jej na odpowiedni, powszechnie 

stosowany nośnik informacji.  

Wymienione wyżej możliwości nie będą związane z sytuacją w jakiej dochodzi do 

wygenerowania dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem wniosku skoro jest to 

obowiązek. 

Warto raz jeszcze zwrócić uwagę, że wskazany koszt za udostępnienie informacji 

publicznej ma odzwierciedlać koszty dodatkowe. Kwestia opłat w dostępie do informacji 

publicznej była wielokrotnie rozstrzygana przez sądy administracyjny oraz sądy powszechne. 

Dla przykładu w kontekście kosztów dodatkowych odniósł się Sąd Okręgowy w Katowicach 

IV Wydział Odwoławczy w wyroku z dnia 21 września 2010 r., sygn. akt IV Ca 437/10, który 

podtrzymał oddalenie powództwa o zapłatę dodatkowych kosztów udostępnienia informacji 

publicznej. Sąd ten wskazał, iż: O ile, więc jest możliwe dokonanie kwalifikacji kosztów 

powstałych w związku udzieleniem informacji publicznej na stałe i dodatkowe to już 

wypełnienie tych katalogów jest znacznie utrudnione. Zwłaszcza z tej przyczyny, iż nie brak 

rozstrzygnięć, które wskazują, iż każde zadanie publiczne nałożone przez ustawę wymaga 



odpowiedniej organizacji administracji a z tych przyczyn nie można uznać za dodatkowe 

normalnych czynności, które towarzyszą realizacji zadania udostępnienia informacji publicznej 

(wszakże art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy wskazuje jakie działania organizacyjne winien podjąć 

obowiązany aby zapewnić właściwy dostęp do informacji publicznej także w formie wydruku). 

W tym ujęcie sporządzenie kserokopii dokumentu, co do którego złożono żądanie doręczenia w 

trybie ustawy, tak jak sam koszt doręczenia takiej przesyłki nie kreuje kosztów dodatkowych po 

stronie zobowiązanego, lecz wiąże się z normalnym funkcjonowaniem urzędu. (…) Konkludując 

w ocenie Sądu Okręgowego, brak podstaw do przyjęcia by wskazany we wniosku sposób 

udostępnienia informacji publicznej generował konieczność poniesienia dodatkowych kosztów 

w związku ze sporządzeniem kserokopii dokumentów. Podkreślenia wymaga, iż wnioskodawca 

wskazał w swoim wniosku standardowy sposób zapoznania się z określonymi dokumentem 

stanowiącym informację publiczną, który wiąże się w przypadku dokumentów najczęściej z 

udostępnieniem ich kserokopii lub pliku w formie elektronicznej. Jakkolwiek jest oczywiste, że 

powódka poniosła w związku z tym określone koszty, to jednak koszty te wiązały się z realizacją 

określonego zadania nałożonego ustawą (z tym zawsze wiążą się jakieś ciężary), nie sposób jej 

uznać w rozpoznawanym przypadku za ponadnormatywne, czyli dodatkowe). 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w  Warszawie w orzeczeniu z 28 stycznia 2010 roku, 

sygn. akt II SA/Wa 1974/09, który stwierdził, iż. Wykładnia tego przepisu (w kontekście ogólnej 

reguły bezpłatności udzielania informacji publicznej – art. 7 ustawy) prowadzi do wniosku, że 

żądana opłata winna odpowiadać kosztom rzeczywistym, realnym, adekwatnym do 

poniesionych. W ocenie Sądu, w sytuacji, gdy cena rynkowa wykonania kserokopii wynosi 8 gr, 

żądana przez organ kwota 1 zł, dziesięciokrotnie przewyższająca ceny rynkowe, musi zostać 

uznana za opłatę nieekwiwalentną.  

Koszty pracy przy udostępnianiu nie stanowią kosztów dodatkowych. 

Zdarza się, że opłaty w dostępie do informacji publicznej wyznaczane są zarządzeniami 

czy uchwałami. Podejmowanie takich aktów jest niezgodnie z prawem. Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gdańsku w wyroku z 20 listopada 2012, sygn. akt II SA/Gd 514/12, 

wskazał: Powyższe przepisy wskazane w zaskarżonym zarządzeniu nie mogły stanowić 

podstawy do wydania przez Burmistrza zarządzenia dotyczącego trybu udostępniania 

informacji publicznej oraz określenia kosztów związanych z udostępnieniem informacji lub 

przekształceniem informacji w formę wskazaną we wniosku. Identycznie Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie z 14 grudnia 2011 r.,sygn. akt: II SA/Wa 1563/11: Podstawy 

prawnej do wydania przedmiotowego zarządzenia nie mógł stanowić powołanym w nim 

przepis art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że kierownikiem urzędu 

jest wójt. Przepis ten określa bowiem uprawnienia wójta w stosunku do organu pomocniczego 

jakim jest urząd gminy oraz zatrudnionych w tym urzędzie pracowników. Wójt jako kierownik 

urzędu w drodze zarządzenia określa zaś jedynie regulamin organizacyjny urzędu gminy (art. 

33 ust. 2 ustawy). 

 Jeżeli jest u Ciebie zarządzenie o opłatach to możesz napisać do Wojewody – wzór 

pisma str. ). 



Procedura wyznaczania i skarżenia opłaty. 

 Jeżeli w wyniku złożonego wniosku instytucja dochodzi do przekonania, że w związku 

z wykonaniem wniosku pojawią się dodatkowe koszty to ma obowiązek o tym poinformować 

niezwłocznie do 14 dni. W takim wypadku można wycofać wniosek, zmienić go albo 

potrzymać. W przypadku podtrzymania wniosku albo milczenia następuje udostępnienie 

informacji. Nie można uzależnić udostępnienia od wniesienia opłaty.   

 Pismo informujące o opłacie musi zawierać pouczenie o możliwości zaskarżenia opłaty. 

W takim wypadku mamy 14 dni na złożenie wniosku o usunięcie naruszenia prawa i następnie 

możemy złożyć skargę na opłatę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  

 

Wzory: wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i skargi na opłaty: 

 Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, 

 Zawyżona opłata, 

 Opłata praca, 

 Opłata zarządzenie. 

o.      Czy muszę zjawić się w sądzie? 

 Wniesienie skargi do sądu w procedurze realizowania wniosku o udostępnienie 

informacji publicznej nie wiąże się długim przebywaniem w sądzie, czy nawet z koniecznością 

bycia w sądzie. Na wyznaczonej przez sąd rozprawie nie trzeba być. Sąd rozpatrzy naszą 

sprawę nawet bez udziału stron.  

p.      Chcę poznać jak wygląda uzasadnienie wyroku, co robić? r.  Nie udało mi się 

wygrać w pierwszej instancji, co robić?  

 Jeżeli skarga zostaje uwzględniona to sąd z urzędu sporządza uzasadnienie wyroku. 

Identycznie w przypadku umorzenia postepowania, czy częściowego uwzględnienia. W 

przypadku oddalenia skargi sąd sporządzi uzasadnienie tylko w przypadki jakim złożony 

zostanie wniosek o uzasadnienie wyroku. 

 Wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny może być zaskarżony do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zaskarżenie może nastąpić tylko i wyłącznie w 

przypadku doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem (jeżeli przegramy i nie złożymy wniosku 

o uzasadnienie nie będziemy mieli możliwości złożenia skargi kasacyjnej). Skargę kasacyjną 

może przygotować i złożyć profesjonalny pełnomocnik – raca prawny, adwokat. Wpis od skargi 

kasacyjnej stanowi połowę wpisu nie mniej niż 100 zł. Czyli w dostępie do informacji 

publicznej będzie to 100 zł.  



 Uczestniczące w rozprawie osoby bez adwokata czy radcy prawnego zostaną pouczone 

o tym czy będzie uzasadnienie wyroku z urzędu, czy trzeba złożyć wniosek, w jakim terminie. 

Również o tym, że wyrok jest nieprawomocny i można od niego złożyć skargę kasacyjną. 

 Uzasadnienie wyrok będzie doręczone zwykłą pocztą. Jednak przed doręczeniem 

możesz sprawdzać na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl czy już jest uzasadnienie – zdarza się, 

że w internecie jest publikowane jeszcze przed doręczeniem przez pocztę. 

q.      Urząd odwołał się od korzystnego dla mnie wyroku sądu, co robić? 

Wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny jest nieprawomocny. Każda ze stron 

po doręczeniu wyroku wraz z uzasadnieniem może złożyć skargę kasacyjną w terminie 30 

dni. Zdecydowałeś, że nie będziesz skarżył to musisz poczekać, aż upłynie 30 dni. Po tym 

terminie jeżeli nie wpłynie skarga kasacyjna żadnej ze stron, sąd stwierdza prawomocność 

wyroku i odsyła akta do instytucji. Dopiero od daty doręczenia akt liczy się termin wykonania 

wniosku po wyroku. 

Sąd poinformuje jeżeli instytucja złoży skargę kasacyjną. W takim przypadku doręczona 

zostaje skarga kasacyjna i w terminie 14 dni można złożyć odpowiedź na skargę kasacyjną 

(odpowiedź taką możesz sam przygotować i wysłać do sądu).  

Naczelny Sąd Administracyjny prześle zawiadomienie o rozprawie. Identycznie jak przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym nie trzeba uczestniczyć w rozprawie. Nie ma 

obowiązku reprezentacji przez adwokata czy radcę prawnego. W Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym możesz występować samodzielnie.  

2.       Skarga do rady gminy? 

W Konstytucji RP przewidziane zostały trzy możliwości wpływania na władze publiczne.  

Art. 63 Konstytucji RP 

Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej 

osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych 

w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. 

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. 

Kodeks postępowania administracyjnego zawiera regulacje dotyczące wykonywania tych 

uprawnień. 

Art. 221  

§ 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania 

petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/


terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i 

instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu. 

§ 2. Petycje, skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w 

związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. 

§ 3. Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby 

za jej zgodą. 

Art. 222 O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma 

zewnętrzna. 

Przyjęte rozwiązanie sprowadza się w zasadzie do przyjęcia, iż są dwie drogi przekazywania 

swoich postulatów – wnioski i skargi. W przypadku złożenia pisma zatytułowanego petycja 

powinno ono być zakwalifikowane albo jako skarga albo jako wniosek. Dlatego też w 

zależności od celu składanego pisma powinno się wskazać czy to jest skarga, czy wniosek.  

a.       Kiedy składam skargę? 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie 

zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub 

interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. (art. 227 KPA). 

Przepis ten wymienia tylko przykładowe sytuacje w jakich można złożyć skargę. W każdym 

przypadku jakim chcemy zasygnalizować błędne działanie albo zaniechanie możemy 

skorzystać z tego rozwiązania. Skarga nie wszczyna postępowania, w którym istnieje 

możliwość odwołania się od sposobu jej załatwienia. Rozpatrzenie skargi kończy się 

poinformowaniem wnoszącej osoby albo osób o sposobie jej załatwienia. 

Art. 238 § 1 KPA: Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: 

1. oznaczenie organu, od którego pochodzi, 

2. wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, 

3. podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do 

załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu 

elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

4. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto 

uzasadnienie faktyczne.. 

Zgodnie z § 2 tego artykułu w zawiadomieniu dotyczącym skarg w jednostkach 

organizacyjnych resortu obrony narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego można pominąć imię i nazwisko osoby upoważnionej do 

załatwienia skargi. 



Skarga nie ma sformalizowanego kształtu wystarczy, że z treści wynikają zarzuty dotyczące 

działania albo zaniechania danej instytucji.  

 Wzór skargi 

Skarga może być złożona pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty 

elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Przy czym każda skarga musi zawierać imię, 

nazwisko oraz adres osoby wnoszącej.  

Jeżeli zażądamy to przyjmujący skargę musi potwierdzić jej przyjęcie.  

Do kogo składam skargę 

Art. 229 KPA: Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do 

rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub 

działalności: 

1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw 

finansowych - regionalna izba obrachunkowa; 

2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników 

powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach 

należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda lub organ 

wyższego stopnia; 

3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy; 

4) zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i 

innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada powiatu; 

5) zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - sejmik 

województwa; 

6) wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu - właściwy minister, a w 

innych sprawach - Prezes Rady Ministrów; 

7) innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej 

państwowej jednostki organizacyjnej - organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni 

nadzór; 

8) ministra - Prezes Rady Ministrów; 

9) organu centralnego i jego kierownika - organ, któremu podlega. 



Art. 230 KPA Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności organizacji społecznej 

właściwy jest organ bezpośrednio wyższego stopnia tej organizacji, a w stosunku do organu 

naczelnego organizacji - Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący nadzór 

nad działalnością tej organizacji. 

Termin rozpatrzenia skargi 

Skarga powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. 

W razie niezałatwienia skargi w terminie można złożyć zażalenie albo wezwanie do usunięcia 

naruszenia prawa.  

 Wzór skarga, 

 Wzór wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. 

b.      Jakie zalety ma skarga, gdy działam na poziomie lokalnym? 

Skarga ma jedną podstawową zaletę jeżeli zamierzamy sygnalizowane przez nas 

nieprawidłowości albo zaniechania poddać publicznej debacie. Skarga składana na działanie 

wójta, burmistrza, prezydenta poddana będzie ocenie radnych. W pierwszej kolejności 

zajmować się będzie przedmiotem skargi komisja, której zakresu działania dotyczy skarżona 

kwestia. Następnie rozpatrzenie skargi będzie podlegało ocenie i ostatecznie podjęciu uchwały 

przez całą radę. Zatem będzie możliwość zarówno przyjrzenia się jakie stanowisko zajmują 

poszczególni radni, jak i ewentualnie zabranie głosu przez wnoszącego skargę.  

e.      Czy skargę może złożyć grupa nieformalna? 

Skarga może być wnoszona przez każdą osobę. Nie ma znaczenia czy działa się w grupie 

nieformalnej, samemu, czy w organizacji pozarządowej. Jedynym wymogiem jest podanie 

imienia i nazwiska oraz adresu.  

f.        Czy musze podawać podstawę prawną? i. Przewodnicząca Rady przemianowała 

moją skargę na wniosek – czy ma to znaczenie? 

Nie ma takiego obowiązku treść pisma będzie decydowała czy to jest skarga czy wniosek. 

Nawet zatytułowanie  pisma jako skargi nie musi prowadzić do rozpatrzenia go jako skargi. 

Jeżeli treść będzie wskazywała, że jest to wniosek to instytucja do której wpłynęło to pismo 

będzie je rozpatrywała jako wniosek. Zatem trzeba precyzyjnie formułować zarzuty w 

skardze. 

g.       Czy skarga jest skuteczna? 

3.       Wniosek do rady gminy? 

a.       Kiedy składam wniosek? 



Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia 

praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego 

zaspokajania potrzeb ludności. (art. 241 KPA). 

Wniosek powinien zawierać sugestie co do pożądanego rozwiązania czy też zachowania danej 

instytucji.  

 Przykład wniosku str. 

Wniosek składa się do instytucji, której dotyczy jego treść.  

Wniosek powinien być rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 

miesiąca. Osobę wnioskującą należy poinformować o sposobie załatwienia wnioseku. 

W przypadku niezałatwienia wniosku w terminie można złożyć skargę do instytucji właściwych 

dla skarg – zob. str. Skargę można złożyć również w przypadku niezadowolenia ze sposoby 

załatwienia skargi.  

 Wzór skargi – złe załatwienie, 

 Wzór skargi – bezczynność. 

b.      Jakie zalety ma wniosek, gdy działam na poziomie lokalnym? 

Wniosek można wykorzystywać do różnych działań. Nie ma zamkniętego katalogu spraw z 

jakimi można się zwracać. Zatem można wykorzystywać go wpływania na budżet, na 

rozwiązania infrastrukturalne np. lampy, propozycje zmian prawa lokalnego. W każdym 

przypadku otrzymamy odpowiedź – ustosunkowanie się do zgłaszanych postulatów.  

d.      Czy musze się podpisywać? 

Wniosek może być złożony pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, 

poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Przy czym każdy wniosek musi zawierać 

imię, nazwisko oraz adres osoby wnoszącej.  

Jeżeli zażądamy to przyjmujący wniosek musi potwierdzić jego przyjęcie.  

e.      Czy musze podawać podstawę prawną? 

Nie ma takiego obowiązku treść pisma będzie decydowała czy to jest skarga czy wniosek. 

Nawet zatytułowanie  pisma jako skargi nie musi prowadzić do rozpatrzenia go jako skargi. 

Jeżeli treść będzie wskazywała, że jest to wniosek to instytucja do której wpłynęło to pismo 

będzie je rozpatrywała jako wniosek. Zatem trzeba precyzyjnie formułować zarzuty w skardze. 

f.        Czy wniosek jest skuteczny? 



h.      Czy lepiej składać wniosek pojedynczo czy w grupie? 

Wniosek może być złożony pojedynczo albo z podpisami wielu osób. W tym drugim przypadki 

będzie zbliżony do petycji. Liczba podpisów może stanowić argument na rzecz spełnienia 

postulatów wskazanych we wniosku. Zatem decyzja w jakiej formie składamy wniosek zależy 

od przyjętej strategii.   

4.       Referendum (jakieś rzeczy związane z sensem i organizacją). 

Art. 170 Konstytucji RP Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze 

referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z 

wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania 

referendum lokalnego określa ustawa. 

Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i 

referendum) lub za pośrednictwem organów gminy. (art. 11 ustawy o samorządzie gminnym). 

Referendum jest jedną z możliwości sprawowania władzy przez mieszkańców.  

1. W referendum lokalnym mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego wyrażają w 

drodze głosowania swoją wolę: 

1) w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki; 

2) co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie 

zadań i kompetencji organów danej jednostki; 

3) w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych 

więzi łączących tę wspólnotę. 

2. Przedmiotem referendum gminnego może być również: 

1) odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta); 

2) samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i 

kompetencji organów gminy. 

 Przykład Stepnicy jako referendum w sprawie kompetencji innego organu.  

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 lutego 2012 r., sygn.. akt II OSK 357/12: 

Skarżący wskazują, że wynik przeprowadzonego referendum byłby jedynie wyrazem stanowiska 

i poglądów mieszkańców co do występowania przez radę gminy z wnioskiem o nadanie 

miejscowości statusu miasta, jednakże taka intencja nie wynika ze sformułowania powyższego 

pytania, które sugeruje, iż rozstrzygnięcie kwestii nadania statusu miasta przypisane jest radzie 

gminy. W tej sytuacji przyjąć należało, że wadliwe, niepełne sformułowanie w niniejszej 



sprawie pytania referendalnego może wprowadzać w błąd i dać podstawę do różnych 

interpretacji. Komisja powołana do oceny wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego 

nie może domniemywać rzeczywistych intencji inicjatora referendum ani zmieniać, 

odpowiednio do tych intencji, sformułowania pytania referendalnego. Nie jest również rzeczą 

Sądu wskazywanie właściwej i pożądanej w zaistniałej sytuacji treści pytania referendalnego, 

na co wskazuje pełnomocnik skarżących w uzasadnieniu skargi kasacyjnej. Należy zatem 

zgodzić się z Sądem I instancji, że twierdząca odpowiedź na tak sformułowane przez inicjatorów 

referendum pytanie prowadziłaby do rozstrzygnięcia sprawy nie mieszczącej się w zakresie 

zadań i kompetencji organów gminy. W tym kontekście dokonaną przez Sąd I instancji analizę 

projektowanego pytania z punktu widzenia jego zgodności z ustawą należy uznać za 

uzasadnioną. 

Prawo do uczestnictwa w referendum. 

W referendum mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze danej jednostki 

samorządu terytorialnego, posiadające czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego tej 

jednostki. 

Inicjatywa referendalna. 

Referendum przeprowadza się z inicjatywy organu stanowiącego danej jednostki samorządu 

terytorialnego lub na wniosek co najmniej: 

1) 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu; 

2) 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa. 

Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców jednostki samorządu 

terytorialnego wystąpić może m. in.: 

1) grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do organu 

stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, a w odniesieniu do referendum 

gminnego - także pięciu obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy; 

2) organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, której statutowym terenem działania 

jest co najmniej obszar danej jednostki samorządu terytorialnego. 

Powiadomienie o referendum. 

Inicjator referendum powiadamia na piśmie przewodniczącego zarządu danej jednostki 

samorządu terytorialnego, a w gminie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o zamiarze 

wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum. 

Powiadomienie zawiera: 



1) jeżeli inicjatorem referendum jest grupa obywateli - nazwiska, imiona, adresy zamieszkania 

oraz numery ewidencyjne PESEL wszystkich członków grupy oraz wskazanie osoby będącej 

jej pełnomocnikiem; 

2) jeżeli inicjatorem referendum jest partia polityczna lub organizacja społeczna - nazwę 

inicjatora, adres siedziby oraz nazwisko, imię, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL 

osoby będącej jej pełnomocnikiem, przy czym do powiadomienia dołącza się poświadczony 

odpis z ewidencji partii politycznych lub odpis z rejestru organizacji wraz z jej statutem; 

3) określenie sprawy, w której ma zostać przeprowadzone referendum. 

 Wzór powiadomienia.  

Inicjator referendum, na swój koszt, podaje do wiadomości mieszkańców danej jednostki 

samorządu terytorialnego przedmiot zamierzonego referendum, przy czym podanie do 

wiadomości w gminie następuje w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie, a w powiecie 

i w województwie - poprzez ogłoszenie w prasie codziennej ogólnodostępnej w danej jednostce 

samorządu terytorialnego. Informacja o zamierzonym referendum powinna zawierać pytanie 

lub pytania referendum albo warianty zaproponowane do wyboru, a jeżeli wniosek dotyczy 

referendum w sprawie samoopodatkowania - cel lub cele oraz zasady samoopodatkowania.  

Informacja o zamierzonym referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu 

terytorialnego zawiera uzasadnienie odwołania. 

Poparcie referendum. 

W terminie 60 dni od dnia powiadomienia inicjator przeprowadzenia referendum zbiera 

podpisy mieszkańców uprawnionych do wybierania organu stanowiącego danej jednostki 

samorządu terytorialnego, którzy chcą poprzeć inicjatywę w tej sprawie. 

Podpisy zbiera się na kartach, z których każda zawiera informacje o przedmiocie zamierzonego 

referendum oraz o tym, że poparcia nie można wycofać. Karta zawiera również: 

1) nazwiska i imiona członków grupy oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania 

pełnomocnika, jeżeli inicjatorem referendum jest grupa obywateli; 

2) nazwę i adres siedziby statutowej struktury terenowej partii politycznej lub organizacji 

społecznej oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika, jeżeli inicjatorem 

referendum jest partia polityczna lub organizacja społeczna. 

3. Podpisy popierające wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum z inicjatywy 

mieszkańców można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 

jakichkolwiek nacisków zmierzających do wymuszenia podpisów. 

4. Mieszkaniec jednostki samorządu terytorialnego popierający wniosek o przeprowadzenie 

referendum podaje na karcie nazwisko, imię, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL. 



Dane te potwierdza własnoręcznym podpisem. Wycofanie udzielonego poparcia jest 

bezskuteczne. 

Referendum w sprawie innej niż odwołanie organu 

Inicjator referendum przekazuje pisemny wniosek o przeprowadzenie referendum 

przewodniczącemu zarządu jednostki samorządu terytorialnego, a w gminie wójtowi 

(burmistrzowi, prezydentowi miasta). Wniosek o przeprowadzenie referendum powinien 

zawierać pytanie lub pytania referendum albo warianty zaproponowane do wyboru, a jeżeli 

wniosek dotyczy referendum w sprawie samoopodatkowania - cel lub cele oraz zasady 

samoopodatkowania. 

Przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, a w gminie wójt (burmistrz, 

prezydent miasta), przekazuje niezwłocznie wniosek, o którym mowa w art. 15, 

przewodniczącemu organu stanowiącego tej jednostki. 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powołuje ze swego składu komisję do 

sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom 

ustawy. 

Do udziału w pracach komisji w charakterze obserwatora zaprasza się inicjatora referendum 

lub jego pełnomocnika. Inicjator referendum lub jego pełnomocnik może w razie potrzeby, w 

tym z własnej inicjatywy, składać komisji dodatkowe wyjaśnienia i przedstawiać dowody. 

Komisja może również żądać od inicjatora referendum lub jego pełnomocnika złożenia takich 

wyjaśnień i przedstawienia dowodów. 

Wniosek o przeprowadzenie referendum niespełniający warunków, o których mowa w art. 15, 

komisja zwraca inicjatorowi referendum, wyznaczając czternastodniowy termin do usunięcia 

uchybień. 

Jeżeli komisja stwierdzi, że wniosek o przeprowadzenie referendum zawiera uchybienia, 

których nie można usunąć, przekazuje wniosek organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego wraz ze swoją opinią. 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie 

przeprowadzenia referendum, jeżeli wniosek mieszkańców spełnia wymogi ustawy oraz nie 

prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem; organ stanowiący jest związany treścią 

wniosku. 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie 

przeprowadzenia referendum lub uchwałę o odrzuceniu wniosku mieszkańców nie później niż 

w ciągu 30 dni. 

Na uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego odrzucającą wniosek 

mieszkańców w sprawie przeprowadzenia referendum, a także na niedotrzymanie przez ten 



organ terminu do podjęcia uchwały inicjatorowi referendum służy skarga do sądu 

administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały lub upływu terminu do jej 

podjęcia. Sąd rozpatruje skargę w terminie 14 dni. 

Finansowanie referendum. 

5. Inicjatywa lokalna (jakieś rzeczy związane z sensem i organizacją). 

 

6.       Pieniądze – budżet obywatelski, w tym o sensie sołeckiego, rejestr umów. 

Decydowanie wiążące o środkach publicznych 

Podstawy do wprowadzenia budżetu obywatelskiego. 

Tryb uchwalania budżetu – możliwość składania wniosków do budżetu. 

Fundusze sołeckie jaki przykład budżetu obywatelskiego. 

 

Artykuł powstał dzięki wsparciu programu Obywatele dla Demokracji. 

  


