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BIP okiem praktykaBIP okiem praktyka
--dlaczego problem informacji publicznej jest tak wadlaczego problem informacji publicznej jest tak ważżnyny
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Proste, elementarne potrzeby obywatelaProste, elementarne potrzeby obywatela

� Zaufanie do prawa (przekonanie o istnieniu 
porządku prawnego)

� Poczucie wpływu na rzeczywistość lokalną i 
działania lokalnych władz; możliwość
wyrażania swojej woli czy zdania w jakiejś
sprawie

� Poczucie służebności administracji

� Przejrzystość administracji

� Nielimitowany czasem otwarcia urzędu dostęp 
do rzetelnej i wiarygodnej informacji

� Poczucie bezpieczeństwa
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Odwieczna potrzeba Odwieczna potrzeba –– spspóójne, proste, jne, proste, 
realizowalne praworealizowalne prawo

� Proste prawo do informacji – wynika wprost z 
Konstytucji RP:

Art. 61.
1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności 

organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje 
publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie 
informacji o działalności organów samorządu gospodarczego 
i zawodowego a także innych osób oraz jednostek 
organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania 
władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub 
majątkiem Skarbu Państwa.

2. 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. 

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może 
nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach 
ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów 
gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, 
bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego 
państwa. 

4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, 
określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich 
regulaminy.
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BIP BIP –– dla kogo?dla kogo?
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BIP BIP –– wygodne i wiarygodne miejsce wygodne i wiarygodne miejsce 
pozyskiwania informacjipozyskiwania informacji

Tablica 
ogłoszeń –
miejsce dla 
poszukujących 
pracy – i nie 
tylko...
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ProProśście, a bcie, a bęędzie wam dane...dzie wam dane...

Rozwiązanie, którego 
istotą jest realizacja 
żądań wyrażanych przez 
interesantów...

BIP uwierzytelnia pewien 
zasób prezentowany na 
stronie internetowej
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ISO + BIP + Poradnik interesanta ISO + BIP + Poradnik interesanta 
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Dziękuję za uwagę

kwojsyk@czestochowa.um.gov.pl


