
Udostępnianie przez biblioteki publiczne informacji publicznych

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 

112, poz. 1198 z późn. zm.) bardzo szeroko określa obowiązki w zakresie udostępniania 

tych informacji zainteresowanym osobom, także biorąc pod uwagę instytucje, na których 

obowiązki  te  ciążą.  Analiza  przepisów powyższej  ustawy  prowadzi  do  wnioski,  że  do 

udostępniania informacji publicznych zobowiązane są także biblioteki publiczne.

Wniosek  taki  płynie  z  art.  4  ust.  1  pkt  4  ustawy  o  dostępie  do  informacji  

publicznej,  zgodnie  z  którym  do  udostępniania  informacji  publicznej  obowiązane  są 

podmioty  reprezentujące  państwowe  osoby  prawne  albo  osoby  prawne  samorządu 

terytorialnego  oraz  podmioty  reprezentujące  inne  państwowe  jednostki  organizacyjne 

albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Biblioteki publiczne są osobami prawnymi samorządu terytorialnego w rozumieniu 

powyższego przepisu, gdyż jako wpisane do prowadzonego przez swojego organizatora 

rejestru  instytucje  kultury  mają  status  samodzielnych  osób  prawnych.  Ponieważ  

w  powyższym  przepisie  wskazane  zostały  również  inne  jednostki  organizacyjne 

samorządu  terytorialnego,  czyli  jednostki  nie  będące  osobami  prawnymi,  w  zakresie 

jednostek  zobowiązanych  do  udostępniania  informacji  publicznych  mieszczą  się  także 

inne biblioteki  samorządowe (tworzone przez jednostki  samorządu terytorialnego), nie 

mające statusu instytucji kultury.

Jeżeli  chodzi  o  osoby  odpowiedzialne  za  realizację  obowiązków  w  powyższym 

zakresie, to są nimi, zgodnie z powyższym przepisem, reprezentujący biblioteki publiczne 

ich  dyrektorzy,  gdyż  są  oni  niewątpliwie  osobami  uprawnionymi  do  reprezentowania 

bibliotek, którymi kierują. 

Przykładowy wykaz podstawowych kategorii informacji publicznych wyszczególnia 

art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Są nimi m.in. informacje o statusie 

prawnym biblioteki publicznej oraz jej organizacji i majątku.

Informacje  publiczne  udostępniane  są  zasadniczo  w  dwojakiej  formule.  Po 

pierwsze  udostępnianiu  tych  informacji  służy  szczególny  publikator  teleinformatyczny, 

jakim  jest  Biuletyn  Informacji  Publicznej,  który  powinien  funkcjonować  w  każdej 

bibliotece  publicznej  zgodnie  z  art.  8  ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznej, 

określającym  także  zakres  informacji,  jakie  powinny  być  w  nim  zawarte  i  za  jego 

pośrednictwem udostępniane. 

Po  drugie,  pozostałe  informacje  publiczne,  które  nie  zostały  udostępnione  



w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  biblioteka  publiczna  (jej  dyrektor)  powinna 

udostępniać na wniosek zainteresowanej osoby. Zasadą jest udostępnianie w tym trybie 

informacji publicznych bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od 

dnia złożenia wniosku (por. art. 10 i art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznych).

Dyrektor  biblioteki  może  odmówić  udostępnienia  żądanej  przez  wnioskodawcę 

informacji, np. ze względu na prywatność osoby fizycznej albo ograniczenia wynikające z 

ochrony informacji niejawnych (por. art. 5 powyższej ustawy). Odmowa udostępnienia 

informacji  powinna  nastąpić  w drodze  wydania  przez  dyrektora  biblioteki  decyzji,  do 

której stosuje się zasadniczo ogólne przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Szczególne zasady dotyczące wydawania  tych decyzji  określa  art.  16 ust.  2  ustawy  

o dostępie do informacji publicznych.

Od decyzji dyrektora biblioteki, odmawiającej udostępnienia informacji publicznej, 

wnioskodawca może się odwołać do organu nadrzędnego, którym jest np., jeżeli chodzi o 

biblioteki  gminne,  właściwy  terytorialnie  wójt  (burmistrz,  prezydent),  czyli  organ 

reprezentujący  organizatora biblioteki  (por.  art.  17 pkt  3  k.p.a.).  W związku z tym  

w odmownej decyzji dyrektora biblioteki należy zawrzeć odpowiednie pouczenie w tym 

zakresie, informujące wnioskodawcę o możliwości zaskarżenia tej decyzji.

Trzeba mieć też świadomość tego, że jeśli  decyzja dyrektora biblioteki zostanie 

przez organ nadrzędny, rozpatrujący odwołanie wnioskodawcy, utrzymana w mocy, liczyć 

się  trzeba  z  możliwością  jej  zaskarżenia  do  właściwego  wojewódzkiego  sądu 

administracyjnego,  sprawującego  kontrolę  nad  organami  administracji,  czyli  

w rozpatrywanym kontekście nad dyrektorem biblioteki publicznej i jej samorządowym 

organizatorem. 
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