
Facing the outside world … 











The Freedom of Information Act (FOIA)  

• United States – 1966 (Public Law 89-554, 80 
Stat. 383; Amended 1996, 2002, 2007)  

• Great Britain – Freedom of Information Act 
2000  

 















Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198)  

• Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i 
podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  
– 2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji 

będących informacjami publicznymi. 

• Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane 
dalej "prawem do informacji publicznej".  
– 2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub 

faktycznego. 

• Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:  
– [….] 
– 2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. 

• Art. 6. 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:  
– [….] 
– 2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w 

dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego 
kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. 

• Art. 8. 1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu 
powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci 
teleinformatycznej, zwany dalej "Biuletynem Informacji Publicznej".  

• Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.  

 

• Od października 2008 r. z informacji MSWiA, wynika, iż prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy o 
dostępie do informacji publicznej.  



 







ePUAP 
 
• Platformę ePUAP można scharakteryzować przez następujące trzy cele przyświecające jej realizacji: 

– dostarczenie usług ePUAP dla instytucji publicznych, co ułatwi świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną,  
– udostępnienie infrastruktury dla wymiany informacji pomiędzy instytucjami publicznymi oraz dla tworzenia usług 

złożonych, składających się z usług atomowych świadczonych przez potencjalnie różne instytucje publiczne,  
– udostępnienie odbiorcom usług publicznych (obywatele, przedsiębiorstwa) pojedynczego punktu dostępowego w 

Internecie, w którym zagregowane będą usługi świadczone przez instytucje publiczne. 

• Powyższe cele realizowane będą przy dwóch podstawowych założeniach: 
– zachowanie jawności, otwartości oraz neutralności technologicznej interfejsów systemów teleinformatycznych,  
– dążenie do jak największej standaryzacji formatów danych wymienianych pomiędzy instytucjami publicznymi a 

usługobiorcami oraz pomiędzy samymi instytucjami publicznymi,  
– ePUAP stanowi szansę dla instytucji publicznych by w sposób jednolity udostępniały usługi nie ponosząc przy tym 

znaczących kosztów. 

• Zakres projektu ePUAP-WKP obejmuje budowę: 
– platformy ePUAP;  
– Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów;  
– portalu informacyjnego ePUAP;  
– portalu interoperacyjności. 
 
 
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
– Art. 44. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 

153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407)  art. 9 otrzymuje brzmienie: 









Ochrona Danych Osobowych 
 
• Konwencja 108 Rady Europy z 1981 r. dotycząca ochrony osób w związku z 

automatycznym przetwarzaniem danych osobowych.  
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. 

(95/46/EC) w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych 
osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych.  

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. (97/66/EC) 
w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w dziedzinie 
telekomunikacji.  

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 
133 poza 883, zm.:Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1014, Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1255, 
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 136, Dz.U. 2000 nr 50 poz. 580, Dz.U. 2000 nr 116 poz. 
1216, Dz.U. 2001 nr 42 poz. 474, Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509, Dz.U. 2001 nr 100 
poz. 1087, Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676, Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1271, Dz.U. 2004 nr 
25 poz. 219, Dz.U. 2004 nr 33 poz. 285, Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708, Dz.U. 2006 nr 
104 poz. 711.) 

• Data Protection Act 1998 (DPA) - GB 
 





Ochrona Danych Osobowych 

• Art. 1. 1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.  
2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na 
dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób 
trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą.  

• Art. 6.1  1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie 
informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
osoby fizycznej.  
2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można 
określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się 
na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników 
określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, 
kulturowe lub społeczne.  
3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, 
jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.  





Art. 28. 
 

1.   Akty   stanu   cywilnego   oraz   akta   zbiorowe   rejestracji   stanu  cywilnego 
kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres: 
1) 100 lat – akty  urodzenia  oraz  akta  zbiorowe  rejestracji  stan u  cywilnego 
dotyczące aktu urodzenia; 
2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu 
cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu. 
2. Okresy,    o  których  mowa  w ust.1,  są  liczone  od  końca  roku 
kalendarzowego, w którym nastą piło sporządzenie aktu stanu cywilnego. 
3. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, akty stanu cywilnego oraz  akta  
zbiorowe  rejestracji  stanu  cywilne go  kierownik  urzędu  stanu  cywilnego 
przekazuje w  ciągu 2 lat do właściwego archiwum państwowego. 
4. Po upływie  okresów,  o których  mowa  w ust.1,  a przed  przekazaniem aktów  
stanu  cywilnego  oraz  akt  zbiorowych  rejestracji  stanu  cywilnego  do 
właściwego archiwum państwowego ich udostępnianie przez kierownika urzędu 
stanu  cywilnego  następuje  na  zasadach  określonych  w ustawie  z dnia  14lipca 
1983 r.    O narodowym    zasobie    archiwalnym    i archiwach    (Dz.U.    Z 2016 r. 
poz. 1506). 



Art. 128. 
1. Kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje do właściwych archiwów 
państwowych księgi stanu cywilnego prowadzone przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy wraz z aktami  zbiorowymi  rejestracji  stanu  cywilnego  oraz  
skorowidzami  alfabetycznymi  po  upływie  100 
lat  od  zamknięcia  księgi urodzeń, a po upływie  80 lat  od  zamknięcia księgi 
małżeństw i księgi zgonów.  Jeżeli w księdze stanu cywilnego była prowadzona więcej 
niż jedna księga stanu  
cywilnego, termin jej przechowywania jest liczony od daty zamknięcia ostatniej  
księgi stanu cywilnego prowadzonej w danej księdze. 



WYSTAWY 
Bo to co nas podnieca,  
 to się nazywa kasa,  
 a kiedy w kasie forsa,  
 to sukces pierwsza klasa.  





o Oryginał 
o gabloty/światło/klimat 

o Plansze 
o Jak to przymocować? 

o Wybór  
- to co ładnie nie jest ważne,  
a to co ważnie nie jest ładne  



























Wystawy w Internecie 













Wojna polsko-rosyjska 1830-1831  
w dokumencie archiwalnym 

W 180. rocznicę wybuchu powstania listopadowego  

Wystawa wirtualna 

 

Archiwum Główne Akt Dawnych 

Listopad 2010 r.  



[46]  Warszawa, b.d.d. XI 1815 

Plan des environs de Varsovie entre Gorce, Powąski et Rakowiec. Płk Ignacy Prądzyński. 

AGAD, Zbiór Kartograficzny, sygn. 77-4 (or., j. franc.).  

 



[48] b.m.d. [lata 20. XIX w.] 

Plan des environs de Kalisz. Józef Hiż. 

AGAD, Zbiór Kartograficzny, sygn. 69-13 (or., j. franc.). 



[b. nr 2] Warszawa, 1 I 1826 

Raport szpiegów z inwigilacji ppłk. 

Ignacego Prądzyńskiego. 

AGAD, Policja Tajna Wielkiego Księcia 

Konstantego, sygn. 30, s. 1 (or., j. ros.).  









Zastanawiając się nad tym, w jaki sposób można próbować przekonać 
administrację publiczną do działania zgodnie z konstytucyjną normą art. 7 
(zasada legalizmu) przyglądam się normie karnej z art. 231 § 1 Kodeksu 
karnego (przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego). Myślę, że 
będzie ona miała zastosowanie w kontekście zakładania (polecania 
zakładania) "oficjalnych" kont administracji publicznej na Facebooku, 
Twitterze i w innych serwisach "społecznościowych" - tu naruszony może być 
interes prywatny przedsiębiorcy i zasady uczciwej konkurencji. Podobnie 
wówczas, gdy na stronach urzędu umieszcza się ikonki serwisów 
społecznościowych (dyskryminacja innych przedsiębiorców, których znaki 
towarowe - pełniące też funkcję reklamową - na stronie urzędu się nie 
znajdują).  
Podobnie musi być w przypadku zakładania innych serwisów niż BIP (gdy nie 
wynika to z przepisów prawa) - tu interes publiczny - wydawanie publicznych 
pieniędzy bez podstawy prawnej, również w przypadku tworzenia serwisów 
niezgodnie z przepisami (w tym niezgodnie z zasadami web accessibility - tu 
szkoda w sferze interesu prywatnego osoby niepełnosprawnej). Jeśli tak, to 
takie działania, jeśli się ich dopuszcza funkcjonariusz publiczny, zagrożone są 
karą pozbawienia wolności do lat trzech. 



Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. stanowi, że 
organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, 
zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji takiego 
organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu władzy 
publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej 

Art. 231 § 1 Kodeksu karnego stwierdza, że: Funkcjonariusz 
publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając 
obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
  

To są działania organów władzy publicznej, ale nie o 
charakterze władczym. To znaczy, że nie wymagają wprost 
wyrażonej podstawy prawne w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa. Mogą sobie być aktywni 
w Internecie i nie potrzebują do tego przepisu. 














