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Wstęp

P

odstawą państwa demokratycznego jest transparentność, która gwarantuje społeczną kontrolę władzy i zapewnienie, że instytucje publiczne wypełniają powierzone im funkcje oraz zadania zgodnie z obowiązującym prawem. Owa przejrzystość wynika z artykułu 61 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej (RP), zapewniającego obywatelom dostęp do informacji o działalności organów władzy i osób pełniących funkcje publiczne.
W „Strategicznej ramie europejskiej współpracy w dziedzinie edukacji
i szkoleń”, która obowiązuje do 2020 roku wśród różnych celów wskazano na
konieczność promowania równości, społecznej spójności i zaangażowanego
obywatelstwa1. Kompetencje obywatelskie są podstawą pełnego uczestnictwa
w życiu obywatelskim, lecz muszą się one opierać na znajomości wartości
społecznych, koncepcji, struktur politycznych i aktywnym uczestnictwie w demokratycznym społeczeństwie. Stąd właśnie kompetencje społeczne i obywatelskie są ważnym elementem europejskiej współpracy w dziedzinie edukacji
wchodząc w skład ośmiu kluczowych kompetencji społeczeństwa opartego na
wiedzy.
Z diagnozy problemu w Polsce wynika ograniczony stopień zaangażowania obywatelskiego, wykorzystania informacji publicznych przez obywateli
i w konsekwencji niewielki poziom wiedzy w zakresie m.in. prawa do pozyskiwania informacji dotyczących funkcjonowania urzędów i instytucji publicznych, wydatkowania środków publicznych, planowania inwestycji i sposobów
docierania do danych. Brakuje więc społeczeństwu kluczowych kompetencji
w zakresie edukacji obywatelskiej.
Determinantą niskiego poziomu wykorzystania informacji publicznych
jest również stosunkowo niski wskaźnik aktywności społecznej Polaków,
1

	Konkluzje Rady z 12 maja 2009 r. na temat strategicznej ramy europejskiej współpracy w zakresie edukacji i szkoleń („ET2020”), OJC 119, 28.5.2009 [w:] Eurydice. Edukacja obywatelska
w Europie, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA),
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2012, s. 3, [na:] www.Eurydice.org.pl (dostęp
z dnia 10.11.2014 r.).
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przekonanie o braku wpływu na sprawy publiczne, co powinno motywować
do podejmowania działań mających na celu wzmacnianie mechanizmów aktywności społecznej. Podejmowanie tak określonych inicjatyw i programów
stało się priorytetem edukacyjnej współpracy europejskiej. Istotną przyczyną
ograniczonej aktywności w tym zakresie w Polsce są również uwarunkowania
historyczne funkcjonowania administracji w okresie PRL. Utrwalone w przeszłości przekonanie o tajemnicy działań władz w dużym stopniu rzutuje na
współczesne postrzeganie spraw publicznych.
Niekwestionowanym narzędziem kształtowania postaw obywatelskich
są między innymi środki masowego przekazu. Z badań Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej wynika, iż ponad 80% respondentów
postrzega media w roli komunikatorów o nadrzędnej funkcji informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawa do informacji publicznej. Niski stopień
znajomości prawa o dostępie do informacji publicznej potwierdziły badania
przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) w Gdańsku
w środowisku dziennikarskim i akademickim. Jedynie 6% potwierdziło znajomość prawa o dostępie do informacji publicznej zagwarantowanego przez
Konstytucję RP, natomiast 61% respondentów zadeklarowało pobieżne kompetencje i umiejętności w tym zakresie. Ponadto badania wśród dziennikarzy
ujawniły fakty utrudnień w dostępie do informacji (76% badanej populacji),
a 88% spośród nich wyraziło gotowość uczestniczenia w projekcie szkoleniowym na temat prawa do informacji publicznej. Mało satysfakcjonujących wyników dostarczyło też badanie przeprowadzone wśród studentów kierunków
humanistycznych w Gdańsku.
W odpowiedzi na przedstawione problemy w czerwcu 2014 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku wraz z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego zainicjowało działalność informacyjno-szkoleniową pod hasłem Artykuł 61. Projekt informacyjno-szkoleniowy. Wiodącą
problematyką tej inicjatywy były problemy dostępu do informacji publicznej.
W projekcie uczestniczyli przedstawiciele środowiska dziennikarskiego, akademickiego oraz młodzież i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego, łącznie 90 słuchaczy w tym 30 zawodowych i tzw.
obywatelskich dziennikarzy oraz reporterów reprezentujących lokalne media,
30 studentów zainteresowanych dziennikarstwem i mediami i 30 uczniów
rozwijających umiejętności w kółkach dziennikarskich, redagujących gazetki
oraz szkolne www.
Nadrzędnym celem projektu było kształtowanie postaw obywatelskich,
wzrost poziomu świadomości, wiedzy oraz umiejętności wykorzystania prawa
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dostępu do informacji publicznej wśród słuchaczy, którzy ze względu na
wykonywaną pracę i zainteresowania upowszechniają aktywne postawy obywatelskie. Do jego realizacji wykorzystano zróżnicowane działania i techniki
edukacyjne w tym: zaprojektowano www projektu, zorganizowano warsztaty
szkoleniowe i sztuki dziennikarskiej oraz wizyty studyjne, opracowano i opublikowano artykuły poszkoleniowe, zorganizowano podsumowujące seminarium dyskusyjne.
Końcowym efektem projektu jest publikacja pod redakcją A. Lusińskiej
i A. Kalinowskiej-Żeleźnik pt.: Dostęp do informacji publicznej. Wybrane aspekty
teorii i praktyki. Zaprezentowano w niej opracowania, merytorycznie powiązane ze zrealizowanym projektem, odpowiednio zatytułowane:
1. Dostęp do informacji publicznej – wybrane zagadnienia materialno-prawne i proceduralne z uwzględnieniem informacji o środowisku i jego ochronie jako szczególnego rodzaju informacji publicznej
(T. Bojar-Fijałkowski),
2. Konsultacje społeczne jako narzędzie dostępu do informacji publicznej
(A. Kalinowska-Żeleźnik, A. Lusińska),
3. Dostęp do informacji publicznej – w poszukiwaniu dobrych praktyk na
przykładzie Niemiec, Estonii i Polski (K. Kamińska-Moczyło),
4. Udostępnianie informacji publicznej jako podstawowe prawo społeczeństwa informacyjnego (A. Jabłońska),
5. Afryka w „krzywym zwierciadle” polskich mediów i „informacji publicznej” w XXI wieku (M. Stańczyk-Minkiewicz).
6. Praktyka dziennikarska a dostępu do informacji publicznej (A. Kasprzyk)
W przekonaniu realizatorów projektu i autorów poprojektowa publikacja stanowi kompendium podstawowej wiedzy w zakresie upowszechniania idei społeczeństwa obywatelskiego, kształtowania postaw społecznych, prawa dostępu do
informacji publicznej i narzędzi komunikowania się w sferze publicznej. Jest ona
również ważnym elementem dorobku naukowego jej autorów. Oprócz publikacji
papierowej zostanie ona zaprezentowane w wersji elektronicznej. Realizatorzy projektu wyrażają przekonanie, iż wysiłek edukacyjny przyczynił się on do:
¾¾ popularyzacji niezbędnej wiedzy o tematyce obywatelskiej w regionie
gdańskim,
¾¾ podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczestników projektu
w zakresie komunikacji publicznej,
¾¾ wzrostu świadomości społecznej na poziomie lokalnych wspólnot (czytelnicy gazet, informacji internetowych i innych form komunikowania
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się) w zakresie korzystania z prawa do wiedzy o działaniach władz lokalnych oraz współdecydowania o kierunkach rozwoju lokalnej wspólnoty
z wykorzystaniem instrumentu, jakim jest prawo dostępu do informacji
publicznej,
¾¾ społecznej aktywności w zakresie kontroli społecznej działań instytucji
państwowych i samorządowych.,
¾¾ podniesienia poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników
projektu w zakresie warsztatu dziennikarskiego, w kontekście pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji
publicznej,
¾¾ kształtowania i promowania postaw oraz zachowań obywatelskich poprzez propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego bezpośrednio
u uczestników projektu i ich otoczenia.

Publikację rozdystrybuowano wśród uczestników projektu. Ponadto przekazano ją autorom, redaktorom, do bibliotek szkolnych i uczelnianych oraz
członkom Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Wydaje się zatem, iż Czytelnikom przekazano publikację wartościową,
o wysokich walorach edukacyjnych, aktualną w treści, a nade wszystko spełniającą oczekiwania społeczne. Wpisując się w program nowoczesnej, obywatelskiej edukacji i szkoleń spełniony został fragment misji edukacji obywatelskiej w Europie. I w tym miejscu warto nawiązać do wypowiedzi A. Vassiliou,
Pani Komisarz ds. Edukacji Kultury i Wielojęzyczności Młodzieży: „Państwa
europejskie potrzebują obywateli zaangażowanych w życie społeczne i polityczne nie tylko w celu rozwijania podstawowych wartości demokratycznych,
ale też zwiększenia spójności społecznej w obliczu coraz większej różnorodności społecznej i kulturowej”2.
Gdańsk, dnia 11 listopada 2014 r.
prof. zw. dr hab. Danuta Rucińska
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku

2

	Ibidem.
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Tomasz Bojar-Fijałkowski
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Dostęp do informacji publicznej
– wybrane zagadnienia
materialnoprawne i proceduralne
z uwzględnieniem informacji
o środowisku i jego ochronie
jako szczególnego rodzaju
informacji publicznej

Streszczenie

N

iniejszy tekst stanowi węzłowy wypis z regulacji prawnych ustanawiających dostęp do informacji publicznej w Polsce. Obejmuje on zarówno
informacje materialnoprawne o pojęciu, umocowaniu prawnym, podmiotach, w końcu przedmiocie dostępu do informacji publicznej oraz wyjątkach
od zasady jawności informacji publicznej, jak i wątki proceduralne związane
z etapami i formami uzyskiwania dostępu do takiej informacji.
Dodatkowo, w ostatniej części pracy opisano także jak ustawodawca uregulował zagadnienie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, będące
szczegółowym rodzajem informacji publicznej. Całość kończą wnioski de lege
lata i de lege ferenda.
Praca oparta na literaturze z zakresu materialnego i procesowego prawa
administracyjnego, orzecznictwie oraz aktach prawnych aktualnych na dzień
25.10.2014.
Słowa kluczowe: informacja publiczna, ograniczenie dostępu do informacji publicznej, postępowanie o udzielenie informacji publicznej, informacja
o środowisku i jego ochronie, BIP, CRIP.
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Wstęp
Rozwój mediów w demokratycznym państwie prawnym, w którym obowiązuje zasada jawności działalności organów państwa, skutkuje między
innymi zwiększaniem się kontroli społecznej nad władzą. Zainteresowanie
obywateli idące w parze z niespotykanym wcześniej rozwojem środków masowego przekazu wymusza na polskiej administracji publicznej większą otwartość, której narzędziem jest, między innymi, dostęp do informacji publicznej.
Zagadnienie to, choć coraz powszechniejsze w świadomości społecznej, wciąż
pozostawia wiele pytań o formy, warunki, tryby postępowania zmierzającego
do uzyskania informacji publicznej. Dlatego warto, przynajmniej ogólną część
wiedzy na ten temat, zebrać w jednym węzłowym opracowaniu.
Niniejsza praca nie wyczerpuje tematu dostępu do informacji publicznej,
gdyż jest to zagadnienie wciąż żywe choćby ze względu na wzrastającą liczbę
osób, które z niego korzystają. Mamy tu do czynienia także z nowym orzecznictwem i piśmiennictwem. Opracowanie to ma być podstawowym źródłem
informacji oraz zachętą do realizacji prawa dostępu do informacji publicznej
przez samych czytelników. Intencją autora było opisanie tejże materii w możliwie przyswajalny dla nie-prawników sposób, gdyż legislacyjny żargon bywa
przez przedstawicieli innych nauk odbierany jako trudny i odhumanizowany.

1.	Umocowanie prawne dostępu do informacji publicznej
Rozdział II Konstytucji RP poświęcony w całości wolnościom, prawom
i obowiązkom człowieka i obywatela w swoich częściach skupia się na wolnościach i prawach osobistych, wolnościach i prawach politycznych, środkach
ochrony praw i wolności oraz obowiązkach. W części poświęconej wolnościom
i prawom politycznym znajduje się zapis1 ustanawiający prawo dostępu do
informacji publicznej.
Norma ta nadaje obywatelom prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.
Prawo to, jak stanowi treści normy, obejmuje również uzyskiwanie informacji

1

	Art. 61 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, (Dz. U. 2009, Nr 114, poz. 946) dalej jako
„Konstytucja RP”.
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o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego2. Co więcej
działa ono także wobec innych osób oraz jednostek organizacyjnych, nie będących częścią administracji publicznej czy sektora publicznego, ale wykonujących zadania władzy publicznej i gospodarujących mieniem komunalnym lub
majątkiem Skarbu Państwa. Co należy podkreślić, Konstytucja RP kładzie tu
na wstępie nacisk na kontrolną funkcję prawa do informacji publicznej czyniąc z niej instrument nadzoru nad wykonywaniem władzy publicznej. Idąc
dalej norma konstytucyjna przewiduje możliwość uzyskiwania informacji zarówno z dokumentów, co będzie analizowane szczegółowo zarówno od strony
materialnych przesłanek jak i procedury, jak i w formie wstępu na posiedzenia
kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów3, z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu.
Wyłączenia tak określonego prawa dostępu do informacji Konstytucja RP
przewiduje jedynie ze względu na ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa
lub ważnego interesu gospodarczego państwa co jest poniekąd powtórzeniem
generalnej normy konstytucyjnej względem ograniczania wszelkich praw
i wolności człowieka i obywatela4. Natomiast dla braku udzielenia informacji,
gdy udzielić jej miał parlament, jak wskazuje ustawa zasadnicza, zastosowanie
mają regulaminy Sejmu i Senatu5.
Umocowanie prawne dostępu do informacji publicznej w akcie najwyższego
rzędu w państwie, jakim jest konstytucja, uznać należy za niezwykle istotne.
Każde uprawnienie czy też zasada konstytucyjna ma bowiem rolę szczególnie
podniosłą w państwie prawa. Tym bardziej, że wszystkie inne akty prawne nie

2

	O samorządzie gospodarczym i zawodowym mówi sama Konstytucja RP w art. 17. Przykładami
takiegoż są samorządy osób wykonujących zawody zaufania publicznego jak: prawnicy, lekarze
i farmaceuci, architekci i inżynierzy w oparciu o szczegółowe normy ustawowe, na przykład
ustawę z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, (t.j. Dz. U. 2010, Nr 10, poz. 65 z późn. zm.),
ustawę z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich, (Dz. U. 2009, Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
czy ustawę z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów, (t.j. Dz. U. 2013, poz. 932, 1650 z późn. zm.).
3
Jak posiedzenia rady gminy lub rady miasta, rady powiatu, sejmiku województwa oraz ich komisji. Reguła ta jest przywołana powtórnie w przepisach o jawności funkcjonowania organów
i ich urzędów w prawie samorządowym.
4
Ustanowionej art. 31 pkt 3 Konstytucji RP.
5
Zobacz: M. Bednaczyk, Konstytucyjne prawo do informacji o działalności posłów i senatorów a zakres przedmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej, PS 2012, nr 3 (110), s. 41.
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mogą być w tym zakresie sprzeczne z dyspozycją ustawy zasadniczej6. Z uwagi
natomiast na konieczną kwintesencję i abstrakcyjność norm ustawy zasadniczej jej pojedyncze dyspozycje są najczęściej rozwijane w aktach ustawowych.
Tak też jest z prawem dostępu do informacji publicznej7.
UoDIP nie jest aktem szczególnie rozbudowanym, co nie oznacza, że nie
zawiera istotnych treści. UoDIP liczy 26 artykułów pogrupowanych w trzy
rozdziały: przepisy ogólne które zwyczajowo definiują podstawowe pojęcie
i instytucje prawa; regulacje dostępu do informacji publicznej i względem
ponownego wykorzystania informacji publicznej czyli materia sensu stricte;
wskazanie zmian w innych dotychczasowych przepisach, normy przejściowe
i końcowe. UoDIP aktualnie uzupełniają i uszczegóławiają cztery rozporządzenia8. Podkreślić także należy rolę orzecznictwa9 w tworzeniu systemu dostępu
do informacji publicznej w Polsce, szczególnie licznych wyroków sądów administracyjnych oraz szczególnie ważnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które w bezpośredni sposób wpływają na kształt nie tyle całego systemu

6

Wynika to z hierarchiczności źródeł prawa w Polsce, także wskazanej w samej Konstytucji
RP w art. 87. Mimo to można przytoczyć przynajmniej kilka przykładów aktów prawa, które
funkcjonowały przez jakiś okres czasu w kolizji do dyspozycji norm wobec siebie nadrzędnych, jak Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 roku
w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod
uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. 2004, Nr 205, poz. 2102) do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997, Nr 111, poz. 723 i 724) uchylone częściowo wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2012 roku Sygn. U 4/12 (Dz. U. 2012, poz. 1365)
kojarzone hasłowo jako sprawa uboju rytualnego. Więcej: T. Bojar-Fijałkowski, Wybrane hard
cases ochrony praw zwierząt w Polsce, [w:] Wyzwania współczesnej Europy. Cz. 2 Prawa zwierząt,
pod red. J. Senyszyn, Stowarzyszenie Polka Potrafi, Gdynia-Kielce-Kraków 2014, s. 123-124.
7
Jest to ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, (t.j. Dz. U. 2014,
poz. 782), dalej jako „UoDIP”.
8
	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, (Dz. U. 2007, Nr 10, poz. 68 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wzoru
wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, (Dz. U. 2012, poz. 94 z późn. zm.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej, (Dz. U. 2014, poz. 361); Rozporządzenie Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do
udostępnienia w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, (Dz. U. 2014, poz. 491).
9
Choć nie należy mylić go ze źródłami prawa, gdyż w tak zwanym „Kontynentalnym systemie prawa stanowionego”, jaki funkcjonuje między innymi w Polsce, orzeczenia sądów nie
stanowią samoistnych źródeł prawa, odmiennie niż w systemie anglosaskim „Common law”
gdzie wyroki zwane precedensami są źródłami prawa. Zobacz: K. Łokucijewski, Common law,
[w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, pod red. J. Zajadło, C.H. Beck, Warszawa 2007,
s. 34; M. Koszowski, Anglosaska doktryna precedensu. Porównanie z polską praktyką orzeczniczą,
Warszawska Firma Wydawnicza, Warszawa 2009, s. 113-148.
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co samej ustanawiającej go ustawy10. Polskie przepisy krajowe są w tej mierze
zgodne z regulacjami Unii Europejskiej11.

2.	Pojęcie informacji publicznej
„Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną
w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu
na zasadach i w trybie określonym w niniejszej ustawie”12.
Podejście ustawodawcy jest tu niezwykle szerokie, gdyż nie zawęża on pojęcia informacji publicznej do enumeratywnie wymienionych obszarów a włącza
doń wszystkie informacje o sprawy publicznych. Warto także podkreślić, że
szeroka, niedookreślona definicja służy tu także stałej mobilizacji podmiotów
zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej, a nawet podmiotów
potencjalne zobowiązanych, do weryfikacji czy w określonej sprawie taki obowiązek aby nie zachodzi. Przy zastosowaniu zamkniętej i wąskiej definicji ustawodawca zdecydowanie ograniczyłby zakres podmiotowy tej regulacji a część,
nawet zobowiązanych podmiotów, mogłaby szybko wyrobić w sobie błędne
wyobrażenie zwalniające jej z tych obowiązków na podstawie różnych interpretacji wskazanych pojęć. Działanie takie nie jest przypadkowe, gdyż ustawodawca
celowo obejmuje tu kontrolą społeczną maksymalnie duży zakres działalności
państwa, co jest pożądane w myśl teorii demokratycznego państwa prawnego13.
Taka otwarta definicja wymaga doprecyzowana użytego w definicji ustawowej zwrotu „sprawy publiczne”. Najogólniej treść sprawy publicznej należy utożsamiać ze wszystkimi działaniami oraz zaniechaniami podmiotów
realizujących zadania w sferze szeroko rozumianego interesu publicznego14.
Przy wykładni tego artykułu przydatna będzie więc definicja M. Jabłońskiego
i K. Wygody, wedle której za sprawę publiczną należy uznać wszystkie działania lub zaniechania organów władzy publicznej, osób (piastunów) tworzących
10

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2012 roku, sygn. K 33/11, (Dz. U. 2012,
poz. 473); Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2013 roku, sygn. P 25/12,
(Dz. U. 2013, poz. 1435).
11
	To jest z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/98/WE z dnia 17 listopada
2003 roku w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. rz.
L 345 z 31.12.2003, s. 90-96) zmienioną Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/
UE z dnia 26 czerwca 2013 roku zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.Urz. L 175 z 27.6.2013, s. 1-8).
12
Jak stanowi art. 1 pkt 1 UoDIP.
13
	O demokratycznym państwie prawnym mówi wprost w art. 2 Konstytucja RP. Porównaj:
P. Uziębło, Państwo prawa, [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, pod red. J. Zajadło,
C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 221-228.
14
Zobacz: M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 19.
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skład osobowy tych organów, jak również osób uczestniczących w wykonywaniu zadań władzy publicznej, w tym ich kompetencji, oraz w gospodarowaniu
majątkiem publicznym w ramach działań o charakterze organizacyjnym, materialnym i proceduralnym w zakresie im powierzonym15. Tym samym informacją o sprawach publicznych będą zarówno informacje związane z działalnością wszelkich organów władzy publicznej, ale i podmiotów wykonujących
w ich imieniu zadania na podstawie na przykład porozumień, umów cywilno-prawnych, czy innych form powierzenia. Przy czym podmioty te, nawet będąc
organizacyjnie niezależnymi, w zakresie realizacji zadania publicznego na polecenie organu władzy publicznej i z wykorzystaniem jego środków stawać się
będę podmiotem tej regulacji, choć nie w całej rozciągłości swojej działalności
ale w tej części w jakiej realizują zadanie władzy publicznej16.

3.	Udostępnianie informacji publicznej
Ustawodawca podkreśla, że udostępnianie informacji publicznej nie wymaga wskazania przez zainteresowanego interesu prawnego ani faktycznego,
czyli wykazania podstaw prawnych i faktycznych zasadnego zainteresowania
pozyskaniem takiej informacji. Ustawodawca wprowadza tu zasadę pełnego
dostępu do informacji publicznej od której ustanawia jedynie ściśle określone
wyjątki, co jest właściwe zarówno przy wykładani szerokiej definicji informacji publicznej jak i obowiązującym zapisie konstytucyjnym.
Prawo do informacji publicznej obejmuje:
¾¾ Uzyskanie informacji przetworzonej, uzyskanej od podmiotu nią dysponującej po odpowiednim przygotowaniu, co najczęściej następuje po
wskazaniu takiej chęci i jej określeniu we wniosku.
¾¾ Umożliwienie wglądu w oryginały dokumentów będących w dyspozycji
podmiotu zobligowanego do udostępnienia informacji publicznej.
¾¾ Prawo udziału w posiedzeniach kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych.
15

M. Jabłoński, K. Wygoda, Dostęp do informacji i jego granice, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 112.
16
	Przykładem może być tu organizacja pozarządowa działająca w formie prawnej fundacji czy
stowarzyszenia, która w minimalnej części swojej działalności wykonuje zadanie gminy, na
przykład w zakresie promocji czy kultury ale za środki publiczne przez tą gminę jej przekazane. Wówczas w tym obszarze swojej działalności, choć jest podmiotem niezależnym podlegać
będzie regulacjom dostępu do informacji publicznej. Tym bardziej dotyczyć to będzie jednostek organizacyjnych administracji publicznej czy też przedsiębiorców zależnych jak spółki
Skarbu Państwa czy komunalne.
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Ustawodawca wskazuje17, nie naruszając tu norm konstytucyjnych a wręcz
je doprecyzowując, katalog podmiotów zobligowanych do udzielana informacji publicznej mówiąc tu o: wszystkich organach władzy publicznej przez
co należy rozumieć organy administracji publicznej wszelkich szczebli bez
względu na ich umocowanie czyli zarówno wybierane w wyborach jak i obsadzane przez organy wyższego szczebla; organach wskazanych już samorządów gospodarczych i zawodowych; podmiotach reprezentujących Skarb
Państwa jak Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa; podmiotach zależnych
w co najmniej 50 % od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub samorządów zawodowych i gospodarczych jak spółki prawa handlowego;
jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania publiczne lub dysponujących majątkiem publicznym działających na przykład w formie fundacji czy
stowarzyszeń; reprezentatywnych organizacjach związkowych i reprezentujących pracodawców18 oraz partiach politycznych.
UoDIP wymienia zakres informacji publicznej19, ale nie zamyka tego katalogu traktując tu wskazane obszary jedynie jako przykłady informacji publicznej. Udostepnienie tak rozumianej informacji następuje w Biuletynie Infor17

W art. 4 UoDIP.
Według ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do sprawy Społeczno-Gospodarczych (t.j. Dz. U. 2009, Nr 219, poz. 1707 z późn. zm.) są to ogólnopolskie związki zawodowe,
ogólnokrajowe federacje związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe które zrzeszają minimum 300 tysięcy członków zatrudnionych u pracodawców reprezentujących swoją działalnością co najmniej połowę rodzajów działalności gospodarczej
wskazane w Polskiej Klasyfikacji Działalności, przy czym dla pracodawców działających
w jednym i tym samym dziale gospodarki narodowej nie można uwzględnić więcej iż 100 tysięcy zatrudnionych, co ma na celu zachowanie reprezentatywności więcej niż jednej branże
w organizacjach związkowych o zasięgu ogólnopolskim. Warunki te spełniają aktualnie: NSZZ
„Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Analogiczne warunki dotyczą organizacji reprezentujących pracodawców, zrzeszających pracodawców zatrudniających w sumie co
najmniej 300 tysięcy pracowników i o zasięgu ogólnopolskim, a spełniają je aktualnie: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego.
19
	Art. 6 UoDIP mówi tu o: w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej o zamierzeniach
działań władzy ustawodawczej i wykonawczej, projektach aktów prawnych, programach
i politykach; statusie i formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach,
organach i kierownictwie, strukturze własnościowej i majątku organów władzy publicznej
oraz trybie ich działania, sposobach i stanie załatwiania spraw, sposobach stanowienia aktów
publicznoprawnych, trybie działania także w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, prowadzonych rejestrach spraw merytorycznych, postępowaniach konkursowych na wolne stanowiska pracy; dokumentach przeprowadzanych kontroli w podmiotach podlegających
takim kontrolom wraz z wystąpieniami pokontrolnymi dokonywanymi przez organy kontroli
jak na przykład NIK; majątku publicznym czyli należącym do Skarbu Państwa, państwowych
osób prawnych, samorządu terytorialnego i jego podmiotów zależnych, majątku publicznym
jakim dysponują także podmiotu prywatne wykonujące zadania publiczne, wynikach finansowych spółek prawa handlowego w których podmioty władzy publicznej posiadają większość
udziałów; długu publicznym; pomocy publicznej i ciężarach publicznych.
18
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macji Publicznej, Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, które to są
szczegółowiej potraktowane w dalszej części pracy, oraz poprzez wyłożenie czy
też wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, także na instalowanych
coraz częściej urządzeniach elektronicznych jak infomaty czy komputery,
w końcu na wniosek zainteresowanego. Informacje, które podmiot zobowiązany udostępnia sam w publikatorach, czy tradycyjnych czy elektronicznych,
stanowią z natury rzeczy przedmiot najmniejszych kontrowersji, choć nie
koniecznie mniejszego zainteresowania liczonego w ilości wejść na przykład
do systemów informatycznych udostępniających takie dane. Podmiot udostępniający informację publiczną musi zapewnić zainteresowanym możliwość jej
kopiowania, wydrukowania lub przesłania drogą elektroniczną lub zapisania
na nośniku elektronicznym. Zapis ten nie wyklucza jednakże prawa podmiotu
udostępniającego informację do zażądania za to opłaty, o której w dalszej części opracowania.
Ustawodawca wprowadził w procedurze udostępniania informacji publicznej terminy w jakich do czynności takiej ma dojść. Co warte podkreślenia, realizując przy tym zasadę szybkości działania administracji publicznej,
wskazano że informacja publiczna ma być udostępniona bez zbędnej zwłoki,
nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o jej udzielenie. Literatura przedmiotu tłumaczy zwrot „bez zbędnej zwłoki” jako zakaz
nieuzasadnionego przedłużania postępowania oraz obowiązek prowadzenia
go w taki sposób, aby jego zakończenie nastąpiło w najkrótszym możliwym
terminie20. W przypadku kiedy podmiot nie może udzielić informacji publicznej w powyższym terminie ma obowiązek powiadomić wnioskodawcę o powodach niemożliwości dotrzymania terminu oraz wskazać kiedy to nastąpi,
jednakże nie później niż w przeciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Informacja publiczna jest udostępniana w sposób i w formie wskazane we
wniosku, najczęściej jest to wgląd w dokumenty, kopia dostarczona pocztą
tradycyjną lub elektroniczną, chyba że środki techniczne nie umożliwiają
tego. W takim przypadku podmiot udostępniający musi poinformować wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości spełnienia jego wniosku w tym zakresie oraz wskazać w jakiej formie może niezwłocznie udostępnić żądaną informację publiczną. Zainteresowany musi wówczas, w terminie 14 dni, odnieść
się do propozycji podmiotu udostępniającego co do dalszego zainteresowania
20

	Tak samo wskazuje to wyrok WSA w Warszawie z dna 10 lipca 2008 roku sygn. I SAB/Wa
170/07. Więcej: J. Malanowski, Art. 35, art. 36, [w:] Kodeks postepowania administracyjnego. Komentarz, pod red. M. Wierzbowskiego, A. Wiktorowskiej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa
2013, s. 196-197.
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uzyskaniem informacji ale w formie wskazanej przez podmiot udostępniający.
Upływ terminu przy barku reakcji wnioskodawcy będzie uważany za jego rezygnację.
Kiedy udostępnienie informacji publicznej na wniosek we wskazanej w nim
formie rodzi koszty po stronie udostępnianego, wynikające najczęściej z najprostszych czynności jak wykonanie kopii, zużycie materiałów biurowych,
czy nakładu pracy, udostępniający może pobierać od wnioskodawców opłatę
w wysokości odpowiadającej tymże kosztom. Ustawodawca nie wprowadza tu
precyzyjnych stawek, czy nawet widełek takie opłaty pozostawiając to organom udostępniającym. Organ udostępniający ma obowiązek poinformować
wnioskodawcę o konieczności pokrycia opłaty w określonej wysokości, na co
ma 14 dni od złożenia wniosku. Udostępnienie nastąpi po kolejnych 14 dniach
od tego powiadomienia jeśli wnioskodawca z uwagi na opłatę nie zmodyfikuje
swojego żądania.
Gdy organ, do którego wniesiono prośbę o udostępnienie informacji publicznej nie może jej udzielić, z powodów opisanych w następnej części pracy,
lub nie może udzielić informacji w formie wskazanej we wniosku, odmawia
udzielenia informacji publicznej wydając decyzję administracyjną21 w przedmiotowej sprawie. Kiedy brak udzielenia informacji jest efektem zaniechania
przez wnioskodawcę odpowiedzi na informację o braku możliwości spełnienia
żądania co do formy udostępnienia, postępowanie takie umarza się, co także
następuje w formie decyzji administracyjnej. Zasady te dotyczą także, co nie
jest oczywiste dla wszystkich, podmiotów niebędących organami administracji a wykonujących jej zadania i dysponujących jej majątkiem.
Jako, że ustawodawca w powyższej procedurze bezpośrednio odsyła nas
do postępowania administracyjnego, na wydaną decyzję administracyjną,

21

Decyzja administracyjna to jednostronny, władczy akt organu administracji rozstrzygający
o prawach lub obowiązkach konkretnie wskazanej jednostki. Decyzja musi obligatoryjnie
zawierać następujące elementy określone w art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks Postępowania Administracyjnego, (t.j. Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.), dalej jako „KPA”:
oznaczenie organu wydającego decyzję oraz data i miejsce jej wydania; oznaczenie adresata
lub adresatów decyzji; podstawa prawna z przywołaniem konkretnego przepisu prawa gdzie
co najmniej jeden z aktów ma rangę ustawową; rozstrzygnięcie; uzasadnienie faktyczne
i prawne; pouczenie o przysługującym prawie do odwołania lub informacja, iż decyzja jest
ostateczna w administracyjnym toku postępowania i nie przysługuje od niej odwołanie lecz
skarga do sądu administracyjnego gdy jest to decyzja wydana już w drugiej instancji; podpis
osoby uprawnionej do reprezentowania organu z imieniem i nazwisko wraz z podaniem
stanowiska służbowego i pieczęcią. Porównaj: E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne.
Ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, TNOiK, Toruń 2012, s. 33-37.
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zgodnie z KPA przysługuje odwołanie do organy wyższej instancji22 składane
w terminie 14 od daty odebrania decyzji przez adresata. Organ odwoławczy
ma na rozpatrzenie odwołania kolejnych 14 dni. Zgodnie z przepisami postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, od decyzji administracyjnej wydanej w drugiej instancji adresatowi służy także prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego jak sądu pierwszej
instancji23. Od wyroku tego sądu służy natomiast apelacja do Naczelnego Sądu
Administracyjnego24.
Dostęp do informacji publicznej jest także realizowany poprzez jawność
i dostępność dla publiczności posiedzeń organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z wyborów. Dotyczy to nawet posiedzeń organów pomocniczych, jakimi dla gminy są rada sołecka, czy zarząd dzielnicy25. Poza
tym organy takie są zobligowane do udostępniania protokołów i stenogramów
z obrad organów kolegialnych, co czynią najczęściej w wersji maszynopisu,
choć coraz częściej także w wersji zapisu audiowizualnego.
Osobno UoDIP traktuje sytuację, kiedy informacja publiczna, w której
posiadaniu jest organ zobowiązany do udostępniania, ma być wykorzystana
ponownie w celu innym niż pierwotny cel jej wytworzenia, zarówno komercyjnym jak i niekomercyjnym. Chodzi tu przede wszystkim o dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe, umożliwiające
ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług sektora
prywatnego takich jak bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, czy prognozy ekonomiczne.
Do udostępniania takiego zobowiązane są jednostki sektora finansów publicznych, osoby prawne powołane do celów niehandlowych ani przemysłowych
gdy jednostki sektora finansów publicznych są ich większościowym udziałow22

	KPA reguluje kto jest organem wyższej instancji wobec poszczególnych organów administracji. Dla przykładu organem tym wobec jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie zadań
własnych, a za takie uznać należy udostępnianie informacji publicznej, jest Samorządowe
Kolegium Odwoławcze a dla szkół podstawowych i gimnazjalnych ich organ prowadzący czyli
gmina, kiedy dla szkół ponadgimnazjalnych starosta. Zobacz: Wyrok WSA w Poznaniu z dnia
8 listopada 2011 roku syng. II SA/Po 656/11. Jednakże oznaczenie organu wyższej instancji musi
znaleźć się na wydawanej decyzji administracyjnej, co ułatwia adresatowi ewentualne dalsze
działanie w celu weryfikacji takiej wydanej decyzji.
23
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. 2014, poz. 183, 543 z późn. zm.).
24
	Tym samym procedura ta składa się w sumie z 4 etapów: 2 administracyjnych i 2 sądowo-administracyjnych.
25
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t.j. Dz. U. 2013, poz.
594, 1318 z późn. zm.). Więcej: B. Dolnicki, Samorząd terytorialnym Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s. 92.
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cem, finansują je w większości czy też sprawują nad nimi kontrole. Wyłączeniu
spod tej dyspozycji podlegają archiwa państwowe, archiwa programowe publicznego radia i telewizji, publiczne instytucje kultury, publiczne uczelnie wyższe,
PAN, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W przypadku
udzielania informacji publicznej do ponownego wykorzystania to sam podmiot
zobowiązany do udzielania takiej informacji określa zasady na jakich może to
nastąpić w zakresie informowania o źródle informacji, czasie wytworzenia i pozyskania informacji; obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom,
czyli możliwych licencji; obowiązku informowania o dalszym przetworzeniu
takiej informacji; wysokości opłaty gdy udostępnienie takiej informacji w określonej formie wymaga nakładów czasu i środków.
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej następuje najczęściej
w elektronicznych bazach informacji publicznej ale może nastąpić na wniosek, złożony drogą elektroniczną, który rozpatruje się bez zbędnej zwłoki ale
nie później niż 20 dni od jego złożenia. W odpowiedzi na wniosek podmiot zobowiązany przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą wszystkie warunki
ponownego wykorzystania. Wnioskodawca może, w terminie 14 dni złożyć
sprzeciw wobec takiej oferty, który to podmiot zobowiązany rozstrzygnie
w drodze decyzji administracyjnej ze wszystkimi dalszymi tego konsekwencjami procesowymi.
Jak stanowi UoDIP ten, na kim spoczywa obowiązek udzielania informacji
publicznej a tego nie czyni podlega każe grzywny, karze ograniczenia wolności,
a nawet karze pozbawienia wolności do jednego roku. Nie jest rzeczą rzadką,
że ustawy prawa administracyjnego materialnego, jak UoDIP, są wyposażane
w normy karne mające przymusić adresata do ich stosowania oraz karać przy
braku ich realizacji. Odmiennie jednak wygląda efektywność tych konkretnych
norm, gdyż zarówno ilość takich spraw prowadzonych z oskarżenia publicznego,
czyli przez prokuratorów, a tym bardziej ilość wyroków skazujących jest w Polsce
znikoma. Nie oznacza to, że UoDIP nie jest naruszana, o tym świadczy ilość postępowań odwoławczych o udostępnienie informacji publicznej prowadzonych aż do
szczebla Naczelnego Sądu Administracyjne. Mamy tu raczej, w praktyce, do czynienia z małą znajomością tej tematyki przez organy ścigania oraz powszechnym
przeświadczeniem o małej szkodliwości społecznej takich czynów.

4.	Ograniczenia dostępu do informacji publicznej
Jak wskazano na początku niniejszego opracowania już sama Konstytucja
RP przewiduje możliwość wyłączenia zasady jawności działalności organów
władzy publicznej i dostępu do informacji publicznej, acz w ściśle określo-
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nych przypadkach. UoDIP26 wskazuje nieco bardziej szczegółowo niż ustawa
zasadnicza ograniczenia w udostępnianiu informacji publicznej. Do głównych
przesłanek ograniczenia tejże jawności zalicza się ochronę danych osobowych
i prywatności jednostki, ochronę informacji niejawnych, tajemnicę handlową
i tajemnicę przedsiębiorcy oraz ochronę praw autorskich.
Ochrona danych osobowych27 jest nawet dziś poczytywana jako mająca
pierwszeństwo przed przepisami o dostępie do informacji publicznej z uwagi
na normę kolizyjna zawartą w art. 1 ust. 2 UoDIP. Co warto podkreślić orzeczenia sądów stoją na stanowisku, że zadaniem ustawy o ochronie danych
osobowych jest nie tylko ochrona tych, których przetwarzane dane mają dotyczyć, ale przestrzeganie zakresu i trybu całego procesu przetwarzania28. Coraz
liczniejsza literatura przedmiotu zajmuje się tym problemem29, stąd oczywistym jest, że udzielając informacji publicznej należy zabezpieczyć, na przykład
zaciemnić, występujące w niej dane osobowe.
Pojęciem szerszym od ochrony danych osobowych jest ochrona prywatności. Prywatność osoby fizycznej jest prawem konstytucyjnym30, które stanowi,
że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci
i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym. Jeśli chodzi
o jawność i dostęp do informacji publicznej często dochodzi do konfliktu pomiędzy prawem do informacji, a wręcz dążeniem do maksymalnej jawności
działalności organów publicznych, a szeroko rozwiniętym prawem do prywatności. Jest to główna przyczyna konfliktu pomiędzy prywatnością a obiegiem informacji31. Więc, dostęp do informacji publicznej i jawność a prawo do
prywatności i ochrony danych osobowych to kompromis pomiędzy interesem
publicznym i prywatnym.
UoDIP przewiduje dwa przypadki, w których możliwe jest udostępnienie
informacji, która narusza prawo do prywatności. Pierwszy gdy osoba, której
prywatność jest chroniona rezygnuje ze swojego prawa w tym zakresie. Drugi
gdy idzie o ujawnienie informacji na temat osoby pełniącej funkcje publiczne,
26

W art. 5 UoDIP.
	Na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
28
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2006 roku,
sygn. II SA/Wa 2227/05.
29
Zobacz: M. Sakowska-Baryła, Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych, Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2014.
30
Według art. 47 Konstytucji RP.
31
M. Safjan, Prawo do prywatności osób publicznych [w:] Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Janusza Pietrzykowskiego, pod red. A. Kujawskiej, C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 252.
27
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czyli polityków, urzędników, nawet lekarzy i wykładowców oraz osób kierujących spółkami z przeważającym udziałem Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego. Bowiem choćby ustawa o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi32 przesądza, że informacja
o wynagrodzeniu takich osób, o przyznawanych im nagrodach, świadczeniach
dodatkowych i odprawach są jawne, więc nie podlegają ochronie ani danych
osobowych ani tajemnicy handlowej. Dotyczy to więc większości tak zwanych,
choć nie jest to pojęcie ustawowe, spółek komunalnych33.
Kolejną przesłanką wyłączenia jawności informacji publicznej jest ochrona
informacji niejawnych, którym ze względów na potencjalną szkodę, jaką ich
upublicznienie mogłoby wyrządzić państwu nadaje się klauzule „zastrzeżone”,
„poufne”, „tajne” i „ściśle tajne”. Warunki dla nadania odpowiednich klauzul34
oraz przyznawania określonych certyfikatów umożliwiających dostęp do wybranych kategorii dokumentów określają odrębne przepisy.
UoDIP przewiduje także możliwość ograniczenia czy odmowy udzielenia
informacji publicznej ze względu na tajemnicę handlową i tajemnicę przedsiębiorcy35. Niestety ustawodawca nigdzie nie definiuje tych pojęć pozostawiając
spore pole do interpretacji zarówno adresatom UoDIP jak i organom kontrolującym realizację tych norm, w tym sądom. Wydaje się, że przy określaniu
tajemnicy przedsiębiorcy należy sięgnąć do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji36 choć zdarza się, że sądy zawężają tajemnicę przedsiębiorcy
wyłącznie do treści przezeń zastrzeżonych na przykład w formie patentu na
wynalazek. Generalnie, przy braku definicji ustawowej tajemnicy przedsiębiorcy i tajemnicy handlowej orzecznictwo sądowe potrafi być dość rozbieżne
32

Ustawa z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi, (t.j. Dz. U. 2013, poz. 254, 1645) mająca zastosowanie między innymi do tych spółek
prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego posiadają więcej niż 50 % udziałów, akcji lub kapitału zakładowego oraz spółek, których te spółki
posiadają więcej niż 50 % udziałów, akcji lub kapitału zakładowego czyli tak zwanych „spółek
córek spółek komunalnych”.
33
Więcej: T. Bojar-Fijałkowski, Realizacja zadań własnych gminy przez spółkę kapitałową na przykładzie Abruko Sp. z o.o. we Władysławowie, [w:] Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, pod
red. A. Kołomycew, B. Kotarby, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012,
s. 429-443.
34
Wskazanych w art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. 2010, Nr 182, poz. 1228).
35
	Art. 5 ust. 2 UoDIP.
36
	Art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) mówi, że: „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.
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jak w kazusie konieczności udostępniania audytu wewnętrznego spółki komunalnej, gdzie jeden sąd uznał go za wewnętrzny dokument spółki objęty
tajemnicą i nie stanowiący informacji publicznej37 a drugi w podobnej sprawie
nie tylko zajął całkowicie odmienne stanowiska ale nawet dopatrzył się obowiązku udzielenia takiej informacji nie przez samą spółkę ale jej właściciela
czyli gminę38.
Kwestia ta staje się o tyle ciekawa, że dostęp do informacji publicznej szczególnie dotyczącej spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu
terytorialnego w istotnej mierze może ograniczać ich zdolność konkurowania
na rynku, także w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Kierując się, między innymi takimi względami, ustawodawca, w roku 2011, wprowadził do UoDIP jeszcze jedno wyłączenie w dostępie do informacji publicznej39
zostało ono jednak uznane za niekonstytucyjne40 i z tego względu usunięte
z obowiązującej treści UoDIP.
Wart uwagi jest także watek wyłączenia dostępu do informacji publicznej
z uwagi na ochronę praw autorskich41, gdyż orzecznictwo sądów wskazuje
różne kierunki interpretacji tego wyłączenia. Stąd za informację publiczną
uznaje się tylko takie opracowanie, które służy celom publicznym oraz powstało w wyniku pracy pracownika organu zobligowanego do udostępniania
informacji publicznej, więc nie będą to dla przykładu zlecone i pozyskane
z zewnątrz opinie prawne42. Co innego fakt ich zlecania i ewentualnie koszty
jakie z tego tytułu poniósł podmiot zamawiający. Odmiennym zagadnieniem
związanym z tym wątkiem jest ocena, czy akta postępowania administracyj37

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 marca 2013 roku, sygn.
II SAB/Ol 1/13.
38
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 marca 2013 roku, sygn.
II SAB/Gd 102/12.
39
	Art. 1 kt 4 lit. a ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zianie ustawy o dostępie do informacji
publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 204, poz. 1195) stanowił, że „Prawo do
informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa w zakresie i w czasie, w jakim udostępnienie informacji:
1) osłabiłoby zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie gospodarowania jego mieniem
albo zdolność negocjacyjną Rzeczy pospolitej Polskiej w procesie zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania decyzji przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej;
2) utrudniłoby w sposób istotny ochronę interesów majątkowych Rzeczypospolitej Polskiej lub
Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym”.
40
Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2012 roku, sygn. akt K 33/11, (Dz. U.
2012, poz. 473).
41
	Rozumianych jak w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (t.j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
42
Zobacz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2007
roku, sygn. II SAB/Wa 175/06.
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nego stanowią informację publiczną, przy czym autor podziela pogląd, że nie
gdyż stanowią one nie tylko przedmiot ochrony praw autorskich, choćby autora wniosku do organu, ale i ochrony prywatności. Akta takie zgodnie z KPA
powinny pozostawać dostępne tylko dla stron postępowania i podmiotów na
prawach stron43.

5.	Elektroniczne narzędzia dostępu do informacji publicznej
Ustawodawca, kierując się zapewne nie tyle przesłanką transparentności
co także względami ekonomiki działalności administracji publicznej, nakazuje
organom i jednostkom zobligowanym do udzielania informacji publicznej
ogłaszanie całego pakiety tychże informacji bez wniosku i żądania w Biuletynie Informacji Publicznej44. BIP to system stron internetowych służący
powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej we wskazanym przez ustawodawcę zakresie przedmiotowym, który ma na celu ułatwienie dostępu do informacji publicznej w myśl zasady jawności i transparentności administracji publicznej.
Dostęp do informacji zawartych w BIP jest możliwy poprzez stronę główną
BIP, która zawiera podstawowe informacje o podmiotach zobligowanych do
udzielania informacji publicznej, jak nazwy, dane teleadresowe, informacje
o redaktorze podmiotowej konkretnej strony wraz z odesłaniem do niej. Równocześnie zainteresowany może skorzystać bezpośrednio ze strony podmiotowej BIP, przygotowanej i prowadzonej przez konkretny podmiot ustawowo
zobowiązany do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez tenże
podmiot działalności45. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej
BIP. W podmiotowym BIP odnajdziemy takie informacje jak: składy osobowe
organów, oświadczenia majątkowe, informacje o zamówieniach publicznych,
określenie polityki udostępniania informacji publicznej przez daną organizację, informacje o jej majątku czy inne umieszczone tam samodzielnie przez zobligowany podmiot. BIP jest dziś w Polsce podstawowym narzędziem dostępu
do informacji publicznej. Zdarza się jednak, że zobligowany do prowadzenia
43

	Porównaj: B. Dolnicki, R. Cybulska, Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej
w samorządzie terytorialnym, [w:] Korupcja i antykorupcja – wybrane zagadnienia, pod red. J. Kosińskiego, K. Kraka, CBA, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2011, s. 565-616.
44
	Biuletyn Informacji Publicznej, dalej jako „BIP”, utworzony na podstawie art. 8 i art. 9 UoDIP,
uszczegółowionych Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007, Nr 10, poz. 68),
dostępny jest pod adresem: www.bip.gov.pl.
45
	Przykładem może być strona BIP spółki komunalnej Abruko z Władysławowa: www.bip.abruko.pl.

Dostep do informacji publicznej_srodki.indd 23

2014-11-28 16:22:10

24

tomasz bojar-fijałkowski

jego strony podmiotowej tak ją kształtuje aby raczej utrudnić a nie ułatwić zainteresowanemu odnalezienie konkretnych danych, które są tam umieszczane
ale w mało przejrzystej strukturze licznych folderów.
W celu ułatwienia dostępu i ponownego wykorzystywania zasobów elektronicznych szeroko określonej informacji publicznej utworzono także, w roku
2014, Centralne Repozytorium Informacji Publicznej46. Ustawodawca udostępnia w nim, realizując przy tym założenia budowy społeczeństwa informatycznego i cyfryzacji działalności administracji publicznej, dane które określa jako
te o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie oraz będące elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej jak
teksty, raporty, tabele, sprawozdania, prezentacje, faktury, ustawy, notatki, rozporządzenia, czy ogólnie pisma. Każdy korzystający z tego narzędzia, poprzez
stronę internetową CRIP może przeszukiwać zasoby informacyjne, będące
informacją publiczną, wedle kryterium podmiotowego, po kategoriach lub
słowach kluczowych oraz przy użyciu wyszukiwarki. Po wyszukaniu użytkownik ma dostęp do metadanych oraz linków powiązanych z zasobami jednostek
i organów, które dostarczają dane do CRIP47.
W CRIP są dla przykładu stosunkowo łatwo dostępne i pogrupowane dane
z obszaru turystyki, jak wykaz przedsiębiorców, wobec których wszczęto
postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, czy z obszaru gospodarki żywnościowej jak wykaz
produktów regionalnych i tradycyjnych. Rejestr ten nie jest przy tym nowym
zbiorem ale instrumentem ułatwiającym i odsyłającym bezpośrednio do odpowiedniej bazy prowadzonej przez inny organ48. Użytkownik może także utworzyć konto w CRIP, jeśli chce tworzyć swoje indywidualne zestawienia zasobów
informacyjnych lub mieć dostęp do swojej historii przeszukiwania CRIP.

46

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej, dalej jako „CRIP”, utworzone na podstawie art.
9a i 9b UoDIP, uszczegółowionych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dni 12 marca 2014 roku
w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. 2014, poz. 361), dostępne
jest pod adresem: www.danepubliczne.gov.pl.
47
	Są to według Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 roku
(Dz. U. 2014, poz. 491) wszyscy ministrowie, szefowie urzędów i inspekcji centralnych, ZUS,
KRUS, NFZ, fundusze celowe, a także państwowe instytutu badawcze i państwowe osoby
prawne.
48
	Którymi w tym konkretnym przypadku są Minister Sportu i Turystyki zgodnie z zapisem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, (t.j. Dz. U. 2014, poz. 196, 822) oraz
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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6. Informacja o środowisku i jego ochronie
jako szczególny rodzaj informacji publicznej
Dostęp do informacji o środowisku49 i jego ochronie stał się elementem utożsamianym z prawami człowieka, w demokratycznych państwach prawnych,
tak jak dostęp do samego środowiska należytej jakości. Kwestia dostępu do
tego szczególnego rodzaju informacji publicznej znalazła miejsce pośród norm
konstytucyjnych50 i została przez ustawodawcę dodatkowo uszczegółowiona
w odrębnych regulacjach rangi ustawowej51. Jest to zasadne tym bardziej, że problematyka udostępniania tych informacji został także odrębnie potraktowana na
gruncie prawa międzynarodowego52 i prawa Unii Europejskiej53. Wraz z prawem
udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, prawo dostępu do informacji
o środowisku i jego ochronie jest w literaturze często określane wspólnym sformułowaniem – partycypacja społeczna w ochronie środowiska.
Tym samym już na gruncie prawnomiędzynarodowym kwestia dostępu
do informacji o środowisku znajduje rozwinięcie. Choćby art. 5 ust. 3 Konwencji z Aarhus wskazuje, że strony konwencji mają sukcesywnie udostępniać
określone informacje o środowisku54 w elektronicznych bazach danych łatwo
osiągalnych przez potencjalnych zainteresowanych. Rozszerzeniem i doprecyzowaniem regulacji międzynarodowych, jak często w przypadku prawa
ochrony środowiska, są normy prawa wtórnego Unii Europejskiej. W tym ob-

49

	Rozumianym jak w art. 3 pkt 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1232 i poz. 1238 z późn. zm.) czyli jako ogół elementów przyrodniczych,
w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności
biologicznej, a także wzajemne oddziaływanie pomiędzy tymi elementami. Więcej: J. Ciechanowicz-McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LexisNexis,
Warszawa 2008, s. 46-48.
50
	Art. 74 ust 3 Konstytucji RP mówi, iż każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
51
Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1235 i 1238 z późn. zm.) dalej jako UoUIŚ.
52
	Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz
dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus
dnia 25 czerwca 1998 roku, (Dz. U. 78, poz. 706 z późn. zm.) określana potocznie „Konwencją
z Aarhus”.
53
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie
publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady
90/313/EWG, (Dz. Urz. L 41 z 14.02.2003, str. 26).
54
Dokładnie mowa tu o raportach o stanie środowiska, tekstach aktów prawnych dotyczących
lub mających znaczenie dla środowiska, wytycznych polityk i planach bądź programach dotyczących lub mających znaczenie dla środowiska.
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szarze czyni to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE, która
jest także przywołana jako podstawa w naszej krajowej ustawie z 2008 roku55.
Analizując normy w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego
ochronie nie sposób nie zauważyć wielu podobieństw z systemem prawnym
dostępu do informacji publicznej, jednakże są to dwa osobne reżimy prawne.
W naturalny sposób mają one część wspólną, gdyż znaczna część informacji
o środowisku stanowi informację publiczną56.
Ustawodawca niezwykle szeroko określił katalog uprawnionych do informacji o środowisku i jego ochronie57 mówiąc, iż każdy ma prawo do takiej
informacji. Co więcej, ustawodawca wskazał, szerzej niż to ma miejsce w regulacji dostępu do informacji publicznej, że wszelkie organy administracji58 są zobowiązane do udostępnienia informacji w tym zakresie, zarówno posiadanej
przez siebie jak i wytworzonej poza takim organem ale dla niego przeznaczonej59 przy jednoczesnym obowiązku wskazania autora. W regulacji określono,
w sposób dość szeroki60 acz zamknięty, katalog przedmiotowy udostępnianej
informacji, co jest rozwiązaniem odmiennym od niewskazanego enumeratywnie katalogu informacji publicznej. Organ administracji zobowiązany jest
55

Więcej: M. Ganczar, Polityka informacyjna o środowisku w rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Gospodarcze prawo środowiska, pod red. J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowskiego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 33-43.
56
J. Maciejewska, Wyłączenie prawo do informacji o środowisku w prawie polskim, europejskim
i międzynarodowym, [w:] Europeizacja prawa ochrony środowiska, pod red. M. Rudnickiego,
A. Haładyj, K. Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 162.
57
	Art. 4 UoUIŚ.
58
	Należy przez to rozumieć organy występujące we wszelkich podziałach administracji publicznej, mimo że ustawodawca nie używa tego przymiotnika. Bez wątpienia jednak władztwo w tej
materii nie rozciąga się aż na administrację prywatną, czyli sektor prywatny, co potwierdza
użycie zwrotu „organ” oraz „urząd organu”, jakie są typowymi dla administracji publicznej.
Jednakże nie można mieć wątpliwości, że dyspozycja ta dotyczy zarówno organów administracji rządowej jak i samorządowej, organów naczelnych i centralnych jak i terenowych. Więcej
o podziale administracji: J. Sługocki, Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe,
Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
59
	Art. 8 UoUIŚ.
60
	Art. 9 pkt 1 UoUIŚ wymienia tu: stanu elementów środowiska w rozumieniu ustawy Prawo
ochrony środowiska; emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń,
które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska; środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany,
programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających
lub mogących wpłynąć na elementy środowiska oraz na emisje i zanieczyszczenia, jak również
środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów; raportów na temat realizacji
przepisów dotyczących ochrony środowiska; analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz
gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach środków i działań; stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych
– w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać stany elementów środowiska,
lub ich zanieczyszczenie.
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do udzielenia informacji o środowisku w formie ustnej, pisemnej, wizualnej,
dźwiękowej, elektronicznej lub innej, wskazanej przez zainteresowanego, oraz
informuje o miejscu, w którym znajdują się dane na temat metod przeprowadzania pomiarów, w tym sposobów poboru i przetwarzania próbek oraz
sposobów interpretacji uzyskanych danych, które posłużyły do wytworzenia
udostępnianej informacji, lub odsyła do stosownych metodyk referencyjnych
w tym zakresie.
Z zasady informację takową udziela się na wniosek. Wyjątkiem od zasady
wnioskowości jest informacja, która nie wymaga wyszukiwania i sytuacja wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej61 albo innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska,
spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi, kiedy
to informacje znajdujące się w posiadaniu organu lub dla nich przeznaczone,
umożliwiają osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających
z tego zagrożenia. Wówczas udziela się ich bez wniosku. Tak jak na gruncie
UoDIP od wnioskodawcy, w sytuacjach kiedy wniosek jest konieczny, nie wymaga się udowodnienia swojego interesu prawnego lub faktycznego.
UoUIŚ przewiduje, dla organu odpowiedzialnego za udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie, termin na załatwienie tej sprawy, inny niż
UoDIP, tożsamy z ogólną normą na załatwienie sprawy wynikającą z KPA, czyli
niezwłocznie kiedy jest to możliwe technicznie i organizacyjnie, w terminie
jednego miesiąca gdy sprawa wymaga postepowania sprawdzającego i, w przypadkach wyjątkowych, w terminie dwóch miesięcy, w sprawach szczególnie
skomplikowanych62. Terminy powyższe dotyczą także odmowy udzielenia
informacji.
Przy tak szerokim zakresie przedmiotowym ustawodawca wskazuje także
katalog informacji o środowisku podlegających wyłączeniu z udostępniania63.
Są to, przede wszystkim, dane: objęte tajemnicą statystyczną64; spraw objętych
toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli
udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania; spraw bę-

61

W rozumieniu ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz. U. 2014
poz. 333, 915).
62
Więcej: J. Malanowski, op. cit., s. 196-202.
63
	Art. 16 UoUIŚ.
64
W rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2014, poz. 1161
z późn. zm).
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dących przedmiotem praw autorskich, lub patentowych65, jeżeli udostępnienie
informacji mogłoby naruszyć te prawa; danych osobowych; dokumentów lub
danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku
ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je
dobrowolnie i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu; dokumentów lub
danych, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju; informacji o wartości handlowej,
w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych
tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli udostępnienie tych informacji mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję tych osób i złożyły one uzasadniony wniosek
o wyłączenie tych informacji z udostępniania; przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych, co
do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa; obronności i bezpieczeństwa państwa; bezpieczeństwa publicznego.
Co więcej organ może odmówić udostępnienia informacji o środowisku
i jego ochronie, jeżeli: wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych
będących w trakcie opracowywania, wówczas podaje nazwę organu odpowiedzialnego za opracowanie danego dokumentu oraz informuje o przewidywanym terminie ich opracowania; wymagałoby to dostarczenia dokumentów
lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się; wniosek
jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania; wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny. Odmowa udzielenia informacji o środowisku
i jego ochronie następuje, tak jak w przypadku informacji publicznej w drodze
decyzji administracyjnej, ze wszystkimi tego konsekwencjami procesowymi.
Udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie, jeśli ma miejsce na
miejscu w siedzibie udzielającego i nie wymaga wyszukiwania realizowane
jest bezpłatnie66. Za wyszukanie informacji oraz dostosowanie jej do wnioskowanej formy udostępnienia organ może pobierać następujące, wskazane
konkretnie w UoUIŚ co jest rozwiązaniem odmiennym niż w UoDIP, opłaty67:
za wyszukiwanie informacji 10 zł, jeżeli wymaga wyszukiwania do dziesięciu
dokumentów; opłata ulega zwiększeniu o nie więcej niż 1 zł za każdy kolejny
dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukiwania więcej niż dziesięciu dokumentów; za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku 3 zł
za każdy informatyczny nośnik danych; za sporządzanie kopii dokumentów
65

	O których mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej
(Dz. U. 2012, poz. 1544, z późn. zm.).
66
	Art. 26 UoUIŚ.
67
	Art. 27 UoUIŚ.
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lub danych w formacie A4 za stronę kopii czarno-białej 0,60 zł a za stronę
kopii kolorowej 6 zł. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej
w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług operatora organu
zwiększoną o: nie więcej niż 4 zł za kopię dokumentów lub danych w formie
wydruku lub kserokopii; nie więcej niż 10 zł za kopię dokumentów lub danych
na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez podmiot żądający
informacji.
Osobą częścią regulacji o dostępie od informacji o środowisku i jego ochronie jest katalog informacji udostępnianych w formie publicznych i jawnych
rejestrów oraz wykazów prowadzonych przez odpowiednie organy administracji umocowane w odpowiednich regulacjach prawa materialnego, jak: minister właściwy do spraw środowiska; prezes Państwowej Agencji Atomistyki;
marszałkowie województw; starostowie; wójtowie, burmistrzowi i prezydenci
miast; inspektorzy oraz dyrektorzy ochrony środowiska zarówno szczebla wojewódzkiego jak i centralnego.
Liczne inne przepisy także regulują wybrane, szczegółowe wycinki kwestii dostępu do informacji publicznej w zakresie ochrony środowiska, jak
na przykład w zakresie informacji o terenie w prawe geodezyjnym i kartograficznym68. Zagadnienie dostępu do informacji o środowisku na szczeblu
konkretnej organizacji, głównie prywatnych przedsiębiorców oczywiście poza
opisanymi wcześniej spółkami publicznymi, jest kwestią przynależną do innej
sfery prawa ochrony środowiska. Kwestie te mogą być bowiem przedmiotem
wewnętrznych regulacji w organizacja na gruncie dobrowolnych standardów
zarządzania środowiskowego69, które często swoimi wymogami przewyższają
normy powszechnie obowiązującego prawa, także w zakresie odstępu do informacji publicznej oraz informacji o środowisku i jego ochronie70.
68

Ustawa z dni 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, (t.j. Dz. U. 2010 poz. 193
z późn. zm.). Więcej: P. Szudlarek, Prawo do informacji o środowisku w przepisach o krajowym systemie informacji o terenie de lege lata i de lege ferenda, [w:] Gospodarcze prawo środowiska, pod red.
J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2009, s. 72-85.
69
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Zakończenie
Dostęp do informacji publicznej jest w Polsce prawem konstytucyjnym
każdego obywatela mającym także swoje umocowanie na gruncie prawa
międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej. W demokratycznym państwie
prawnym, jakim jest Polska, stanowi ono jeden z fundamentów wolności
i uprawnień obywatelskich. Prawa te są dość szczegółowo opisane w aktach
rangi ustawowej, dość stabilnych i stosunkowo jak na polskie realia rzadko
modyfikowanych w stopniu znaczącym, oraz wyposażone w niezbędne akty
wykonawcze w formie rozporządzeń. Zagadnieniu temu towarzyszy spora
ilość, niestety dość rozbieżnego, orzecznictwa i literatury przedmiotu. Użycie
przez ustawodawcę w regulacjach dostępu do informacji publicznej niedookreślonych pojęć dostarcza w praktyce pewnych trudności w realizacji prawa
dostępu do informacji publicznej, szczególnie na gruncie warunków odmowy
realizacji tego prawa, co jest z natury rzeczy sytuacją przykuwająca większą
uwagę niż realizacja wniosku.
Bez wątpienia świadomość społeczna prawa dostępu do informacji publicznej wzrasta, a z biegiem lat społeczeństwo coraz częściej korzysta z tego
uprawnienia. Postęp techniki ułatwia bowiem zainteresowanym dostęp do
informacji publicznej poprzez BIP oraz CRIP. Sama procedura uzyskania
dostępu do informacji publicznej nie jest dziś skomplikowana i w znacznej
mierze zunifikowana choć odbywa się w wielu odrębnych organizacjach. Ustawodawca bowiem bardzo szeroko zakreślił katalog podmiotów zobligowanych
do udzielania informacji publicznej. Jest to dowód na wagę jaką przykłada do
jawności i transparentności szeroko rozumianej działalności publicznej. Stąd
też systematycznie wzrastająca ilość wniosków o udzielenie informacji publicznej, także drogą elektroniczną.
W ramach zagadnienia dostępu do informacji publicznej można wyodrębnić
już nawet pewne wątki szczegółowe jak dostęp do informacji o środowisku i jego
ochronie. Właśnie ten system, osobno uregulowany ustawowo, zdaje się być precyzyjniejszy niż ogólny model dostępu do informacji publicznej. Jest to szczególnie widoczne w takich obszarach jak pojęcie i zakres informacji, wysokość opłat
za udostępnienie informacji, czy terminy. Może pora aby ustawodawca, poza rozbudowywaniem modelu dostępu do informacji publicznej o nowe instrumenty
elektroniczne zweryfikował także ogólne założenia proceduralne i formalne
systemu na wzór regulacji dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie?
Należy także zastanowić się albo nad uszczegółowieniem pewnych pojęć w usta-
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wie o dostępie do informacji publicznej albo ich usunięciem bo dziś rodzą jedynie
sprzeczności interpretacyjne, jak na przykład kwestia wyłączenia z informacji
publicznej danych objętych tajemnicą przedsiębiorcy, którego właścicielem jest
Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, choć próba taka spotkała się już raz z barierą w postaci stwierdzonej przez Trybunał Konstytucyjny
sprzeczności a ustawą zasadniczą.
Wydaje się, że aktualne polskie rozwiązania dostępu do informacji publicznej nie odstają do światowych i europejskich standardów. Bez wątpienia
warto jednak aby ustawodawca dalej poprawiał polski model dostępu do
informacji publicznej. Jest on bowiem narzędziem tak potrzebnej w każdym
społeczeństwie, ale szczególnie w młodej wciąż demokracji jak nasza, kontroli
społecznej, w tym monitoringu mediów, nad organami władzy i działalnością
publiczną.
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Konsultacje społeczne
jako narzędzie dostępu
do informacji publicznej

Streszczenie

C

elem artykułu jest przedstawienie konsultacji społecznych jako ważnego narzędzia dostępu do informacji publicznej w świetle wykorzystania różnych form i środków komunikowania. W artykule wskazano
rolę informacji publicznej w procesie komunikowania społecznego oraz omówiono wybrane narzędzia dostępu do informacji publicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem konsultacji społecznych.
Słowa kluczowe: komunikacja publiczna, narzędzia komunikacji publicznej, konsultacje społeczne

Wstęp
Jednym z ciekawszych, aczkolwiek słabo opisanych (występują przede wszystkim w ujęciu administracyjno-prawnym), narzędzi publicznego komunikowania,
czyli niejako narzędzi dostępu do informacji publicznej, są konsultacje społeczne.
Obowiązek ich prowadzenia wynika z dyspozycji zawartych w stosownych ustawach, a główny cel opiera się na zwiększeniu dostępu do informacji publicznych,
co w konsekwencji powinno doprowadzić do podniesienia efektywności, przejrzystości oraz społecznego zaangażowania w realizację dużych przedsięwzięć lub
zmian w różnym zakresie, nie tylko na szczeblu lokalnym.
Konsultacje społeczne uznane za narzędzie publicznej komunikacji stanowią swoisty dialog określonych podmiotów z mieszkańcami, którego celem
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jest zarówno poinformowanie ich o zakładanej działalności, jak i uzyskanie
opinii na temat istotnych dla nich spraw – zamierzeń bezpośrednio lub pośrednio ich dotyczących – zmian prawnych, organizacji życia publicznego,
przeprowadzenia inwestycji, sposobu rozwiązania ważnego problemu społecznego lub innych działań, których powodzenie, w znacznej mierze, uzależnia się
od akceptacji ze strony obywateli. Te, nie tylko wiążą się z wysokim ryzykiem
konfliktu, czy budząc silne emocje, sprawiają, że mieszkańcy odczuwają potrzebę uczestniczenia w pracach nad ich rozwiązaniem, ale przede wszystkim
dotyczą ważnych dla nich interesów. Dlatego publiczne ujawnienie stanowiska odbiorców przyczynia się zwykle do sprawniejszego procesu decyzyjnego
i mniejszych protestów.
Celem artykułu jest przedstawienie konsultacji społecznych jako ważnego
narzędzia dostępu do informacji publicznej w świetle wykorzystania różnych
form i środków komunikowania.

1. Informacja publiczna w procesie komunikowania
społecznego – wybrane aspekty teoretyczne
Komunikowanie to jeden z najstarszych procesów społecznych, który stanowi swoisty fundament każdego społeczeństwa, dzięki któremu przekazywane są wszystkie najistotniejsze informacje. Komunikowanie społeczne,
przebiegające z udziałem ludzi, stanowi zbiór procesów porozumiewania się
jednostek i grup. Procesy te przebiegają na kilku poziomach, uzależnionych
od społecznego kontekstu1. Wyróżniamy: komunikowanie interpersonalne,
komunikowanie grupowe, komunikowanie instytucjonalne, komunikowanie
publiczne i polityczne oraz komunikowanie masowe.
Jeśli w procesie komunikowania dostrzeżemy i zidentyfikujemy takie elementy jak: uczestnicy procesu, sposoby dyfuzji komunikatów, źródła i charakter informacji, rodzaje przepływu informacji, charakter kontaktów między
uczestnikami, a także cele, do jakich oni dążą, pozwoli to na właściwe określenie systemu komunikowania. Jedna z koncepcji klasyfikacji systemów komunikowania wyróżnia ich cztery rodzaje: system komunikowania społecznego,
publicznego, masowego i organizacyjnego2. W literaturze przedmiotu można
odnaleźć szereg prób rozróżnienia systemów komunikowania politycznego
i publicznego. Niektórzy autorzy utożsamiają je ze sobą lub wyraźnie rozgra1

	B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław
2007, s. 7.
2
	T. Goban-Klas, System informacji o państwie a system komunikacji społecznej, „Przekazy i Opinie”
2/1989, s. 16.
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niczają, inni traktują system komunikowania politycznego jako specyficzny,
węższy obszar komunikowania publicznego3.
Biorąc pod uwagę czynniki nierozerwalnie związane z demokracją, czyli
zastosowanie prawa, wdrażanie procedur oraz podejmowanie decyzji publicznych, kluczową rolę odgrywać będzie system komunikowania publicznego. Komunikowanie publiczne jest to komunikowanie formalne zachodzące
w określonej przestrzeni komunikacyjnej (informacyjnej), mające na celu
przekazywanie i wymianę informacji o publicznym zastosowaniu oraz podtrzymywanie więzi społecznych przez odpowiedzialne za ten proces instytucje
publiczne4. Ten rodzaj komunikowania obejmuje sferę publiczną komunikacji
społecznej, a więc komunikat w tym systemie będzie charakteryzował się
specyficznymi właściwościami, czerpiąc z obowiązujących norm i przepisów
prawnych. Należy podkreślić, iż komunikowanie publiczne zajmuje pozycję
uprzywilejowaną w procesach społecznych, gdyż eksponuje rolę uregulowań
prawnych, gwarantuje prawa i przywileje obywateli oraz antycypuje wszelkie
działania instytucji publicznych5. Stanowi atrybut władzy państwowej od poziomu centralnego po poziom regionalny i lokalny. Do instytucji publicznych
zaliczamy m.in.: organy władzy państwowej i samorządowej (np. Prezydent,
Sejm i Senat, sejmiki wojewódzkie), instytucje administracji publicznej (np.
prezydent miasta, wójt, wojewoda), instytucje pełniące usługi publiczne (np.
policja, publiczne placówki oświatowe), banki narodowe, przedsiębiorstwa
publiczne będące własnością Skarbu Państwa.
Instytucjom zajmującym się usługami publicznymi przypisuje się kilka
funkcji, które polegają na6:
¾¾ informowaniu publiczności i składaniu sprawozdań;
¾¾ budowaniu i podtrzymywaniu prestiżu instytucji publicznych;
¾¾ słuchaniu uwag i pytań obywateli, uważnym obserwowaniu debaty
publicznej;
¾¾ przyczynianiu się do poszerzania więzi społecznych, pobudzaniu świadomości przynależności do wspólnoty lub kolektywu, traktowaniu obywateli jako równorzędnych partnerów/aktorów;
¾¾ towarzyszeniu zmianom zachowań obywateli i organizacji społecznych.
3

	B. Dobek-Ostrowska, op. cit., s. 112.
	B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002, s. 18.
5
	B. Dobek-Ostrowska, op. cit., s. 135.
6
	P. Zemor, La Communication publique, PUF, Paris 1995, s. 5.
4
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Odbiorcą komunikatu w tym systemie jest ta część dorosłego społeczeństwa, która w sposób świadomy uczestniczy w życiu obywatelskim, a jej kontakty z nadawcą komunikatu (instytucją publiczną) mają charakter formalny
i zorganizowany. Natomiast komunikat przekazywany odbiorcy nazywany jest
„informacją publiczną, przez którą rozumie się każdą informację o sprawach
publicznych”7. Wspomnianą sprawą publiczną, będzie działalność organów
władzy publicznej (samorządów, osób i jednostek organizacyjnych) w zakresie
wykonywania zadań władzy publicznej oraz gospodarowania mieniem publicznym8. Zatem informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub
odnoszona do szeroko rozumianych władz publicznych oraz wytworzona lub
odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie
wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem
komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa9.
Należy podkreślić, iż informacja publiczna ma charakter regulacji, i jako
taka, we wszystkich przypadkach będzie konstruowana z wykorzystaniem
języka formalnego (prawniczego i urzędowego). Będzie odnosić się do legalności postępowania, informować o procedurze załatwienia konkretnej sprawy,
udzielać informacji o dokumentach do wypełnienia. Z tego powodu treść
informacji publicznej może sprawiać odbiorcy trudność w jej zrozumieniu.
Ponadto jej celem jest, niejako, wyprzedzać działania instytucji publicznych
i przygotowywać obywateli do przyjęcia proponowanych rozwiązań prawnych
(np. reform, zmian przepisów), pomóc w odnalezieniu się w nowej sytuacji10.
Fundamentem systemu komunikowania publicznego jest swobodny dostęp
obywateli do informacji publicznych. Jednak nie wszystkie dane publiczne są
rozpowszechniane na skalę masową (część z nich dociera wyłącznie do niezbyt
licznej grupy zainteresowanych daną informacją). Ponadto, biorąc pod uwagę
charakter komunikowania publicznego, informacja publiczna nie może być
przedstawiana w formie przekazu reklamowego. W związku z tym wykorzystanie mediów masowych w dyfuzji takich komunikatów będzie miało
ograniczone zastosowanie, a dużego znaczenia nabiorą te kanały przepływu

7

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej, art. 1 ust. 1 [na:] http://www.
mpips.gov.pl/bip/akty-prawne/ustawy/uustawa-o-dostepie-do-informacji-publicznej/#akapit1
(dostęp z dnia 25.10.2014 r.).
8
	A. Mezglewski, Dostęp do informacji publicznej nt. działalności organów kontroli ruchu drogowego,
[na:] http://prawonadrodze.org.pl/dostep-do-informacji-publicznych-nt-dzialalnosci-organowkontroli-ruchu-drogowego (dostęp z dnia 22.10.2014 r.).
9
	Ibidem.
10
	B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, op. cit., s. 33.
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informacji, które wykorzystują element bezpośredniego kontaktu z obywatelem (np. konsultacje społeczne).
Wyróżnia się kilka sposobów udostępniania informacji publicznej11:
¾¾ ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
¾¾ wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych (np. dzienniki ustaw, ogłoszenia, obwieszczenia, rejestry, księgi i zbiory aktów
prawnych),
¾¾ wstęp na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,
¾¾ pisemnie lub ustnie na wniosek (pisemny lub ustny)12.
Dyfuzja informacji publicznej odbywa się z wykorzystaniem wielu różnych kanałów komunikacyjnych (komunikowanie interpersonalne, grupowe,
instytucjonalne, masowe). Ze względu na możliwość dotarcia do szerokiej
publiczności, nadawcy publiczni chętnie odwołują się do środków masowego
przekazu. Jednak praktyka tego systemu komunikowania wymaga właściwego
doboru środków do założonych celów nadawcy. Dlatego też stosuje się wszelkie
kanały, środki i techniki komunikowania, wśród których na szczególną uwagę
zasługują nowoczesne technologie – Internet, telefonia komórkowa.

2. Wybrane narzędzia dostępu do informacji publicznej
W państwie demokratycznym prawo zapewnia swobodny dostęp do informacji publicznych (z wyjątkiem informacji tajnych), w tym także aktów i dokumentów tworzonych przez organy administracji publicznej. W tym celu opracowano szereg efektywnych narzędzi ułatwiających ten dostęp, wykorzystujących
różne środki i techniki komunikowania. Internet jest podstawą funkcjonowania
Biuletynu Informacji Publicznej oraz sieci Infomatów (stanowiących wygodne
źródło informacji o rynku pracy). Natomiast konsultacje społeczne są przykładem narzędzia dostępu do informacji publicznej, którego skuteczność opiera się
przede wszystkim na zastosowaniu środków komunikacji interpersonalnej oraz
grupowej, do których należą spotkania bezpośrednie z obywatelami podczas
organizowanych debat i konferencji.

11

	A. Mezglewski, op. cit., [na:] op. cit. (dostęp z dnia 22.10.2014 r.).
Ważnym jest, iż postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej ma uproszczony
i odformalizowany charakter, a od wniosku o udostępnienie takiej informacji nie wymaga się
żadnej szczególnej formy – może on zostać złożony nawet w formie elektronicznej.

12
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Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Składa się z szeregu witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez
polskie prawo. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej nakłada na władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania
publiczne obowiązek udostępniania za pośrednictwem BIP informacji publicznych dotyczących między innymi: ich statusu prawnego, organizacji, przedmiotu
działalności i kompetencji, a także wskazania organów i osób sprawujących
w nich poszczególne funkcje, sposobów przyjmowania i załatwiania spraw oraz
informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach wraz ze sposobami i zasadami udostępniania danych w nich zawartych.
Do tworzenia podmiotowych stron BIP zobowiązane są w szczególności
(a więc nie jest to lista zamknięta) następujące podmioty13:
¾¾ organy władzy publicznej,
¾¾ organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
¾¾ podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
¾¾ podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne,
¾¾ podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,
¾¾ podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,
¾¾ podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,
¾¾ podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,
¾¾ podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,
¾¾ podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa,
jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego
albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów
o ochronie konkurencji i konsumentów,
¾¾ związki zawodowe i ich organizacje,
¾¾ partie polityczne,
¾¾ inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

13

	Podmioty zobowiązane do tworzenia stron BIP [na:] https://www.bip.gov.pl/articles/view/36
(dostęp z dnia 25.10.2014 r.).
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Za stworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych
stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną,
natomiast należy podkreślić, iż to Minister właściwy ds. informatyzacji zobligowany jest do budowy i utrzymania strony głównej biuletynu.
Niestety, dość często realizacja obowiązku udostępniania informacji publicznych za pośrednictwem BIP nie przebiega zgodnie z założeniami. Przyczyny należy upatrywać w ramowym charakterze przepisów ustawy, które dają znaczny
zakres swobody w zakresie sposobu konstruowania stron BIP. W efekcie sposób
udostępniania informacji w biuletynach prowadzonych przez różne organy
znacząco się różni14. W celu uregulowania tej kwestii 10 marca 2014 roku weszła
w życie nowelizacja ustawy, zgodnie z którą Minister Administracji i Cyfryzacji,
który tworzy stronę główną BIP, jest zobowiązany zapewnić dostęp do informacji
publicznych i możliwość ich przeszukiwania w Scentralizowanym Systemie Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP). System ten ma umożliwiać i usprawniać
proces tworzenia stron BIP oraz przetwarzanie informacji publicznych, w tym
ich przeszukiwanie. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, wprowadzenie SSDIP ma umożliwić szybkie odnalezienie poszukiwanych informacji
oraz łatwe przekierowanie do centralnego repozytorium informacji publicznej
– stanowiącego w zamiarze ustawodawcy instrument uławiający dostęp do
informacji o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności i budowania
społeczeństwa informacyjnego15.
Nowoczesne technologie komunikowania stanowią także podstawę funkcjonowania infomatów16 – urządzeń multimedialnych udostępniających informacje publiczne wszystkim zainteresowanym. Głównym celem wdrożenia
systemu infomatów jest umożliwienie osobom nieposiadającym dostępu do
Internetu dostępu do aktualnej informacji urzędów pracy, bez konieczności
składania w nich wizyty. Ważnym jest fakt, iż infomaty są ustawiane w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców danej miejscowości, takich
jak okolice sklepów, kościoła, urzędu pocztowego. W efekcie dostęp do informacji nie wymaga od zainteresowanych podróżowania. Dzięki takim kioskom
multimedialnym osoby bezrobotne będą mogły uzyskać łatwiejszy kontakt
z urzędem pracy, bez konieczności osobistego stawienia się w urzędzie w celu
14

M. Szewczyk, Będzie łatwiej znaleźć informacje publiczne?, [na:] http://www.codozasady.pl/bedzie-latwiej-znalezc-informacje-publiczne/, (dostęp z dnia 25.10.2014 r.).
15
	Ibidem.
16
	Infomat jest to kiosk internetowy, wyposażony w ekran, klawiaturę, drukarkę, ewentualnie
czytnik kart (chipowych lub magnetycznych) i podłączony do systemów informatycznych
urzędów pracy.
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sprawdzenia, czy nie ma dla nich jakiejś interesującej oferty pracy. Należy podkreślić, iż zawartość treści prezentowanej w infomatach będzie pokrywała się
w dużej mierze z treściami prezentowanymi na stronie www urzędów pracy,
a ich zastosowanie znacznie ułatwi17:
¾¾ przeglądanie dowolnych/wybranych stron www, z możliwością zastrzeżenia zakresu dostępnych stron przez administratora systemu;
¾¾ wysyłanie poczty elektronicznej;
¾¾ pisanie tekstów na klawiaturze dotykowej lub tradycyjnej;
¾¾ wydruk np. znalezionych ofert pracy, zaświadczeń;
¾¾ obsługę zastrzeżonych obszarów udostępnianych przez administratora,
np. przez logowanie przy użyciu hasła lub karty.
W przeciwieństwie do Biuletynu Informacji Publicznej oraz infomatów,
które treści przekazują wykorzystując Internet, konsultacje społeczne stanowią szczególne narzędzie wspomagające dostęp do informacji publicznej.
Jego wyjątkowość polega na kompleksowości stosowanych środków i form
komunikowania, z których największe znaczenie mają różne formy spotkań
bezpośrednich między nadawcą przekazu a obywatelem.

3.	Konsultacje społeczne jako szczególne narzędzie
dostępu do informacji publicznej
Intensywność szumów w tradycyjnych kanałach komunikacji, obniżająca
się skuteczność przekazu informacji do adresatów powoduje nieustanne poszukiwanie nowych sposobów komunikowania się z otoczeniem, by, poprzez
zniesienie wszelkich istniejących barier oraz stworzenie przyjaznego środowiska dla planowanych działań danego obszaru, zjednać sobie przychylność
interesariuszy.
Stąd nadawcy chętniej sięgają po stosunkowo mało znane ogółowi społeczeństwa sposoby – narzędzia publicznej komunikacji, budzące coraz większe
zainteresowanie, w tym także potrzebę udziału w różnych formach wpływu
na rozstrzygnięcia ważne zwłaszcza dla lokalnych społeczności. Odpowiadającymi na takie właśnie społeczne zapotrzebowanie, a przede wszystkim zwiększającymi dostęp do publicznej informacji wydają się być ciekawe, aczkolwiek

17

	A. Krzyżanowski, Wykorzystanie technologii informatycznych w dostępie do informacji publicznej
na przykładzie urzędów wchodzących w skład publicznych służb zatrudnienia, [na:] http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z24_12.pdf (dostęp z dnia 27.10.2014 r.).
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słabo opisane (występują przede wszystkim w ujęciu administracyjno-prawnym), społeczne konsultacje.
Jako narzędzie dostępu do informacji publicznej, z merytorycznego punktu
widzenia, stanowią proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania
informacji pomiędzy jednostkami, grupami, organizacjami oraz innymi podmiotami, przez co można zaliczyć je do jednej z form społecznej, publicznej komunikacji. Są zatem przede wszystkim szeregiem aktów komunikacyjnych18.
Główny ich cel opiera się na zwiększeniu dostępu do informacji publicznych,
poszukiwaniu satysfakcjonującego rozwiązania, co w konsekwencji powinno
doprowadzić do podniesienia efektywności, przejrzystości oraz społecznego
zaangażowania w realizację określonych przedsięwzięć lub zmian w różnym
zakresie, nie tylko na szczeblu lokalnym19.
Konsultacje społeczne uznane za narzędzie publicznej komunikacji stanowią zatem swoisty dialog określonych podmiotów z mieszkańcami, którego
celem jest zarówno poinformowanie o zakładanej działalności, jak i uzyskanie ich opinii na temat istotnych dla nich spraw bezpośrednio lub pośrednio
ich dotyczących. Koncepcje poddawane konsultacjom mogą zatem dotyczyć
informowania o zmianach prawnych, organizacji życia publicznego, przeprowadzenia inwestycji, sposobu rozwiązania ważnego problemu społecznego
lub innych działań, których powodzenie, w znacznej mierze, uzależnia się od
akceptacji ze strony obywateli. Nie są więc w żaden sposób ograniczane, a zakres spraw, których dotyczą, mogą określać nadawcy po uzgodnieniu z decyzyjnymi organami20.
Sprawy poddawane do konsultacji, nie tylko wiążą się z wysokim ryzykiem
konfliktu, czy budząc silne emocje, sprawiają, że mieszkańcy odczuwają potrzebę uczestniczenia w pracach nad ich rozwiązaniem, ale przede wszystkim
dotyczą ważnych dla nich interesów. Stąd ujawnienie stanowiska odbiorców
przyczynia się zwykle do sprawniejszego procesu decyzyjnego. Nie chodzi
tutaj wyłącznie o samo zakomunikowanie zamiarów, ale o wysłuchanie opinii na konfliktowy temat, a następnie o uwzględnienie tychże w dalszym
działaniu. Zasadniczym celem staje się więc podjęcie decyzji, która nie będzie
18

Przeprowadzanie konsultacji społecznych w samorządzie, pod red. Z. Zychowicza, Wydawnictwo
Instytutu Rozwoju Regionalnego, Szczecin 2011, [na:] http://www.szczecin.pl/UMSzczecinSwiat/files/AD4F41AB6CB94E78993C199743E0FB84/Podr%C4%99cznik%20przeprowadzania%20konsultacji%20spo%C5%82ecznych%20w%20samorz%C4%85dzie.pdf (dostęp z dnia
20.10.2014 r.).
19
	Ibidem, s. 50.
20
	Por. A. Lusińska, Konsultacje społeczne firm z branży energetyki wiatrowej (sektora OZE) jako narzędzie komunikowania rynkowego, „Marketing i rynek” 4/2014, s. 276-283.
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antagonizować społeczności lokalnej, a jednocześnie pozwoli na zredukowanie
barier i rozwiązanie podniesionych kwestii. Rezultatem staje się rozbudzenie
świadomości zainteresowanych sprawą dotąd nieznaną, słabo rozpoznawaną
lub sporną, większa wiedza nadawców na temat postrzegania danej czynności
przez społeczność oraz wpływ na zmianę zachowań społecznych obywateli.
Jednak najważniejszym efektem partycypacji odbiorców i różnych form ich
reprezentacji w stanowieniu zmian wydaje się być wyższa jakość rozstrzygnięć
i poziom społecznej akceptacji dla ich treści.
Warto podkreślić, że występowanie w tym narzędziu komunikacji zwrotnej
pozwala na uniknięcie wielu konfliktów i przyspieszenie procesu decyzyjnego.
Przy poszukiwaniu optymalnego rozwiązania duże znaczenie może mieć
w końcu wiedza mieszkańców o występujących problemach, jak i o wcześniejszych sposobach ich rozwiązania. Konsultacje winny być, zatem, zawsze organizowane przed podjęciem decyzji w danej sprawie, ale dopiero po zdefiniowaniu problemu. Nie należy też określać nimi spotkań, na których informuje się
o już przyjętych rozwiązaniach.
Konsultacje społeczne jako ważne narzędzie komunikacyjne pełnią szereg
istotnych funkcji społecznych, a zwłaszcza:
¾¾ informacyjną – polegającą na dostarczaniu mieszkańcom wiedzy o zamiarach podmiotów zainteresowanych działalnością związaną z funkcjonowaniem danej społeczności, podmiotom natomiast informacji
zwrotnej o ocenie tych zamiarów przez lokalną społeczność;
¾¾ partycypacyjną – umożliwiającą szeroki udział mieszkańców w decyzjach związanych z dotyczącym ich działaniem oraz upowszechnianie
mechanizmów oddziaływania na te decyzje;
¾¾ identyfikacyjną – kiedy wokół projektu powstają wyraźne grupy interesów związane z określonymi rozwiązaniami. Mieszkańcy zwykle się
z nimi utożsamiają. Identyfikacja pozwala, zatem na sprawne prowadzenie komunikacji wokół określonych rozwiązań, podnosząc skuteczność konsultacji;
¾¾ kreatywną – ponieważ brak aprobaty dla proponowanego rozwiązania
zwykle skutkuje poszukiwaniem rozwiązań alternatywnych. Konsultacje sprzyjają, zatem, wywoływaniu rozwiązań innowacyjnych, wskazujących inne ujęcie problemu, w celu rozwiązania którego planuje się
określone działania;
¾¾ korygującą – w wyniku konsultacji społecznych możliwe jest opracowanie nowych rozwiązań w realizacji nadawca-odbiorca w zakresie
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rozwiązywanych spraw. Każda korekta sprzyja sprawniejszej realizacji
proponowanych działań, dzięki uzyskaniu społecznej akceptacji dla
tego rozwiązania;
¾¾ organizacyjną – polegającą na regulacji współdziałania różnych formalnych organów, instytucji i grup nieformalnych w związku z dyskusją
i podejmowaniem decyzji w ważnej kwestii społecznej;
¾¾ edukacyjną – obie, zainteresowane strony konsultacji w toku procesu
konsultacji wdrażają i upowszechniają zasady demokracji mogące przekładać się na inne sfery życia publicznego;
¾¾ prewencyjną – konsultacje społeczne mogą chronić przed popełnieniem
błędu przy podejmowaniu ważnej, z punktu widzenia życia społeczności
lokalnej, decyzji, a także przez podejmowanie z wyprzedzeniem społecznego dialogu zapobiegać zaostrzeniom konfliktów21.

Konsultacje, poprzez zwiększanie dostępu do informacji publicznej, służą
uspołecznieniu procesu decyzyjnego na różnych szczeblach funkcjonowania
państwa i społeczności lokalnych. Ich rezultatem winien być najbardziej optymalny sposób diagnozowania problemów i potrzeb, realizowania określonych
polityk publicznych, a także wybór celów oraz skuteczna ich realizacja.
Ponieważ szereg konsultacji obowiązkowych obejmuje cząstkę ważnych
dla społeczności lokalnych spraw, warto podkreślić, że te poprawnie skonstruowane i przeprowadzone, odbywające się według określonych i zunifikowanych reguł, docelowo skutkują dobrymi i potrzebnymi decyzjami. Tak władzy
(czy jej reprezentantom), jak i obywatelom dają one poczucie podmiotowości
i subiektywne odczucie partnerskiej współpracy. Zatem, aby mogły spełniać
swoje funkcje, należy w toku ich planowania, przygotowania i realizacji pamiętać o ważnych zasadach i wartościach, jakie powinny im towarzyszyć22:
1. Działanie dla dobra publicznego
Proces społecznych konsultacji, nawet, jeśli dotyczy tylko wybranych grup
docelowych, winien być prowadzony w interesie publicznym, bez faworyzowania którejkolwiek strony. Warto podkreślić też, że publiczne dobro wyraża
interes całej wspólnoty, nawet, gdy największymi beneficjentami zostają wybrane grupy docelowe czy określone podmioty.
21

Przeprowadzanie konsultacji społecznych w samorządzie, op. cit., s. 10. [na:] op. cit., (dostęp z dnia
20.10.2014 r.).
22
	Ibidem.
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2. Subsydiarność
Zasada pomocniczości, pociągająca za sobą społeczną bliskości sprawujących władzę, oznacza, iż dany jej szczebel w zakresie obszaru i możliwości
zaspokaja wyłącznie te potrzeby obywateli, których szczebel niższy nie jest
w stanie zrealizować najefektywniej. W przypadku konsultacji społecznych
tam, gdzie obywatele najlepiej będą w stanie zidentyfikować swoje problemy,
a następnie wyartykułować potrzeby i wziąć udział w wyborze najbardziej
optymalnej społecznie i ekonomicznie decyzji, powinni mieć taką możliwość.
3. Niezależność stron
Wszystkie podmioty (osoby, grupy, czy instytucje), które biorą udział w procesie
konsultacji winny być suwerenne we wzajemnych relacjach. Dzięki temu formułowane przez nie opinie, sądy czy inne zachowania w toku konsultacji nie są następstwem presji realizowanej wobec tychże przez innych uczestników konsultacji.
4. Jawność i dostępność do informacji
Cała procedura społecznych konsultacji (zaczynając od wniosków, rekomendacji, a na wnioskach zawartych w raporcie z konsultacji kończąc) winna być
podawana do wiadomości publicznej we wszelkich możliwych formach i przy
pomocy różnych nośników informacji – od mediów poczynając, a na Biuletynie
Informacji Publicznej kończąc. Informacje dotyczące każdego etapu konsultacji
oraz dokumentów będących ich częścią składową muszą być dostępne.
5. Szeroki dostęp
Do procesu konsultacji społecznych w pewnych kwestiach należy włączyć
całą lokalną społeczność, w innych, natomiast, jak największą liczbę kompetentnych i właściwych dla danego przedmiotu oraz etapu konsultacji partnerów społecznych. W przypadku konsultacji adresowanych do wąskiego grona
należy też zadbać o kompletność adresatów.
6. Wieloetapowość
Oznacza umożliwienie, na każdym etapie działań (poza zatwierdzeniem
ostatecznego kształtu projektu), udziału w konsultacjach wszystkim zainteresowanym, którzy wyrażą zasadną wolę uczestniczenia.
7. Obiektywizm
Wszelkie kroki i decyzje w całym procesie konsultacji (z ostatecznymi
rozstrzygnięciami włącznie) powinny być podejmowane w oparciu o kryteria
merytoryczne. Dotyczy to także jednoznacznego uwzględnienia argumentów
wszystkich partnerów konsultacji.
8. Efektywność
Konsultacje należy prowadzić w sposób umożliwiający sprostanie wymogowi racjonalności uwzględniającej optymalny (pod względem ekonomicz-
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nym, walorów użytkowych, efektywności społecznej, jakości, nowoczesności,
a także trwałości) kształt projektowanego przedsięwzięcia. Zatem efektywność
konsultacji dotyczy takiej procedury, form, czasu trwania i ich zasięgu, które
dadzą możliwość osiągnięcie najlepszych rezultatów. Nie chodzi o minimalizację kosztów konsultacji, lecz o ich funkcjonalność wobec działań.
9. Zintegrowanie z procesem planistycznym i projektowym
Fazę konsultacji, w różnym wymiarze, należy uwzględnić już na wybranych poszczególnych etapach planowania i projektowania (gdzie mogą pojawić się trafne i cenne uwagi), ponieważ ich wyniki mogą być przydatne dla
dalszych prac na następnych etapach i istotnie wpływać na ich treść i rezultat
(ostateczny kształt projektu).
10. Przejrzystość
Przedmiot konsultacji, jej cel, użyte w trakcie dokumenty analizy, jak i przebieg czy formy poszczególnych etapów powinny być jasno określone i zrozumiałe dla wszystkich w nich uczestniczących.
11. Profesjonalizm
Konsultacje należy prowadzić z wykorzystaniem określonego reżimu metodologicznego oraz wszelkich niezbędnych elementów, które minimalizowałby
powstawanie błędów osłabiających czy wręcz niweczących ich rezultat.
12. Różnorodność form
Konsultacje trzeba przeprowadzać z użyciem różnorodnych form adekwatnych do ich celu, a umożliwiających maksymalny dostęp wszystkim zainteresowanym podmiotom. Wielość metod pozwala chociażby precyzyjniej artykułować opinie i stanowiska partnerów konsultacji wobec planowanych działań.
13. Dostateczne ramy czasowe
Ramy czasowe konsultacji powinny być określone tak, by każdemu zainteresowanemu podmiotowi umożliwić aktywny udział pozwalający wyrazić swoje
opinie. Wiąże się to z podaniem do publicznej wiadomości terminów rozpoczęcia i czasów trwania poszczególnych etapów konsultacji oraz ich wyników.
14. Miejsce konsultacji
Na każdym z etapów konsultacji spotkania grup docelowych winny odbywać się w miejscach powszechnej dostępności. Należy uwzględnić tu zatem chociażby kwestie dojazdu, parkingu, czy odpowiedniej wielkości pomieszczenia.
15. Monitoring i ewaluacja
W celu pełnej realizacji i efektywności konsultacje powinny być monitorowane, a w kolejności poddawane ocenie pod względem zgodności celów
osiągniętych z założonymi. Ma to służyć nie tylko doskonaleniu osób prowadzących konsultacje w danym czasie, ale i przebiegowi przyszłych konsultacji.
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Podstawę do przeprowadzenia konsultacji społecznych stanowią przepisy
wielu stosownych ustaw23 w tym na gruncie samorządu o: udostępnianiu informacji, samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku, samorządzie powiatowym
z 5 czerwca 1998 roku i samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 roku oraz
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku,
zgodnie z którymi tak rząd, jak i samorządy mogą przeprowadzać konsultacje
społeczne w wypadkach przewidzianych ustawą (wtedy stają się one zwykle
obowiązkowe) oraz w innych sprawach ważnych dla wspólnot samorządowych.
Zatem zasady oraz tryb przeprowadzania konsultacji z lokalnymi społecznościami określają uchwały rad odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast, powiatów, bądź województw). Natomiast podstawą do ich
przeprowadzenia na poziomie rządowym są przepisy ustaw o: działach administracji rządowej z 4 września 1997 roku, Radzie Ministrów z 8 sierpnia 1996 roku,
związkach zawodowych z 23 maja 1991 roku oraz organizacjach pracodawców
z 23 maja 1991 roku. Choć w zamierzeniu ustawodawcy winny mieć bardzo
istotne znaczenie dla realizacji wielu decyzji gmin, powiatów, rzadziej województw, czy państwa, to jednak na ogół traktowane są bardzo formalnie i takimi
pozostają raczej z nazwy24.
Konsultacje jako metoda dialogu między partnerami społecznymi, składają
się z trzech elementów: informacji (promocja przedsięwzięcia), doradztwa
(zbieranie opinii odbiorców na temat planowanych działań), a także uczestnictwa odbiorców w procesie decyzyjnym.25 Wśród etapów tego procesu wyróżnia
się: informowanie o zamierzenia/planach, prezentację poglądów na sposoby
rozwiązania problemu, wymianę opinii, znajdowanie rozwiązań oraz informowanie o finalnej decyzji.
Podmiotami realizującymi społeczne konsultacje w wypadkach przewidzianych ustawą (wówczas są one obowiązkowe) oraz w innych sprawach ważnych
23

Ustawa z dnia 6 maja 1987 roku o konsultacjach społecznych i referendum [w:] Dz. U. 1987 nr
14 poz. 83. Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych w rządzie i samorządach są
odrębne przepisy ustaw [za:] http://administracja.ngo.pl/x/340786 (dostęp z dnia 27.10.2014 r.).
Zob. też: Przeprowadzanie konsultacji społecznych w samorządzie, op. cit., s. 11-16. [na:] op. cit.,
(dostęp z dnia 20.10.2014 r.).
24
Przeprowadzanie konsultacji społecznych w samorządzie, op. cit., s. 21. [na:] op. cit., (dostęp z dnia
20.10.2014 r.). Por. J. Wilk, Ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym,
ustawa o samorządzie województwa – określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami (gminy, powiatu, województwa), „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2013, nr 4.
25
	Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Ewaluacja konsultacji społecznych realizowanych przy
budowie elektrowni wiatrowych w Polsce. Raport końcowy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
z października 2011 roku dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 2011, [na:]
http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Documents/raport_
koncowy_PTS_pazdziernik_2011.pdf, s. 25., (dostęp z dnia 26.12.2013 r.).
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dla określonych wspólnot mogą być: zarówno rząd, jak i samorządy26 – władze
publiczne, organizacje pozarządowe oraz sektor prywatny. Odbiorcami tychże,
natomiast, mieszkańcy lub nieformalne grupy interesu, instytucje publiczne,
przedsiębiorstwa czy też organizacje pozarządowe, a także eksperci27.
Wyróżnia się dwa rodzaje konsultacji społecznych. Pierwszy odbywa się
w chwili podjęcia decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działań na obszarze danego regionu. Na tym etapie przyjmuje on formę środowiskowego wywiadu,
mającego na celu orientację, czy zakładana inwestycja będzie akceptowalna
przez mieszkańców w przewidywanej okolicy. Jeśli inicjator zmian podejmie
decyzję kontynuowania działań, a formalne warunki realizacji rozpoznawalnego już przedsięwzięcia zostaną spełnione, zgodnie z ustawą o udostępnianiu
informacji, można przystąpić do przeprowadzenia drugiego rodzaju konsultacji społecznych. Wymagane są one między innymi dla przedsięwzięć, które
potencjalnie znacząco mogą oddziaływać na różne niezwykle istotne dla życia
i funkcjonowania społecznego obszary28.
Mogłoby się wydawać, że zasadniczo konsultacje społeczne służą promocji określonych działań lub planowanych decyzji (przekazaniu rzetelnych
i precyzyjnych informacji osobom, których dotyczą), rozpoznaniu opinii osób
(będących odbiorcami w danej chwili lub w przyszłości), czy sformułowaniu
strategii działania (uwzględniającej punkt widzenia zainteresowanych stron,
a w przyszłości – zapobiegającej możliwym konfliktom wokół czynności). Częściej jednak celem nadrzędnym wydaje się uzyskanie akceptacji społecznej,
dla planowanego na danym obszarze przedsięwzięcia, czyli swego rodzaju
spójności społecznej29. Ta zwiększa nie tylko skuteczność, ale też efektywność
społeczną, a niekiedy i ekonomiczną (ma to miejsce, gdy na przykład w wyniku akceptacji mieszkańców występujące koszty eksploatacji przedsięwzięcia
są w znacznej części ponoszone przez mieszkańców – pływalnia, lodowisko).

26

	Por. Podręcznik konsultacji społecznych przy inwestycjach infrastrukturalnych, [w:] Podręcznik
konsultacji.pdf, s. 19-22. [na:] http://www.mg.gov.pl/files/upload/10900/Podrecznik%20konsultacji.pdf (dostęp z dnia 27.10.2014 r.).
27
	Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Ewaluacja konsultacji społecznych (…) op. cit., [na:] op. cit.,
s. 6-18., (dostęp z dnia 26.10.2014 r.).
28
	Ibidem.
29
ABC konsultacji. Krótki przewodnik po metodach i technikach prowadzenia konsultacji społecznych. Projekt społeczny 2012, Warszawa 2010, s. 6. [w:] mini_podręcznik_abc_konsultacji.pdf,
[na:] http://forum.decydujmyrazem.pl/index.php?/topic/1156-abc-konsultacji/ (dostęp z dnia
27.10.2014 r.).
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Choć zakres prowadzonych konsultacji uzależniony jest od skali propozycji, poziomu wiedzy oraz stopnia zróżnicowania opinii interesariuszy, to i tak
w konsekwencji pociąga za sobą wiele korzyści. Wśród nich wymienia się30:
1. dostarczanie użytecznych informacji na temat potrzeb i opinii odbiorców, co pozwala w większym stopniu dostosowywać propozycje i działania do ich preferencji;
2. umożliwienie przedstawienia stanowiska władz oraz ekspertów w bezpośrednim kontakcie z odbiorcami;
3. umożliwienie ujawnienia przeciwnych grup interesów oraz dojścia do
akceptowanego przez wszystkie strony kompromisu;
4. budowanie społeczności zaangażowanych w bieżącą sytuację w regionie;
5. odpowiadanie na wzrastającą potrzebę większego, osobistego zaangażowania w proces decydowania o sprawach społeczności;
6. budowanie nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego – wspierające
decyzje władzy, ze względu na fakt, że uczestniczą w ich podejmowaniu;
7. sposób na budowanie zaufania do decydentów, a także przeciwdziałanie
delegitymizacji, która objawia się w niskich frekwencjach wyborczych;
8. przeciwdziałanie powstawaniu sytuacji konfliktowych, które mogą
zaowocować niekontrolowanymi protestami, co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z opóźnieniem terminów realizacji
inwestycji lub zakończeniem działań;
9. ich brak może w dłuższej perspektywie przynieść poważne koszty związane z działaniem wadliwego prawa lub inwestycji, która nie spełnia
oczekiwań mieszkańców;
10. element stylu rządzenia otwartego na potrzeby społeczności;
11. korzystne wpływanie na sprawne wdrożenie nowego prawa i jego późniejsze funkcjonowanie;
12. ich koszty są relatywnie niskie w porównaniu z kosztami realizacji
większości działań, projektów lub inwestycji. Jednak poniesienie tych
dodatkowych kosztów efektywnie wpływa na jakość realizacyjną.
Organizacja konsultacji społecznych, mających wpisany w swe istnienie
udział społeczeństwa, przekładający się na eliminowanie głównej przyczyny
powstawania lokalnych sporów – chociażby nieprowadzenia, lub prowadzenia
30

	Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Ewaluacja konsultacji społecznych (…) op. cit., [na:] op. cit.,
s. 25-26., (dostęp z dnia 26.10.2014 r.).
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w zbyt małym zakresie, konsultacji społecznych z mieszkańcami, bywa zwykle
istotnym kontrargumentem dla wszelkich ich przeciwników. Zdarza się jednak, że nadawcy przekonują do planowanych zmian w pierwszej kolejności
władze lokalne, prowadząc poufne negocjacje, a informując o nich mieszkańców dopiero w późniejszej fazie.
Jednak konsultacje społeczne jako narzędzie służące zwiększaniu dostępu
do informacji publicznej, służce komunikacji z lokalną społecznością w trakcie
spotkań poświęconych uwagom nad planowanymi działaniami, mogą być prowadzone przy pomocy wielu metod. Planując sposób włączenia mieszkańców
w tę formę procesu podejmowania decyzji, można wybierać spośród różnych
postaci kontaktu z partnerami społecznymi, w zależności od przyjętego stanowiska. Podejściami, na które mogą zdecydować się inicjujący działania, a które
charakteryzują konsultacje są31:
¾¾ kontakt bezpośredni/pośredni – poprzez np.: debatę bądź spotkanie
typu „Open House”. Alternatywę stanowi pośrednie rozpoznanie opinii
odbiorców np.: poprzez sondaż, dedykowane skrzynki pocztowe lub
mailowe,
¾¾ kontakt aktywny/pasywny – poprzez np.: organizację konferencji lub
bierne odpowiadanie na pytania społeczności,
¾¾ kontrola/brak kontroli – poprzez kanały komunikacji, w których rozmowa przebiega według ściśle określonych reguł (debata) lub udział
w swobodnej dyskusji (podczas spotkania typu „Hyde Park”),
¾¾ realizacja doraźna/ciągła – poprzez konsultacje doraźne realizowane
jednorazowo np.: badanie interesariuszy, podczas ciągłego dążenia do
wypracowania bardziej trwałych kanałów kontaktu między partnerami
przez np.: fora internetowe,
¾¾ szerokie/branżowe konsultacje – poprzez np.: infolinię czy otwarte posiedzenia do szerokiego grona odbiorców. W niektórych przypadkach
lepsze rezultaty można uzyskać, zwracając się do ekspertów, jednej
z branż podczas warsztatów charette lub paneli eksperckich.
Kluczowym momentem dla całego procesu konsultacji jest pierwszy kontakt przedstawiciela inicjowanych działań czy planowanych zmian ze społecznością lokalną – mieszkańcami terenów, na których mają być one realizowane.

31

	Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Ewaluacja konsultacji społecznych (…) op. cit., [na:] op. cit.,
s. 27-30., (dostęp z dnia 26.10.2014 r.).
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Sposób jego nawiązania wydaje się tym ważniejszy, że może decydować o ostatecznym powodzeniu lub niepowodzeniu.
Ponieważ okres projektowy to czas, w którym do mieszkańców docierają
różne, często sprzeczne informacje (są one często dystrybuowane nieformalnymi kanałami – w rozmowach między mieszkańcami, na zebraniach
wiejskich, w mediach lokalnych, bądź forach dyskusyjnych) dotyczące korzyści i wad propozycji, od nadawcy oczekują oni oficjalnego zaprezentowania
zamiarów oraz przeprowadzenia rzetelnych konsultacji. Jest to więc okres,
w którym identyfikuje się największy popyt na informacje, w szczególności
rzetelnie przedstawioną wiedzę ekspercką. Dla dalszych etapów kluczowa
okazuje się zatem postawa nadawcy oraz działanie podejmowane przez władze
samorządowe. Warto podkreślić, że zdecydowanie mniejsze protesty spotykają
tych, którzy prowadzą otwartą kampanię informacyjną i dążą do spotkań
z mieszkańcami.
Na początkowym etapie strategią pozytywnie odbieraną, choć zdarzają się
oskarżenia o próbę ‘przekupywania’ społeczności, są deklaracje zaangażowania w rozwój społeczny, a w kolejności inwestowanie w dobra publiczne na terenach objętych planowanymi zmianami. Jednak inną, co prawda sporadycznie,
obserwowaną postawę inwestora (i trudno ocenić, czy jest ona przyjmowana
jako część ustalonej strategii, czy wynika ze szczerej potrzeby) odzwierciedla
włączanie się w życie społeczności lokalnej. Zdarza się, że w konkretnych działaniach, przedstawiciele proponowanych zmian starają się sprawiać wrażenie,
jakby byli integralną częścią społeczności. W materiałach informacyjnych
stosują, zatem liczne określenia z zaimkiem: „nasz”. Działania takie sprawiają,
że przynajmniej część mieszkańców przekonuje się do proponowanych zmian
bez rozważania jakichkolwiek zagrożeń.
Równie istotna dla przebiegu komunikacji między stronami konsultacji
wydaje się postawa władz. Oczekuje się od niej tak dbania o interesy, jak
respektowania prawa do rzetelnej informacji i poszanowania dla różnych poglądów. Założenie to przekłada się na wyraźne oczekiwanie, by, we wszelkich
istotnych sprawach, były przeprowadzone rzetelne konsultacje społeczne, zaś
przy podejmowaniu decyzji brano pod uwagę argumenty wszystkich stron.
Zatem pożądane i wysoko oceniane przez odbiorców konsultacje społeczne
to takie, które przez dłuższy okres korzystają z różnych metod, uwzględniających nie tylko przekazy opiniotwórcze, ale przede wszystkim te które przyczyniają się do wyjawienia, a następnie przedyskutowania plusów i minusów.
Informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji (a także o ich trwaniu, związanych z nimi uwagami i podejmowanymi decyzjami) powinna być
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dobrze rozpowszechniona, zareklamowana. Służy temu strona internetowa
(będąca miejscem, w którym mieszkańcy znajdują pełny pakiet informacji),
stanowiąca jednocześnie miejsce dla komentarzy zarejestrowanych na stronie
odbiorców, zintegrowana z:
¾¾ forum dyskusyjnym, funkcją zadawania pytań oraz krótkim kwestionariuszem ankietowym (pozwala monitorować nastroje związane z rozwojem planowanych zmian i poziom ich akceptacji w społeczności);
¾¾ infolinią (całodobowa i w pełni zautomatyzowana umożliwia odsłuchanie skróconej wersji materiałów zamieszczonych na stronie oraz
nagranie pytań);
¾¾ plakatami zapowiadającymi konsultacje społeczne (zawierające ustalony harmonogram działań – daty i miejsca poszczególnych elementów
planowanych w ramach konsultacji społecznych; powinny się pojawić,
nie później niż tydzień przed pierwszymi działaniami, we wszystkich
miejscach publicznych);
¾¾ publikacjami w prasie (analogiczne do plakatów, jednak uzależnione od
dostępności i częstotliwości wydawania prasy; zapowiadają działania
planowane w ramach konsultacji społecznych, a następnie relacjonują
te, które miały już miejsce),
¾¾ infokioskami (1-2 osobowy zespół zabiera ze sobą pakiet informacji zawartych na stronie internetowej w formie drukowanej i przekazuje je zainteresowanym mieszkańcom. Za jego pośrednictwem dokumentowane
są pytania społeczności i udzielane na nie odpowiedzi. Czas ich trwania
wynosi 1-3 dni, co zależne jest od ilości mieszkańców na danym obszarze);
¾¾ door 2 door (te skrócone materiały dotyczące inwestycji, mające formę
zaproszenia nie tylko do skorzystania ze strony internetowej, infolinii
czy infokiosku, ale także udziału w sondażu obradowym, roznoszone są
po domach za pośrednictwem wolontariuszy);
¾¾ sondażami obradowymi (stanowią one podsumowanie konsultacji na
ogólnym spotkaniu, w którym uczestniczą przedstawiciele różnych
organizacji działających na wskazanym terenie oraz mieszkańców. Frekwencja spotkania, jak i wyniki przeprowadzonego sondażu stanowią
ewaluację dotychczasowych działań oraz ich podsumowanie);
¾¾ spotkaniami z mieszkańcami (zebrania te to trudna i żmudna forma
wymiany informacji, mająca swoją dynamikę i punkt zaognienia. Pozwalają one na bezpośrednią dyskusję ich organizatora – zwykle władz,
mających odpowiednie kanały informacji i pomieszczania wykorzystywane zwyczajowo dla zebrań, inicjatora działań, którego ranga i poświę-
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cony czas pokazują, że traktuje on rzecz poważnie i szanuje społeczność
którą maja dotknąć zmiany);
¾¾ czy referendami (dla społeczności oznacza ono koniec konsultacji społecznych w obszarze planowanych działań. Dzięki nim mieszkańcy
mają możliwość podjąć wiążącą i świadomą decyzję w poddawanej pod
dyskusje sprawie)32.

Zakończenie
Konsultacje społeczne jako narzędzie komunikacji publicznej mają na celu
dialog między inicjatorem określonych działań czy zmian a społecznością. Prowadzone są zwykle, by zwiększyć świadomość społeczną planowanych czynności, a tym samym zapewnić sobie ich akceptowalność. W tym przypadku
winny być więc traktowane jako specyficzne narzędzie zwiększające dostęp do
informacji publicznych.
Pierwszy rodzaj konsultacji społecznych odbywa się w chwili podjęcia
decyzji o rozpoczęciu prowadzenia określonych działań na danym obszarze.
Przyjmuje on wówczas formę wywiadu środowiskowego, który ma na celu
orientację, czy przewidywane zmiany będą akceptowalna przez mieszkańców
danej okolicy. W chwili, gdy nadawca zdecyduje o kontynuacji działań, a formalne warunki realizacji przedsięwzięcia zostaną spełnione, by podjąć dalsze
działania, zobligowany jest on do przeprowadzenia drugiego rodzaju konsultacji społecznych. Wymagane są one chociażby dla przedsięwzięć potencjalnie
znacząco oddziałujących na życie społeczeństwa.
Tam, gdzie prowadzone są konsultacje, zwiększa się udział i wiedza społeczna, nawiązuje się dialog, a proponowane czynności zyskują większe szanse
powodzenia. Zatem wydaje się, że jest to skuteczne narzędzie publicznej
komunikacji.
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Dostęp do informacji publicznej
– w poszukiwaniu dobrych praktyk,
Niemcy, Estonia i Polska

Streszczenie

W

artykule podjęto próbę konfrontacji wprowadzonych rozwiązań
dotyczących dostępu do informacji publicznej w wybranych państwach Unii Europejskiej – Republice Federalnej Niemiec, Estonii
oraz Polsce. Specyfiką jest, iż w każdym z tych państw zastosowano rozwiązania, które mają dostosowywać system prawa w tej materii do wytycznych
Unii Europejskiej. Mimo iż prace nad ustawami i wprowadzeniem zawartych
w nich zaleceń rozpoczęły się w podobnym czasie, każde z państw znajduje
się obecnie na innym etapie usprawniania realnego procesu dostępu do informacji publicznej. Najbardziej skuteczny system, w którym zazębiają się
uprawnienia podmiotów publicznych z oczekiwaniami odbiorców znaleźć
możemy w Estonii. W Niemczech uregulowania najskuteczniej działają na
poziomie federalnym. Wydaje się, w kontekście przeprowadzonej analizy, iż
w Polsce nadal nie rozwiązano podstawowych problemów wpisanych w ten
proces. Problemów, które niejednokrotnie wynikają przede wszystkim z braku
świadomości społecznej oraz barier technologicznych.
Słowa kluczowe: dostęp do informacji publicznej, społeczeństwo informacyjne, Estonia, Niemcy
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Wstęp
Celem artykułu jest konfrontacja zagadnień związanych z dostępem do
informacji publicznej w trzech państwach – Republice Federalnej Niemiec,
Estonii i Polsce. Dobór państw nie jest przypadkowy – autorka od lat w swoich badaniach zajmuje się zagadnieniami wpisanymi w systemy polityczny
i medialny Estonii. Republika Federalna Niemiec jest zaś państwem, którego
wpływu nie sposób nie dostrzec rozważając zagadnienia dotyczące kształtu
dzisiejszego państwa estońskiego. Niemcy bałtyccy byli bowiem częścią społeczeństwa funkcjonującego na terenach współczesnej Estonii, mieli wpływ na
podsycanie dążeń niepodległościowych Estów. Oba podmioty są z kolei przykładem, iż uczestniczenie w przedsięwzięciu nazwanym „Unia Europejska”,
wymusza dostosowanie systemu politycznego do generowanych przez nie
wytycznych, inspiruje jednak do poszukiwania różnych rozwiązań służących
realizacji celów stawianych w przepisach UE.
Szczególnie interesującym problemem wpisanym w kwestię dostępu do informacji publicznej jest przepływ informacji na linii organy władzy – nadawcy
mediów – odbiorcy mediów. Cechą systemów demokratycznych jest wolność
informacji, determinuje ona wolność mediów i wpływa na ich odbiorców. Przepływ informacji ma wpływ na jakość podejmowanych działań przez obywateli.
Im bardziej świadomy uczestnik życia społecznego, tym większą wartość mają
podejmowane przez niego działania, niejednokrotnie prowadzące do inicjatyw
obywatelskich, dzięki którym system demokratyczny pełniej odzwierciedla
potrzeby osób go tworzących. Każde z ujętych w tytule państw ma swoją specyfikę, strukturę społeczną, dla której tworzone były i są ujęte w systemie prawa
regulacje. W polskiej przestrzeni publicznej toczy się dyskusja nad niedoskonałością rozwiązań mających realizować założenia Ustawy o dostępie do informacji publicznej1. Być może konfrontacja polskich pomysłów z przykładami
zaczerpniętymi z dwóch państw o odrębnej ścieżce historycznej dochodzenia
do wolności w sferze przepływu informacji publicznej – Republiki Federalnej
Niemiec i Estonii, pozwoli na refleksję nad tym, czy i dlaczego krytyka wprowadzonych w Polsce rozwiązań ma sens.

1

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa, w aktualnym
brzmieniu, z jej późniejszymi zmianami, dostępna w Internetowym Systemie Aktów Prawnych
[na:] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198 (dostęp z dnia 22.09.2014 r.).
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Doniosłe znaczenie przepływu informacji na rozwój świadomości społecznej
w społeczeństwie obywatelskim, w tym i na rozwój rynku mediów, są bezsporne.
W sferze mediów bowiem prawo do informowania jest podstawą, a możliwość
korzystania z informacji publicznej – jednym z najważniejszych narzędzi pracy.
Skuteczność w docieraniu do informacji jest ważnym elementem profesjonalizacji działań nadawców mediów funkcjonujących w każdym obszarze społecznym. Występuje zależność między szybkością zdobywania informacji a dochodami mediów. Oddziaływanie mediów na społeczeństwo byłoby mniejsze,
gdyby nie dostęp do wiadomości, o których nikt jeszcze nie wie. Zmieniające
się dynamicznie możliwości technologiczne, które uczyniły z przeciętnego obywatela potencjalnego dziennikarza, wymuszają zmiany w systemie funkcjonowania mediów. Jednym z efektów jest przekraczanie przez media barier
i docieranie oraz dzielenie się informacjami, które jednak – z uwagi na brak
doświadczenia czy wiedzy – dla obywatela nie byłyby dostępne. Obecnie media
są organizacjami komercyjnymi, tworzą rynek środków masowego przekazu.
Są też traktowane jako czwarta władza, i choć to określenie wydaje być już
truizmem, to jednak pamiętać należy, iż dzięki zdobywaniu, przetwarzaniu czy
kreowaniu informacji, media zaczęły być postrzegane jako równie ważny – obok
władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej – ośrodek wpływu na życie
społeczne. Etosem osób pracujących w mediach powinno być zatem rozważne
korzystanie z informacji. Współczesne media podlegają procesom koncentracji,
a to zjawisko niesie z sobą wiele korzyści, lecz i stwarza wiele pokus. Bezsporną
korzyścią jest wzrost potencjału jaki może wykorzystywać nadawca. Rozbudowane struktury, dobrze opłacani redaktorzy i dziennikarze, którzy, dzięki braku
nacisków na wytwory ich pracy, w sposób rzetelny i jak najbardziej obiektywny,
wykonują swoją zadania, to atuty. Koncentracja mediów prowadzi jednak i do
niebezpiecznego, obserwowanego powszechnie, zjawiska – media maja stać się
maszynką do pozyskiwania pieniędzy, skutecznym środkiem do wpływania
na rzeczywistość społeczną w sposób zgodny z intencjami posiadaczy mediów.
Tylko wielcy gracze światowi, po okresie balansowania między chęcią zysku
a potrzebą wiarygodności, zachowali refleksję nad tym, że media to nie tylko
wzrost sprzedaży i czerpane z niego zyski. Choć to powszechnie znana zasada,
to jednak nie każdy pamięta, iż praca w mediach, to również służba społeczna.
Informacja jest narzędziem kontroli. Możliwość wpływania na działania
władz publicznych daje mediom wyrównaną pozycję w prowadzeniu konwersacji z wybieralnymi organami władzy. Z kolei zaś jakość dostępu do informacji publicznej determinuje jakość funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Poszukiwanie informacji jest bowiem naturalną potrzebą człowieka.
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Chcemy być poinformowani, oczekujemy tego od mediów, od otoczenia, sami
też lubimy jako pierwsi posiadać informacje dla innych jeszcze niedostępne.
Społeczeństwo obywatelskie z kolei, to szczególny typ grupy, która prawo do
informacji traktuje jako dobro nadrzędne. Jej cechą jest świadomość potrzeb,
możliwości ich realizacji oraz poczucie odpowiedzialności za podejmowane
działania. Takiemu pojmowaniu prawa do informacji sprzyjają zapisy prawa
międzynarodowego. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona
w 1948 r., w art. 19 stwierdza, iż „Każdy człowiek ma prawo wolności opinii
i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii,
poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów
wszelkimi środkami, bez względu na granice”, traktując tym samym prawo
do informacji jako podstawowe uprawnienie, nawet jeśli nie występuje ono
w formie literalnego zapisu2. W Unii Europejskiej rozumienie tego uprawnienia w taki właśnie, dosłowny, sposób, nie jest poddawane w wątpliwość, choć
transparentność życia politycznego zaczęła być ważkim problemem w przestrzeni Unii Europejskiej dopiero od lat dziewięćdziesiątych XX w. W Akcie
Końcowym Traktatu z Maastricht z 1992 r. przyjęta została deklaracja o prawie
dostępu do informacji3 a w 1993 r. Kodeks postępowania dotyczący dostępu
publicznego do dokumentów Rady i Komisji, przyjęty przez Parlament Europejski w 1997 roku4.
Zanim jednak prawo do informacji znalazło się we wspólnotowym systemie prawnym, w innych, wcześniejszych, uregulowaniach międzynarodowych
także poświęcono mu sporo miejsca. Prawo do wolności wypowiedzi obejmujące, także wolność otrzymywania i przekazywania informacji, włączone zostało do Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. w Art.
105, w Art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
z 1966 r., w Akcie Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1975 r. czy w dokumentach Rady Europy. Prawo do wolności poszukiwania informacji traktowane jest w tych dokumentach jako podstawowe z praw
człowieka. Jak w odniesieniu do każdego prawa, tak i tutaj, występują ograni2

	T. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2002, s. 29.
3
	Ibidem, s. 31.
4
	Kodeks postępowania dotyczący dostępu publicznego do dokumentów Rady i Komisji, [na:]
http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_00/mid-292.pdf (dostęp z dnia 22.09.2014 r.).
5
	Tekst Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wraz z Protokołami
Dodatkowymi, [na:] http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/tekst-europejskiej-konwencji-praw-czlowieka-i-podstawowych-wolnosci-wraz-z-protok
olami-dodatkowymi/ (dostęp z dnia 22.09.2014 r.).
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czenia, lecz przypisane są one do sytuacji wyjątkowych, związanych z ochroną
dóbr państwa lub osób, nie mogą przy tym naruszać zasad obowiązujących
w demokratycznych społeczeństwach.
System prawny zapewnia obywatelom Unii dostęp do informacji publicznej,
choć po raz pierwszy o zasadzie jawności dostępu do dokumentów wspólnotowych wprowadzał Traktat z Amsterdamu z 1999 r. Odwoływał się on, w Art. 6.
ust. 2, do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności i określał prawo bezwarunkowego dostępu do dokumentów zarządzanych przez instytucje wspólnotowe – Parlament Europejski, Radę i Komisję. Dyskurs publiczny na temat jawności toczy się jednak nadal, ponieważ
inne instytucje wspólnotowe nie zostały literalnie w akcie tym wymienione.
Jak wynika z danych statystycznych udostępnionych w sporządzanych od
2001 r. sprawozdaniach instytucji Unii Europejskiej w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 sprawie publicznego dostępu do dokumentów
Parlament Europejskiego, Rady i Komisji, najwięcej wniosków o umożliwienie dostępu do informacji publicznych składają przedstawiciele szkolnictwa
wyższego, prawnicy, różne stowarzyszenia i grupy interesu, władze innych
instytucji niż Unii Europejskiej czy dziennikarze6. Prawie 95% ustaw zawartych jest w publicznym rejestrze dokumentów Parlamentu. Elektroniczny
rejestr numerów referencyjnych (RER) pozwala na identyfikację dokumentów
uporządkowanych za dzięki wprowadzeniu jednolitego systemu numerów referencyjnych, na bezpośredni dostęp do tych dokumentów lub na otrzymanie
informacji, iż jakiś dokument nie jest dostępny w taki sposób7. W przypadku,
gdy dokument nie jest dostępny dzięki korzystaniu z RER, można ubiegać się
o jego udostepnienie wypełniając formularz online. W 2013 r. zarejestrowano
„253 858 odwiedzin strony, co daje średnio 21 155 odwiedzin miesięcznie, czyli
695 odwiedzin przypadających na jeden dzień roboczy”8. W porównaniu do
roku 2012 stronę internetową RER w 2013 r. odwiedziło 53% więcej osób.
Jednocześnie spada liczba dokumentów, o których udostępnienie wnoszą
6

Bericht der Kommission über die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission im Jahr 2012, [na:] http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/DE/1-2013-515-DEF1-1.Pdf, s. 13 i Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego za rok 2013 w sprawie Publicznego Dostępu
do Dokumentów Artykuł 17 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, [na:]
http://www.europarl.europa.eu/register/pdf/rapport_annuel_2013_PL.pdf, s. 4 (dostęp z dnia
22.09.2014 r.).
7
	Przepisy dotyczące publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Decyzja
Prezydium z dnia 28 listopada 2001 r. (2011/C 216/07), (Dz. U.UE C z dnia 22 lipca 2011 r.), [na:]
http://www.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-ue-c-2011-216-19 (dostęp z dnia 20.09.2014 r.).
8
Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego za rok 2013…, op. cit., s. 4.
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osoby zainteresowane – „w roku 2013 wniesiono o dostęp do 610 dokumentów
(447 wnioskodawców), co odpowiada 21% spadkowi”9.
W przygotowywanych co roku raportach znaleźć można także informacje
dotyczące geograficznego pochodzenia osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznej. Z danych tych wynika, iż z uwagi na geograficzny rozkład
wniosków, najwięcej próśb o udostępnienie informacji wpłynęło z Belgii, Niemiec i Francji. Udział wniosków z Polski czy Estonii nie przekracza łącznie 3%.
Tabela 1. Geograficzny rozkład wniosków o udostępnienie informacji publicznej składanych do Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2013 (w %)
2009

2010

2011

2012

2013

Belgia

18,26

17,95

21,42

21,85

29

Niemcy

16,61

16,62

12,27

14,04

15

Francja

8,01

9,05

8,90

7,53

10

Polska

2,86

2,76

2,68

2,79

br

Estonia

0,17

0,09

0,19

0,17

br

11

7

8

10

państwa spoza Unii Europejskiej

Źródło: Informacje [na:] http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/
com_2012_429_de.pdf oraz Bericht der Kommission über die Durchführung der Verordnung (EG)
Nr 1049/2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des
Rates und der Kommission im Jahr 2012, op. cit., i Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego za rok
2013 w sprawie Publicznego Dostępu do Dokumentów Artykuł 17 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001,
[na:] http://www.europarl.europa.eu/register/pdf/rapport_annuel_2013_PL.pdf (dostęp z dnia
22.09.2014 r.).

Jak wnioskować można z danych zawartych w tabeli nr 1, obywatele i stowarzyszenia państw, które mają długi staż w strukturach europejskich, częściej ubiegają się o udostępnienie informacji. Zapewne wynika to z większej
świadomości przysługujących uprawnień wśród osób mieszkających w starych państwach UE. Uregulowania prawne zostały bowiem w tych państwach
wprowadzone wcześniej, a i sposób popularyzowania idei dostępu do informacji publicznej jest różnorodny, długotrwały i wspierany przez wiele instytucji.
Każde z państw Unii Europejskiej wprowadza własne mechanizmy udostępniania informacji publicznych. W państwie – założycielu Unii Europejskiej, w Republice Federalnej Niemiec, prawo do informacji jest prawem oby9

	Ibidem.
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watela do bycia poinformowanym i do podejmowania decyzji w oparciu o tę
wiedzę. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi dostęp do informacji
publicznej w Niemczech są generalne źródła prawa – Konstytucja z 23. maja
1949 r. (Grundgesetz vom 23. Mai 1949, ostatnia nowelizacja – 11. lipca 2012 r.),
Kodeks postępowania administracyjnego z 25. maja 1976 r. (Verwaltungsverfahrensgesetz vom 25. Mai 1976, ostatnia nowelizacja – 25. lipca 2013 r.) i Ustawa
regulująca dostęp do informacji federalnej z 5. września 2005 r. (Informationsfreiheitsgesetz vom 5. September 2005, pełna nazwa: Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes, ostatnia nowelizacja – 7 sierpnia 2013 r.)10.
Konstytucja niemiecka, w Art. 5 ust.1, przyznaje każdemu prawo do uzyskania informacji z ogólnie dostępnych źródeł. W Art. 5. ust. 2 zaznaczono,
iż prawo to może być ograniczone, co wyrażone zostaje w przepisach ustaw
generalnych, ustaw dotyczących ochrony młodzieży oraz w przypadkach
ochrony godności osobistej. Kodeks postępowania administracyjnego reguluje
kwestie dostępu każdej osoby będącej stroną postępowania administracyjnego
do akt dotyczących tego postępowania. Podkreśla się jednak, iż dzieje się tak
w przypadku, gdy jest to niezbędne dla obrony interesu prawnego strony postępowania lub konieczne dla przebiegu dochodzenia. Uczestnik postępowania
zachowuje prawo do zachowania w tajemnicy szczegółów odnoszących się do
kwestii drażliwych – dotyczących życia osobistego, czy prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawodawca zastrzega także możliwość odmowy dostępu
w przypadku, gdyby udostępnienie informacji zakłóciłoby zadania wykonywane przez władzę publiczną lub działały na szkodę państwa11.
Jednak w 2006 roku w RFN wszedł w życie podstawowy akt prawny, o którym już wspomniano, odnoszący się do problemu zawartego z niniejszym artykule – Ustawa regulująca dostęp do informacji federalnej, Gesetz zur Regelung
des Zugangs zu Informationen des Bundes, Informationsfreiheitgesetz (IFG)12. Na
mocy ustawy powołano urząd Rzecznika ds. Dostępu do Informacji Publicznej, określono w niej kto jest uprawniony do otrzymania i jakie instytucje są
zobowiązane do udzielania informacji publicznej. Opisano w niej także sytu10

Wszystkie ustawy dostępne w Internecie, Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Gesetze im Internet, [na:] http://www.gesetze-im-internet.de/, również wersja polskojęzyczna [na:] http://www.de-iure-pl.org/gesetze/recht/verfassung/text/1,1,741,DE,PL,.html
(dostęp z dnia 22.09.2014 r.).
11
Verwaltungsverfahrensgesetz, § 30 i § 29 ust. 1, [na:] http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf (dostęp z dnia 22.09.2014 r.).
12
Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes, Informationsfreiheitgesetz (IFG),
data wydania 05.09.2005, data wejścia w życie 01.01.2006 r., [na:] http://www.gesetze-iminternet.de/bundesrecht/ifg/gesamt.pdf (dostęp z dnia 22.09.2014 r.).
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acje wyjątkowe, w których odmówić można dostępu do informacji, zasady na
jakich informacji się udziela oraz możliwości zaskarżenia decyzji, które nie
są korzystne dla składających wnioski o udzielanie informacji. Generalnie
prawo dostępu do informacji urzędowych federalnych organów administracji
ma każdy obywatel. Jest to prawo bezwarunkowe, a jego zrealizowanie przez
organ publiczny nie jest zależne od umotywowania wniosku o udostępnienie
danych. Informacja publiczna, to informacja sprecyzowana mianem „urzędowa”. To każdy, służący urzędom, fakt, niezależnie od tego w jaki sposób
został przedstawiony, utrwalony. Co ciekawe, wniosek o udostępnienie informacji urzędowej może zostać złożony pisemnie, ustnie lub elektronicznie
i nie musi być sporządzony w jakiś szczególny sposób, a czas na udostępnienie
informacji określony jest ustawowo terminami „niezwłocznie” i „najpóźniej
w ciągu miesiąca”. Można również domagać się udostępnienia informacji dotyczących osób trzecich, lecz wówczas, jeśli urzędnik nabierze przekonania, iż
informacja ma służyć naruszeniu dobrego imienia osoby trzeciej – występuje
do osoby, której wniosek dotyczy, z prośbą o ustosunkowanie się do wniosku
o udzielenie informacji złożonego przez inną osobę13. Dostęp do informacji publicznej jest płatny, ustawa jednak precyzuje, iż opłaty powinny uwzględniać
koszty administracyjne sporządzenia odpowiedzi na wniosek, lecz nie mogą
uniemożliwiać otrzymania informacji14.
Mimo rozwiniętych form dialogu demokratycznego w Niemczech, nie
wszystko w odniesieniu do dostępu do informacji publicznej funkcjonuje bez
zarzutu. W niemieckiej Ustawie regulującej dostęp do informacji federalnej
zawarto szereg okoliczności, w których dostęp do informacji może zostać ograniczony. Są to informacje dotyczące spraw związanych z bezpieczeństwem,
postępowań przygotowawczych, dochodzeń, śledztw, spraw sądowych. Chroni
się własność intelektualną, tajemnice handlowe oraz dane personalne. Mimo
obowiązujących już dość długo rozwiązań ustawowych, w części Landów niemieckich instytucje publiczne raczej odmawiają prawa dostępu do informacji,
ponieważ jest to łatwiejsze, niż dociekanie czy informację można udostępnić.
Zdarzają się zatem liczne przypadki odmowy udzielania informacji. w Niemczech, w 2008 r. złożono 1548 wniosków o wgląd do dokumentów, które w 536
przypadkach spotkały się z odmową, oznacza to, iż dwukrotnie częściej niż

13

Informationsfreiheitsgesetz § 7, [na:] http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ifg/gesamt.pdf
(dostęp z dnia 23.09.2014 r.).
14
	Ibidem, § 10.
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w 2007 r. odmówiono dostępu do informacji15. Przysługuje co prawda od nich
odwołanie i spory kończą się wniesieniem powództwa na wokandę sądową.
1 sierpnia 2011 roku uruchomiono portal internetowy „Frag den Staat” („Zapytaj państwo”)16. Umożliwia on wysyłanie zapytań dotyczących udostępniania
informacji publicznej do ponad 800 instytucji centralnych. Stronę założyła
fundacja Open Knowledge Foundation Niemcy eV, która postawiła sobie ze cel
edukowanie społeczeństwa w zakresie przysługujących im praw, w tym prawa
do informacji. Jak podano na stronie internetowej przedsięwzięcia, udostępnienie tego narzędzia pozwoli na publiczne udokumentowanie praktyki w zakresie
pozyskiwania informacji publicznych. Stanowić będzie katalog wniosków, odpowiedzi – tych pozytywnych i tych negatywnych, stanie się zatem źródłem informacji dla badaczy zagadnienia, dziennikarzy, naukowców, zwykłych obywateli.
Portal „Frag den Staat” jest bowiem odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne.
Mimo iż instytucje publiczne udostępniają serwisy www, brakowało miejsca,
w którym skumulowano by dostęp do wszelkich informacji publicznych. Pomysłodawcy i realizatorzy idei tego wirtualnego dostępu do informacji liczą na
to, iż uda im się zachęcić administrację niższego szczebla do bardziej otwartego
podchodzenia do spraw jawności informacji publicznych. Pamiętać bowiem
należy, iż Niemcy są państwem federalnym, oprócz ustaw obowiązujących na
terenie całego kraju, każdy Land wprowadza własne uregulowania. Lokalna administracja ociąga się z wprowadzeniem przejrzystych zasad odnośnie kwestii
informacji publicznej. W Bawarii, Hesji, Saksonii, Dolnej Saksonii i Badenii-Wirtembergii wiele jest jeszcze do wykonania w tej kwestii17.
W Estonii podstawowe akty prawne regulujące dostęp do informacji publicznej to Konstytucja i zawarte w jej Artykule 44. prawa obywateli18 oraz
Ustawa o informacji publicznej z roku 2000 zmieniona w 2009 i w 2012 roku19.
15

Urzędy ukrywają za dużo informacji, tekst informacyjny z 10 października 2011, [na:] www.
portalsamorzadowy.pl, [w:] A. Krajewska, Odmowa udostępnienia informacji publicznej: wybrane
problemy, [w:] Prawo a partycypacja publiczna, P. Sobiesiak-Penszko, Fundacja Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2013, s. 46.
16
	Omówienie na podstawie danych ze strony fundacji [na:] https://fragdenstaat.de/ (dostęp
z dnia 22.03.2014 r.).
17
	PAP, Dostęp do informacji publicznej za granicą, 19.09.2011, [na:] http://wiadomosci.gazeta.pl/
wiadomosci/1,114873,10317079,Dostep_do_informacji_publicznej_za_granica.htm (dostęp
z dnia 20.09.2014 r.).
18
	Konstytucja Estonii przyjęta w referendum przeprowadzonym dnia 28 czerwca 1992 r., tłum.
A. Puu, wstęp L. Garlicki, P. Łossowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000.
19
	Estońska Ustawa o informacji publicznej (Avaliku teabe seadus) z r. 2000, weszła w życie 1 stycznia 2001 r.), tekst w języku angielskim dostępny [na:] http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/
tekst.asp?loc=text&dok=X40095K6&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=avaliku+tea
be (dostęp z dnia 22.09.2014 r.).
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Po odzyskaniu niepodległości i przeprowadzonych przemianach ustrojowych, Estonia stała się państwem, w którym konsekwentnie dbano o rozwój
nowoczesnych form komunikacji ze społeczeństwem. Rozwinięta baza techniczna pozwala na ciągłe udoskonalanie polityki związanej z prawem obywateli do dostępu do informacji publicznej. Od 2005 r. jednym z priorytetów stało
się bezpieczeństwo informacji, a kolejne wchodzące w życie strategie – jak
choćby ta z 2007 roku, zakładająca rozwój społeczeństwa informacyjnego
do 2013 roku – stały się faktem. Od 2014 roku trwają prace nad skutecznym
implementowaniem założeń Strategii Społeczeństwa Informacyjnego 202020.
Głównym zadaniem strategii jest wykorzystanie posiadanych zasobów technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz innych inteligentnych rozwiązań
dla stworzenia coraz bardziej korzystnych warunków dla zabezpieczenia
konkurencyjności gospodarki, wsparcia efektywności działań administracji
państwowej oraz poprawy dostępności informacji i innych zasobów będących
w posiadaniu państwa dla obywateli i nieobywateli. Podkreśla się, iż zadowolenie z funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym jest kluczowe oraz że
nie wyklucza się z tego procesu mieszkańców Estonii nie będących obywatelami. Strategia Społeczeństwa Informacyjnego zawiera w sobie wiele założeń
i dotyczy wielu działań, które zrealizowane będą dzięki zbudowaniu „bazy do
ultra-szybkiej sieci Internetu, umożliwiającej co najmniej 60% wszystkich Estończyków korzystania z Internetu codziennie, wzmocnienie zdolności transgranicznych e-usług.”21. Założenia strategii są takie, iż do 2020 roku powinno
się wypracować mechanizm umożliwiający jak najszerszemu gronu obywateli
kontrolowania jak wykorzystywane są zebrane na ich temat dane oraz do
czego służą one administracji państwowej. Prawo dostępu do informacji będących w posiadaniu władz publicznych jest zadeklarowane w Estonii jako jedno
z praw podstawowych.
Obowiązująca w Estonii Ustawa o informacji publicznej zawiera szereg uregulowań, które wskazują na to, że wiele instytucji musi dostarczyć informacji
w odpowiedzi na złożony, uzasadniony, wniosek osoby fizycznej czy organizacji. Ustawa zawiera listę posiadaczy informacji publicznej, którzy zobligowani
są do ujawnienia informacji. Spis obejmuje organy administracji publicznej,
organizacje pozarządowe i firmy prywatne, które prowadzą ważne działania
na rzecz dobra publicznego. Szczególnie dotyczy to działań z dziedziny edu20

	Estonian Information Society Strategy 2014–2020, podstawowe założenia, [na:] http://www.
epractice.eu/en/document/288215 (dostęp z dnia 09.10.2014 r.).
21
	Omówienie za: ibidem.
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kacji, opieki zdrowotnej, pracy socjalna lub innych usługi wpisanych w sferę
publiczną. Zgodnie z §29 ustawy, posiadacz informacji jest zobowiązany do
opublikowania danych na swoich stronach internetowych, wykorzystując
radio, telewizję lub w prasę drukowaną. Ustawa zobowiązuje najważniejsze instytucje publiczne takie jak kancelarie Riigikogu, prezydenta, Urząd Rzecznika
Praw Obywatelskich czy agencje rządowe, do utrzymywania stron internetowych w celu rozpowszechniania informacji. Podobne wytyczne dotyczą także
organów samorządu terytorialnego. Strony www dostarczać mają wiadomości
o działalności administracji państwowej i rozpowszechniać posiadane przez
nią informacje. Obligatoryjna zawartość stron internetowych o których mowa
opisana została w § 32. Ogólnopaństwowe oraz lokalne instytucje rządowe
muszą przedstawiać aktualne informacje i dane kontaktowe. Witryny internetowe instytucji nie mogą zawierać nieaktualnych, nieprawdziwych lub
wprowadzających w błąd informacji. Każda aktualizacja danych musi być
odzwierciedlona podaniem daty na stronie, a w razie wystąpienia problemów
technicznych uniemożliwiających dostęp do strony, dostawca informacji jest
odpowiedzialny za występowanie tego rodzaju niedogodności dla odbiorców
informacji. § 28 Ustawy o informacji publicznej obliguje do natychmiastowego
ujawnienia informacji istotnych dla życia, zdrowia lub mienia obywateli, również tych związanych z zagrożeniem dla środowiska naturalnego22.
Jak we wszystkich uregulowaniach, także i tutaj obowiązują pewne ograniczenia. Dotyczą one udostępniania informacji niejawnych, związanych
z tajemnicą państwową. Ustawa o tajemnicy państwowej z 1999 roku (nowelizowana w 2004 roku) określa cztery poziomy klasyfikacji danych oraz to, że informacje mogą być utajnione do maksymalnie pięćdziesięciu lat. Udostępnianie informacji wewnętrznych może być wstrzymane na pięć lat. Będą to dane
o toczących się pod nadzorem państwa postępowaniach sądowych, informacje
potencjalnie szkodliwe dla stosunków zagranicznych państwa, np. odnoszące
się do uzbrojenia i lokalizacji jednostek wojskowych, projekty ustaw i innych
przepisów, informacje zawierające dane personalne osób prywatnych etc.
W zapisach tej ustawy podkreślono jednak wyraźnie, iż nie można ograniczać
dostępu do wyników badań opinii publicznej, statystyk ogólnych, prognoz
gospodarczych, społecznych, środowiskowych, badań jakości istotnych dla
konsumentów.
W Estonii obywateli mają do dyspozycji urzędowy portal eesti.ee. Zawiera
on, obok informacji publikowanych przez organy administracji państwowej,
22

	Na podstawie estońskiej Ustawy o informacji publicznej, op. cit.
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zakładkę z formularzami urzędowymi. Pozwalają one na przesłanie podpisanego cyfrowo dokumentu. Zalogowanie się do portalu umożliwia dowód
elektroniczny, który używany jest powszechnie i stał się ważnym elementem
w rozwijaniu e-governmentu w Estonii23. Dzięki wypełnianiu wniosków online, władze rejestrują ilość zapytań i spraw, które wpływają do administracji
publicznej. Portal eesti.ee umożliwia również sprawdzanie statusu zgłoszonej
do urzędu sprawy. Zgodnie z prawem, odpowiedź do interesanta powinna zostać wysłana w ciągu pięciu dni roboczych. Zazwyczaj nie pobiera się opłat za
udostępnienie informacji, chyba, że w konkretnym przypadku prawo wprowadziło zasadę pobierania opłat24.
Estońska Ustawa o informacji publicznej jest jedną z regulacji umożliwiających funkcjonowanie systemu e-governmentu. Wolność informacji jest
respektowana w Estonii w sposób szczególny, ponieważ dostrzeganie jej jako
podstawowej wartości w życiu każdego człowieka jest respektowane przez
każdą z władz, również czwartą władzę. Obowiązujący w estońskiej przestrzeni mediów system samokontroli mediów, pozwolił na wypracowanie modelu społeczeństwa, w którym informacje traktuje się jako dobro ogólnospołeczne. Istnieje instytucja zajmująca się kontrolowaniem zagwarantowanego
prawem dostępu do informacji. Niezależny organ publiczny – Urząd Ochrony
Danych – nadzoruje wykonywanie przez organy administracji państwowej
prawa obywateli do informacji. Każdy, komu odmówiono dostępu do informacji, może złożyć skargę do tego urzędu, bądź skierować wniosek do sądu
administracyjnego.
Wprowadzanie zasad e-governmentu w Polsce rozpoczęło się w podobnym
czasie jak i w Estonii. W 2001 r. Sejm uchwalona została Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej25. Od razu jednak zaznaczyć
należy, iż ostatnią jej wersją jest Ustawa o dostępie do informacji publicznej
z dnia 6 września 2001 r., ogłoszona Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Dz. U. 2014, poz. 782.

23

Do dowodu z chipem przypisany jest PIN. Dzięki temu istnieje możliwość łatwej identyfikacji
obywatela. Może on zagłosować w wyborach lokalnych i ogólnopaństwowych, wykonać przelew bankowy, skorzystać z usług służby zdrowia czy transportu publicznego etc.
24
M. Chlewicki, A. Kędzierska, M. Oranowski, Elektroniczna administracja w Estonii, Repozytorium
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, [na:] http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=oai:www.repozytorium.uni.wroc.pl:34511 (dostęp z dnia 22.09.2014 r.).
25
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej dostępna w Internetowym Systemie Aktów Prawnych, [na:] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU
20011121198 (dostęp z dnia 22.09.2014 r.).

Dostep do informacji publicznej_srodki.indd 69

2014-11-28 16:22:13

70

katarzyna kamińska-moczyło

Ustawa, w części zatytułowanej „Przepisy ogólne”, w Art. 1., precyzuje, iż
„1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną
w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu 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”26. W Art. 2.
doprecyzowuje zaś, iż, co prawda „1. Każdemu przysługuje (…) prawo dostępu
do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej” i że
„2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego”, jednak prawo to jest warunkowe.
Zgodnie bowiem z ustawą, w Art. 5 zawarto zastrzeżenia, opisują one, kiedy
informacji się nie udziela.
Odnosząc się do Art. 5 omawianej ustawy, zauważyć można, iż w okresie
ostatnich kilku lat ulegał on częstym zmianom. Kontrowersje wzbudzała
niechęć organów państwa do dzielenia się informacją publiczną, szczególnie
w zakresie informacji dotyczących gospodarki, spraw międzynarodowych, jeśli osłabiałoby to zdolność negocjacyjną Rzeczypospolitej Polskiej „w zakresie
zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania decyzji; informacji,
które mogłyby „osłabić zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie
gospodarowania”. W tekście ustawy, który notabene znajduje się nadal na stronach Biuletynu Informacji Publicznej także w wersji nieaktualnej, wymienionych jest w owym Art. 5 wiele i innych, niż zacytowane ograniczeń. W 2011 r.
na łamach wielu mediów zwracano uwagę, iż nowelizacja ustawy z 2001 r. jak
dotąd – stan na rok 2011 – nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Wówczas
też Senat przyjął poprawkę, które ograniczała dostęp do dokumentów traktujących o zawieraniu umów międzynarodowych, a w punkcie 5a wyraźnie
zapisano, iż prawo do informacji podlega ograniczeniu „w zakresie niektórych
stanowisk, opinii, instrukcji lub analiz sporządzonych na zlecenie RP, a także
instrukcji negocjacyjnych dla przedstawicieli rządu” jeśli ich ujawnienie naruszałoby ważny interes państwa. Interesy zaś państwo ma różne, więc i krąg
informacji wyłączonych z udostępniania stawał się coraz większy27. Dostosowanie polskiego systemu prawa do prawa Unii Europejskiej w tym zakresie
wzbudzało wiele sporów. Po stronie władzy, niechętnej – jak się okazało – do
26

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej, [na:] https://www.bip.gov.pl/
articles/view/41 (dostęp z dnia 22.09.2014 r.).
27
	Informacje i cytaty z: M. Maj, Prawo o dostępie do informacji publicznej, [na:] http://wolnemedia.
net/prawo/dostep-do-informacji-publicznej/ (dostęp z dnia 22.09.2014 r.).
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dzielenia się z obywatelami wiedzą na temat podejmowanych w państwie
działań i regulacji oraz po stronie odbiorców ustawy, czyli obywateli, którzy
stanęli na stanowisku, iż działania państwa możliwe są dzięki wspólnie wypracowanym zasobom, także finansowym, więc nie powinny stanowić tajemnicy.
Wspominany już, wprowadzony jako jedno z działań służących usprawnieniu funkcjonowania idei e-governmentu, Biuletyn Informacji Publicznej
(BIP), który „został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji
publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn www, na
których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne
udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo”28, nie jest
rzetelnym źródłem informacji. Nie ze względu na nieobiektywność informacji,
lecz z uwagi na częstą ich nieaktualność. Wspomniano już o tym, iż na stronie
BIP można zostać wprowadzonym w błąd co do obowiązujących uregulowań
dotyczących ustawy o dostępie do informacji publicznej. Odnośniki przeglądarki skierują nas bowiem do wersji tekstu nieaktualnego, uaktualnionego
w 2012 r., aby odnaleźć właściwy, obecnie obowiązujący dokument, po wpisaniu w polu „Szukaj” na stronie BIP hasła „dostęp do informacji publicznej”,
odczytać możemy komunikat, iż „brak dokładnych trafień” i „brak podobnych
trafień”29. Właściwy rezultat otrzymamy dopiero, gdy skorzystamy z zakładki
„Akty prawne” i poszukamy ostatniej z wprowadzonych informacji. Na górze
strony bowiem znajdują się najmniej aktualne informacje30. Jeśli zatem powołanie do życia Biuletynu Informacji Publicznej, pierwszego kroku na drodze
do tworzenia e-governmentu, nie zakończyło się sukcesem, to może sprawniej
działają sam dostęp do informacji oraz kolejny element mający wzmacniać
tworzenie instytucji e-governmentu, czyli e-podpis? E-podpis jest jednak dobrem luksusowym, a nie powszechnie dostępną formą bezpiecznego potwierdzenia tożsamości jak ma to miejsce np. w omawianej już Estonii31. Wszystkie
te części składać się bowiem miały na sukces przedsięwzięcia nazwanego ePolska, wchodzącego w europejski plan rozwoju eEurope. Głównym celem wszystkich tych działań miało być umożliwienie obywatelowi załatwiania spraw
związanych z administracją publiczną dzięki dostępowi do Internetu. Wspar28

Cytat – informacja ze strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej, [na:] https://www.bip.
gov.pl/ (dostęp z dnia 27.09.2014 r.).
29
Informacja [na:] http://www.bip.gov.pl/search?query=ustawa+o+dost%C4%99pie+do+informacji (dostęp z dnia 22.09.2014 r.).
30
	Informacja [na:] http://www.bip.gov.pl/categories/view/30 (dostęp z dnia 22.09.2014 r.).
31
Więcej na ten temat choćby na stronach Ministerstwa Gospodarki, [na:] http://www.mg.gov.pl/
Wspieranie+przedsiebiorczosci/Dzialalnosc+gospodarcza+i+e-przedsiebiorczosc/Podpis+elektroniczny (dostęp z dnia 22.09.2014 r.).
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ciem dla tych działań miały być i inne uregulowania prawne jak np. Ustawa
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, zmieniona w 2014 r., Strategia Informatyzacji Rozwoju
Polski do roku 2013 i perspektywy dla transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, określające ramy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Odpowiedzialność za skuteczne wprowadzanie nowoczesnych
zasad i technologii komunikacji, które miały służyć obywatelom, spoczywa
na m.in. i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwie
Infrastruktury oraz Komitecie Informatyzacji i Łączności Rady Ministrów. Ten
ostatni jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów,
powołany został do życia zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów w 2007 roku.
Informatyzacja zaowocowała m.in. udostępnieniem ustaw w wersji elektronicznej na stronach Sejmu RP. Internetowy System Aktów Prawnych32, bo
o nim mowa, „Jest to baza danych zawierająca opisy bibliograficzne wszystkich
aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim,
zarówno obowiązujących, jak i nieobowiązujących, wydanych od roku 1918
– do chwili obecnej. Dokumenty rejestrowane są na bieżąco i na bieżąco aktualizowana jest baza danych”33. I rzeczywiście, baza danych skonstruowana
jest w sposób przejrzysty, dokumenty wprowadzane są na sprawnie, problem
jednak w niedoskonałości przeglądarki. Wymaga ona od nas wpisania nazwy
dokumentu w dokładnie takiej formie przypadku, która zawarta jest w ustawie, przeglądarka bowiem nie domyśla się, na podstawie wprowadzonego
tekstu w innej formie odmiany rzeczownika, czy skrótu nazwy, jakiej ustawy
szukamy. Przykład: nie wystarczy wpisać „dostęp do informacji publicznej”,
lecz trzeba posługiwać się całą nazwą lub odpowiednim przypadkiem skrótu:
„dostępie do informacji publicznej”. Wyszukiwarka jest więc mniej skuteczna
niż te wykorzystywane przez sklepy prowadzące sprzedaż internetową.
Konstytucyjnie zagwarantowane Polakom prawo – w Art. 61 – dostępu
do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz
osób pełniących funkcje publiczne ograniczone jest i prawem innych osób do
ochrony prywatności – Art. 47, wzmocnione normą zapisaną w Art. 51 o prawie
do prywatności34. Zakłada się, iż władze publiczne nie powinny pozyskiwać,
gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż te, które są nie32

	Internetowego Systemu Aktów Prawnych, [na:] http://isap.sejm.gov.pl/.
Cytat ze strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych, [na:] http://isap.sejm.gov.pl/ProfileServlet?act=get&name=WebElementHelpPage (dostęp z dnia 22.09.2014 r.).
34
	Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., [na:] http://www.sejm.gov.pl/
prawo/konst/polski/kon1.htm (dostęp z dnia 24.09.2014 r.).
33
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zbędne dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Każdy zatem
może zwrócić się do organów państwowych i ustalić, jakie informacje państwo
zebrało na jego temat. W Polsce można domagać się sprostowania czy usunięcia informacji, które nie są prawdziwe, można uzupełniać dane, które nie są
pełne oraz żądać usunięcia informacji zdobytych w sposób sprzeczny z ustawą.
W Polsce, aby zapoznać się z informacją publiczną wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. Za rozpatrzenie wniosku i udostępnienie danych nie pobiera
się opłat35. Jednocześnie Art. 10 ust. 2 ustawy nakłada na władze zobowiązanie,
aby informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, była
udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Zapis ten
oznacza, że jeśli urzędnik ma możliwość udzielenia informacji w danej chwili,
nie stanowi to problemu technicznego, nie wymaga poszukiwań w aktach, to
taką informację pytający powinien otrzymać bezzwłocznie. Jeśli odpowiedź
wymaga przygotowania, to odpowiednio sporządzony wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien zawierać dane wnioskodawcy, powołanie
się na Ustawę o dostępie do informacji publicznej, opis danych, z którymi
chcemy się zapoznać, określenie sposobu w jaki chcielibyśmy otrzymać informację – na piśmie, elektronicznie, w ilu egzemplarzach – i podpis. Zachowanie
takiego schematu przygotowania wniosku jest istotne z uwagi na np. ewentualną odmowę udzielenia informacji i odwoływanie się od takiej decyzji. Zgodnie z przepisami, wniosek powinien zostać rozpatrzony maksymalnie w ciągu
14 dni kalendarzowych. Oczywiście organ odpowiedzialny za udzielenie informacji publicznej ma możliwość wydłużenia tego terminu, musi jednak znaleźć
ku temu uzasadnienie. Jednym z możliwych argumentów może być skierowanie do wnioskodawcy pisma informującego o problemach z udostępnieniem
informacji. Problemy te mogą być natury technicznej, a wówczas to urząd ma
kolejnych parę dni (jesteśmy zobowiązani do udzielenia odpowiedzi w ciągu
14 dni czy np. wyrażamy zgodę na udostępnienie nam informacji w innej
formie, niż opisana we wniosku, gdy urząd nie uzyska takiej odpowiedzi od
wnioskodawcy, wniosku nie rozpatrzy) na udzielenie informacji. Szczególnym
przypadkiem nierozpatrzenia wniosku jest odmowa dostępu do informacji publicznej. Odmowa może dotyczyć całej informacji lub tylko jej części.
Ustawa określa jakie mogą być przyczyny odmówienia dostępu do informacji,
o czym była już mowa, przy okazji omawiania Art. 5 ustawy. Odmowa dostępu
35

Wyjątek określony jest w Art. 15, ponieważ jeśli instytucja musiałaby ponieść ponadstandardowe koszty z uwagi na wskazany we wniosku sposób i formę udzielenia informacji, ma ona
możliwość pobierania opłat.
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udzielana jest w formie decyzji administracyjnej, zawarte w niej będzie m.in.
pouczenie czy i w jakim trybie możliwe jest odwołanie się. Przypadki mogę być
bowiem różne, można nie otrzymać pełnej informacji – wówczas zwracamy się
z wnioskiem o jej uzupełnienie. Odmowę udzielenia informacji możemy zaś
zaskarżyć do sądu powszechnego lub złożyć skargę do sądu administracyjnego.
Dane statystyczne nie pozostawiają złudzeń, prawo dostępu do informacji publicznej nie wszędzie jest respektowane. I nie ma znaczenia, w którym
z omawianych w artykule państw złożony został wniosek o udostępnienie
informacji. Jak już cytowano, w Niemczech, w 2008 r. złożono 1548 wniosków o wgląd do dokumentów, które w 536 przypadkach spotkały się z odmową, oznacza to, iż dwukrotnie częściej niż w 2007 r. odmówiono dostępu
do informacji. W Polsce w 2007 r. do sądów administracyjnych skierowano
118 dotyczących odmowy udzielenie informacji publicznej, a w 2010 r. – 21436.
W 2007 r. do polskich sądów wpłynęło 183, a w 2010 r. 512 skarg na opieszałość
lub ignorowanie przez urzędników wniosków o udostępnienie informacji
publicznej37.
Zamiary ograniczenia dostępu do informacji publicznej pojawiają się
w każdym z omawianych państw. Najczęściej tłumaczenia zwolenników zachowania niejawności niektórych kwestii koncentrują się na wyjaśnianiu, iż
w kwestiach drażliwych dyskrecja jest ważnym elementem ochrony demokracji. Przeciwko takim działaniom opowiadają się najczęściej środowiska dziennikarskie, opozycje parlamentarne, podmioty należące do sfery organizacji
pozarządowych. Nie ulega wątpliwości, iż każdemu z tych głosów przyświecają
inne cele. Szeroki dostęp do informacji jest preferowany przez media, które
żyją z udostępniania informacji, niejednokrotnie i takich, które nie powinny
– zdaniem organów administracji państwowych, poszczególnych osób, bądź
instytucji – nigdy ujrzeć światła dziennego. Dla organizacji zaangażowanych
w wypracowanie jak najkorzystniejszego dla danego społeczeństwa modelu
zainteresowania obywateli partycypacją w życiu społeczno-politycznym, pokazywanie korzyści płynących z umiejętnego pozyskiwania informacji, jest
zadaniem edukacyjnym.

36

	A. Krajewska, op. cit., s. 46 oraz PAP, Dostęp do informacji publicznej za granicą, op. cit.
Ibidem, s. 46.

37
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Zakończenie
Społeczeństwa informacyjne w rozwiniętej demokracji powinny charakteryzować: zainteresowanie życiem publicznym oraz wysoka w nim partycypacja.
Z tą ciekawością świata i procesów rządzących przestrzenią publiczną w Polsce
nie jest najlepiej. Trzeba ją w społeczeństwie, które niechętnie partycypuje w życiu politycznym, dopiero pobudzić. Służą temu informowanie, wypracowanie
wysokiego poziomu czytelnictwa38, czy edukacja obywatelska. Z przedstawionych przykładów praktyk stosowanych w innych państwach i ich skuteczności
wynika, iż w Polsce przydałoby się wprowadzenie nie tylko nowoczesnych metod zarządzania dostępem do informacji, lecz przede wszystkim szeroki dostęp
do edukacji na temat przysługujących praw obywatelskich. Edukacji, dzięki której prawo do dostępu do informacji byłoby wykorzystywane przez obywateli bez
obawy, iż zostanie potraktowane przez urzędników jako fanaberia składającego
wniosek, lecz jako część niezbędna funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Wiele do życzenia pozostawiają w Polsce możliwości techniczne oferowane zainteresowanym informacją publiczną odbiorcom. Jeśli zawartość stron
mających stanowić podstawy systemu informowania publicznego nie działają
lub nie są aktualizowane, to spada zaufanie do rzetelności prac państwa. Inną
kwestią jest brak ujednoliconych dla całego państwa formularzy, arkuszy czy
innych zasad dostępu do e-administracji. Każdy urząd, już na poziomie miast,
wymaga wydrukowania tylko dla niego specyficznego dokumentu, formularza,
etc., formy dokumentacji urzędowej na terenie państwa nie są ujednolicone.
Mnogość dokumentów i procedur raczej odstrasza obywatela, aniżeli zachęca
do czerpania wiedzy ze źródeł – podstawowych, czyli od organów państwa.
Przeciętny obywatel szuka informacji u znajomych, online, w innych mediach.
Artykułów wprowadzających w błąd jest wiele, stąd możliwość rozbudowywania się poczucia, iż państwo nie dba o rzetelną informację. Z takiego sposobu
myślenia zaś niedaleko do poczucia alienacji. Wydaje się zatem, iż edukacja wraz
z usprawnieniem kanałów informacyjnych, to dwa najważniejsze elementy,
o które państwo powinno zadbać szczególnie. Wypracowanie zainteresowania
38

W Polsce dominuje tradycyjne podejście do czytania: ponoć czytanie książek jest jedną z najczęściej wymienianych form spędzania wolnego czasu, badania rzeczywiście potwierdzają, iż
Polacy generalnie czytają jakieś tekstu – 77%, lecz nie precyzują o jakie teksty chodzi. Książkę,
w miesiącu poprzedzającym badanie, przeczytało ponoć 50% respondentów. Stan czytelnictwa w Polsce – najnowsze dane, stan na 30.01.2014, [na:] http://www.obserwatoriumkultury.pl/
artykuly/128227-stan-czytelnictwa-w-polsce--najnowsze-dane.html (dostęp z dnia: 10.10.2014 r.).
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życiem publicznym obywateli, to także obowiązek mediów. Odejście od form
typowo rozrywkowych i ożywienie etosu dziennikarstwa odpowiedzialnego
społecznie, to ważne zadania współczesnych mediów. Poziom czytelnictwa
i jakość rynku mediów w Polsce nie jest zadowalająca, nie przekłada się na siłę
do budowania świadomego swoich praw społeczeństwa. Korzystanie z dobrych
wzorców państw, w których dostęp do rzetelnych informacji jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, mogłoby usprawnić konstruowanie
społeczeństwa obywatelskiego i w Polsce.

Bibliografia
Aleksandrowicz T., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2002.
Prawo a partycypacja publiczna, pod red. P. Sobiesiak-Penszko, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
Akty prawne:
Avaliku teabe seadus, Estońska Ustawa o informacji publicznej z r. 2000, tekst
w języku angielskim [na:] http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.
asp?loc=text&dok=X40095K6&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query
=avaliku+teabe.
Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wraz z Protokołami Dodatkowymi, [na:] http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/tekst-europejskiej-konwencji-praw-czlowiekai-podstawowych-wolnosci-wraz-z-protokolami-dodatkowymi/.
Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes, Informationsfreiheitgesetz (IFG), Ustawa regulująca dostęp do informacji federalnej z 5. września 2005
r., [na:] http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ifg/gesamt.pdf
Kodeks postępowania dotyczący dostępu publicznego do dokumentów Rady
i Komisji, [na:] http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_00/mid-292.pdf.
Konstytucja Estonii z dnia 28 czerwca 1992 r., tłum. A. Puu, wstęp L. Garlicki,
P. Łossowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., [na:] http://
www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej, [na:] https://www.bip.gov.pl/articles/view/41.

Dostep do informacji publicznej_srodki.indd 76

2014-11-28 16:22:14

dostęp do informacji publicznej – w poszukiwaniu...

77

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, [na:]
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198.
Przepisy dotyczące publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Decyzja Prezydium z dnia 28 listopada 2001 r. (2011/C 216/07),
(Dz. U.UE C z dnia 22 lipca 2011 r.), [na:] http://www.lex.pl/akt/-/akt/
dz-u-ue-c-2011-216-19.
Verwaltungsverfahrensgesetz, Kodeks postępowania administracyjnego, [na:]
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf.
Źródła internetowe:
http://www.bip.gov.pl.
Chlewicki M., Kędzierska A., Oranowski M., Elektroniczna administracja w Estonii, Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, [na:]
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=oai:www.repozytorium.uni.wroc.pl:34511.
Estonian Information Society Strategy 2014–2020, [na:]
http://www.epractice.eu/en/document/
https://fragdenstaat.de/.
Gesetze im Internet, Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, [na:] http://www.gesetze-im-internet.de/, również wersja polskojęzyczna [na:] http://www.de-iure-pl.org/gesetze/recht/verfassung/text/1,1,741,DE,PL,.html.
http://isap.sejm.gov.pl.
Maj M., Prawo o dostępie do informacji publicznej, [na:]
http://wolnemedia.net/prawo/dostep-do-informacji-publicznej/
http://www.mg.gov.pl.
Urzędy ukrywają za dużo informacji, tekst informacyjny z 10 października 2011,
[na:] www.portalsamorzadowy.pl, [w:] A. Krajewska, Odmowa udostępnienia
informacji publicznej: wybrane problemy, [w:] Prawo a partycypacja publiczna,
pod red. P. Sobiesiak-Penszki, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
PAP, Dostęp do informacji publicznej za granicą, 19.09.2011, [na:] http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10317079,Dostep_do_informacji_publicznej_za_granica.htm.
Sprawozdanie Komisji Europejskiej, Bericht der Kommission über die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu
Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission im
Jahr 2012, [na:] http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/
com_2012_429_de.pdf.

Dostep do informacji publicznej_srodki.indd 77

2014-11-28 16:22:14

78

katarzyna kamińska-moczyło

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego za rok 2013 w sprawie Publicznego Dostępu do Dokumentów nr 1049/2001, [na:] http://www.europarl.europa.eu/
register/pdf/rapport_annuel_2013_PL.pdf.
Stan czytelnictwa w Polsce – najnowsze dane, stan na 30.01.2014, [na:] http://www.
obserwatoriumkultury.pl/artykuly/128227-stan-czytelnictwa-w-polscenajnowsze-dane.

Dostep do informacji publicznej_srodki.indd 78

2014-11-28 16:22:14

Adriana Jabłońska
Logonet Sp.z o.o.

Udostępnianie informacji publicznej
jako podstawowe prawo
społeczeństwa informacyjnego

Streszczenie

I

nformacja publiczna jest jednym z ważniejszych uprawnień konstytucyjnych, które umożliwia społeczeństwu informacyjnemu zapoznawanie się
z danymi, którymi dysponują wszystkie organy i instytucje państwowe.
Zasada jawności życia publicznego, która nierozerwalnie wiąże się z ustawą
o dostępie do informacji publicznej, jest jednym z podstawowych elementów
funkcjonujących w demokracji i zarazem filarem podtrzymującym partycypację obywateli w życiu państwa. Społeczeństwo obywatelskie powinno w pełni
korzystać z przysługujących mu praw, a pojedynczy obywatel ma mieć prawo
do wiedzy, przede wszystkim w zakresie informacji o wydawaniu publicznych
pieniędzy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych
wiadomości, dotyczących podmiotowego prawa do pozyskiwania informacji
publicznej, a także wyjaśnienie dlaczego prawo to ma kluczowe znaczenie
dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Dodatkowo ma przekazywać
wiedzę, jak praktycznie to prawo wykorzystywać oraz informować o ograniczeniach zawartych w prawie do informacji. Tematyka poruszanych zagadnień ma także pobudzić te środowiska, które za pomocą informacji publicznej
tworzą nową jakość społeczeństwa informacyjnego, takich jak dziennikarze
oraz młodzież, która w przyszłości będzie współdecydowała o losach naszego
państwa.
Słowa kluczowe: informacja publiczna, konstytucja, prawo do informacji,
Biuletyn Informacji Publicznej
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Wstęp
Kto we współczesnym świecie nie zdaje sobie sprawy z doniosłości przepisów dotyczących jawności informacji, wolności w zakresie ich pozyskiwania,
rozpowszechniania oraz przetwarzania? Prawa te wpływają na procesy demokratyzacji zachodzące w społeczeństwach informacyjnych i tworzą szeroko pojętą zmianę społeczną. Obecnie każdy, kto chce komunikować się ze
światem i być przez otoczenie zauważonym, kto dba o respektowanie praw
człowieka i obywatela, musi korzystać z ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1198 ze zm.). Obojętnie czy mamy do czynienia z posłem, dziennikarzem, mieszkańcem miasta
lub wsi, uczniem, skazanym, czy też nawet z osobą niepoczytalną – każdej
z nich przysługuje prawo do informacji publicznej. Konstytucyjna gwarancja
dostępu do niej jest jednym z podstawowych praw społecznych w Polsce i na
całym świecie. Dlatego realizując prawidłowo prawo dostępu do informacji,
poprawiamy sytuację w obszarze demokratyzacji życia i ujawnianiu tego, co
w odczuciu społecznym i publicznym jest szczególnie istotne. Szeroko pojęta
administracja gromadzi, dzięki usprawnieniom technologicznym i technicznym coraz więcej danych, z których można zrobić publiczny użytek. Paweł
Fajgielski słusznie zatem stwierdził: „W administracji publicznej dochodzi do
tego jeszcze rozbudowa struktur organizacyjnych oraz zwiększenie liczby zadań, których realizacja wymaga gromadzenia informacji”1.
Społeczeństwo ma wreszcie możliwość podjęcia współodpowiedzialności
za określone decyzje władz państwowych, ponieważ posiada wiedzę o ich
działalności i nie jest bezradne. Informacja publiczna ma także swoją wartość
rynkową, a jej umiejętne pozyskiwanie i wykorzystywanie umożliwia pośrednio rozwój gospodarczy, jak zauważa Józef Oleński: popyt na informacje jako
towar występuje na rynku informacyjnym w formie popytu na wiadomości,
popytu na usługi informacyjne oraz popytu na dostęp do informacji. Specyfika
popytu na informacje zależy od użytkownika informacji, jego sytuacji decyzyjnej, a także od rodzaju informacji, ich funkcji w systemach społecznych
i gospodarczych, znaczenia dla poszczególnych odbiorców. Popyt na informacje, jego wielkość, dynamikę i czynniki wzrostu powinniśmy badać oddzielnie

1

	P. Fajgielski, Informacja w administracji publicznej, Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o., Wrocław
2007, s. 41.
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dla różnych rodzajów informacji, różnych grup użytkowników i funkcji, jaką
spełniają informacje dla tych użytkowników2.

1. Informacyjne prawa obywateli w świetle konstytucji RP
Prawo do informacji dla każdego wynika wprost z polskiej konstytucji.
Temat dostępu do informacji rozpoczyna art. 54 Konstytucji RP z 1997r. bezpośrednio podnosi kwestię wolności jej pozyskiwania i rozpowszechniania.
61 artykuł dalej jest już ewenementem, znacznie rozszerzając dotychczasowe
uprawnienia obywatelskie w kontaktach z urzędami. Nie mam wątpliwości,
że art. 61 RP jest publicznym podmiotowym prawem obywatela o charakterze
politycznym. Przesądza o tym, usytuowanie w podrozdziale poświęconym
wolnościom i prawom politycznym oraz kategoryczne sformułowanie wskazujące na tzw. prawo o charakterze pozytywnym3. Specjaliści podkreślają znaczenie ulokowania prawa do informacji w samej ustawie zasadniczej, ze swój
istoty jest to więc prawo, które możemy stosować bezpośrednio. Ugruntowany
pogląd, że obywatel w państwie demokratycznym powinien mieć prawo do
wiedzy o zamierzeniach i działaniach władzy publicznej znajduje także odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Co prawda istnieje
wiele różnych poglądów dotyczących tego, czy artykuły 54 i 61 są tożsame,
czy winny być traktowane rozdzielnie, jak na przykład uważa M. Bernaczyk,
prawo zawarte w artykule stanowi o swobodnym pozyskiwaniu informacji
przez obywateli i ich rozpowszechnianiu, zaś 61 tworzy ramy doświadczenia
przez urzędy usług informacyjnych, w zakresie prawa dostępu do informacji
publicznej. Ustrojodawca tworzy więc ramy prawne dla powstania późniejszej
ustawy o dostępie do informacji publicznej, ale dając podmiotom zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej dużą dozę wolności w sferze
oddawania obywatelom( choć kategoria „każdy” jest znacznie szersza niż „obywatel”) tych informacji. Zatem konstytucyjne prawo do informacji jest w swej
istocie prawem nie tylko wolnościowym, ale i kontrolnym, społeczeństwo
może za jego pomocą sprawować władztwo.

2.	Uniwersalizm definicji informacji publicznej
Czym jest właściwie jest informacja publiczna, jak można ją scharakteryzować i czy jest to ogół wiedzy posiadanych przez wszystkie podmioty publiczne,
2
3

J. Oleński, Ekonomika informacji. Metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003,
s. 249-250.
M. Bernaczyk, Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Wydawnictwo
Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 26.
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które dysponują określonymi zasobami informacyjnymi? Pytania te stawiane
były na tyle często, że konieczna stała się stała ingerencja sądów administracyjnych w kwestię tych definicji. Definicji pojawia się sporo, w zależności autora
każda z nich kładzie nacisk na różne sfery prawa do informacji. Jednymi z najbardziej ugruntowanych poglądów na informację publiczną, są dwa jego ujęcia
podstawowe. Pierwsze rozumienie tego terminu (za M. Jaśkowską) traktuje je
jako prawo podmiotowe szerokie, iż jest to każda wiadomość wytworzona lub
odnoszona do szeroko rozumianych władz publicznych oraz osób pełniących
funkcje publiczne, a także innych podmiotów, które tę władzę realizują bądź
gospodarują w zakresie swoich kompetencji mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Definicja ta ugruntowała się w wydanym orzecznictwie
sądowym (wyr. NSA z 18.05.2011 r., I OSK 198/11; z 17.06.2011 r., I OSK 490/11;
z 9.11.2011 r., I OSK 1372/11; z 1.12.2011 r., I OSK 1550/11) .
Niestety sama ustawa nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaką
kategorię posiadanych przez urzędy informacji możemy traktować jako informację publiczną. Art. 1. 1 stwierdza jedynie, że każda informacja o sprawach
publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega
udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie4. Z praktyki sądowej wynika jednak, że status
informacji publicznej przyznaje się właściwie bardzo szerokiemu gronu informacji. Informacją publiczną mogą być nie tylko wymienione w ustawie
dokumenty urzędowe, ale także materiały urzędowe. Nie wszyscy są zgodni,
co do treści tych orzeczeń, część ekspertów uważa, że dotarcie zbyt wielu osób
do materiałów urzędowych, zanim powstanie faktyczny dokument, może być
szkodliwe i uniemożliwia pracę konsultacyjną nad tego typu materiałami. Na
razie doktryna jednak zmierza ku „rozszerzającemu” katalogowi informacji
podlegających udostępnieniu. Jednym z przykładów, poświadczającym iż,
nie tylko oficjalne, urzędowe treści mogą być informacją publiczną, możemy
odnaleźć w licznym orzecznictwie sądów administracyjnych. Informacją
publiczną będą więc dokumenty urzędowe, dane o finansach danej jednostki,
plany, sprawozdania, protokoły, informacje o placówce, notatki urzędowe
funkcjonariuszy publicznych, decyzje administracyjne (ale nie akta sprawy
jako całość!). Nie tylko dokumenty stanowią informację publiczną, również
obrady organów pochodzących z powszechnego wyboru, takich np. rady miast
i gmin, np. jeśli utrwalone są w formie audiowizualnej stanowią informację
4

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej, art. 1 ust. 1 [na:]http://isap.
sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198, (dostęp z dnia 15.11.2014 r.).
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publiczną. Wnioskodawcy mogą żądać także wglądu do dokumentów na miejscu, w siedzibie organu.
Natomiast nie stanowią informacji publicznej pisma, które składają strony
w postępowaniu, nie stanowią jej także wnioski, skargi czy innego rodzaju
dokumenty prywatne, które przecież także mogą znaleźć się w posiadaniu organów publicznych. Przykładowo listy motywacyjne, CV, ani inne dokumenty
składane na potrzeby prowadzonego naboru nie stanowią informacji publicznej i nie mogą być udostępnianie. Informacją publiczną nie będzie także żądanie wnioskodawcy o umożliwienie weryfikacji stanu faktycznego zaistniałego
w urzędzie, czy instytucji, np. w jaki sposób dana firma wykonała określone
prace w urzędzie. Informacją publiczną nie jest też wykonanie pracy za studenta lub ucznia i przygotowanie za niego całokształtu pracy dyplomowej.
Nie można też żądać w ramach wniosku o informację publiczną dostępu do
dokumentów złożonych do akt osobowych, np. dokumentów stwierdzających
ukończenie danej szkoły, potwierdzenia odbycia kursu.
W celu uchwycenia istoty informacji publicznej, należałoby odnieść się
także do pojęcia sprawy publicznej, którą jako jeden z pierwszych zdefiniował
H. Izdebski, opisując ją jako każdy przejaw aktywności władzy publicznej (jej
organów), osób pełniących funkcje publiczne i samorządów oraz już tylko niektóre działania innych osób, jednostek organizacyjnych, ale tylko takie, które
wiążą się z wykonywaniem zadań publicznych, przy jednoczesnym dysponowaniu majątkiem publicznym, przez który rozumieć należy również środki
publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych (art. 4 ust. 1)5. Pojęcia „informacji publicznej” oraz „sprawy publicznej”, są zatem powiązane, ale
nie są tożsame. Dla przykładu, akta zakończonej sprawy prokuratorskiej mogą
być sprawą publiczną, która interesuje np. daną społeczność lokalną, ale niekoniecznie każdy element akt będzie stanowił informację publiczną (oczywiście
po zakończeniu postępowania). Z powodu braku jednolitej definicji informacji
publicznej, tak często głos w sprawie zawierają sądy administracyjne, a niejednokrotnie wiele środowisk zgłasza potrzebę ujednolicenia pojęcia i podpisania
pod nie określonego katalogu informacji.

3.	Pomioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
Skoro podany został katalog tego, co może stanowić informację publiczną,
teraz zatem wypadałoby określić podmioty zobowiązane do udostępniania in5

	H. Izdebski, Samorząd terytorialny: Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Lexis-Nexis,
Warszawa 2004, s. 209.
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formacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, zwana w dalszej części tego artykułu, ustawą „udip” ujmuje tę sprawę następująco:
1.	Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne
oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
1) organy władzy publicznej,
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb
Państwa,
4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby
prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące
inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne,
które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki
samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
2.	Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje
związkowe i pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy
z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100,
poz. 1080, z późn. zm.), oraz partie polityczne.
3.	Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji6.
Powyżej wymienione podmioty publiczne nigdy nie zostały enumarytywnie wymienione z nazw, ani w ustawie, ani też w rozporządzeniu w sprawie
BIP, dlatego wydaje się koniecznym doprecyzowanie jakie podmioty są w istocie obowiązane do udostępniania informacji. Rozpoczynając nasze rozważania
od organów władzy publicznej winniśmy wskazać czym są w istocie organy
władzy publicznej. Wykładni przepisów w tym temacie podjął się sam Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 4 grudnia 2001 r. uznał, iż organy władzy
publicznej to organy państwa i organy samorządu terytorialnego, ale także
6

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej, art. 1 ust. 1 [na:]http://isap.
sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198, (dostęp z dnia 15.11.2014 r.).
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wszystkie władze konstytucyjne państwa lub samorządu, ale także inne instytucje, o ile wykonują funkcje władzy publicznej, oraz dodał, że wykonywanie
takich funkcji łączy się z reguły, chociaż nie zawsze, z możliwością władczego
kształtowania sytuacji jednostki. Michał Bernaczyk odnosi pojęcie władzy
publicznej wprost do konstytucji i definiuje, iż są to organy władzy publicznej,
w postaci władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz takie, które
nie poddają się jednoznacznej klasyfikacji według zasady trójpodziału władz
(KRRiT, NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka lub Narodowy Bank Polski).
Postarajmy się prześledzić, jakie podmioty reprezentują Skarb Państwa? Dla
przykładu jednostkami tego rodzaju są: Agencja Mienia Wojskowego, Agencja
Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Lasy Państwowe. Wszystkie wymienione instytucje definitywnie także są
zobowiązane do udostępniania do powszechnej wiadomości informacji o swoich działaniach, zamierzeniach w zakresie zadań, które realizują, gospodarując
przecież mieniem należącym do Skarbu Państwa. Kolejna kategoria, z którą
mamy do czynienia to podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne
albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące
inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Ta definicja ustawowa jest długa i znowu wymagająca
dookreślenia, zawiera ona różne kategorie podmiotów: spółki prawa handlowego, spółki akcyjne z udziałem Skarbu Państwa, spółki, w których właścicielem lub współwłaścicielem jest samorząd. Do omówienia pozostała nam
jeszcze jedna kategoria: podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu
terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję
dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Jednym z bardziej nietypowych przykładów takiego podmiotu, jest np.
Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o zdarzeniach medycznych, która jak się
okazało sama nie była pewna co do tego, czy jest podmiotem zobowiązanym do
udzielania informacji publicznej. Jednak sprawę prześwietlił dobrze Naczelny
Sąd Administracyjny w wyroku I OSK 3062/13, który jednoznacznie stwierdził,
iż: „Analiza przedstawionych wcześniej przepisów ustawy o prawach pacjenta
– kształtujących pozycję prawną wojewódzkich komisji do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych – wskazuje, że komisje te stanowią państwowe
jednostki organizacyjne. Działają bowiem przy wojewodzie, są z nim zespolone
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organizacyjnie, jak również ich funkcjonowanie jest finansowane z budżetu
państwa” i jako takie są zobligowane do stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W dalszej kolejności zajmiemy się innymi podmiotami także omawianymi
w ustawie, jednym z nich są partie polityczne. Otóż każda z partii politycznych,
bez względu na jej przynależność ideologiczną, zobowiązana jest do stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji. W praktyce okazuje się,
że partie polityczne zdają się mieć nikłą świadomość prawną w tej tematyce.
Sama konstrukcja oraz mała liczba publikowanych w ich Biuletynach Informacji Publicznej informacji może sprawiać wrażenie, że partiom nie zależy
na podnoszeniu świadomości wyborców w zakresie ich podstawowych praw
obywatelskich. Nie wiadomo także w jakim zakresie prawa też w jakim zakresie potencjalni wyborcy korzystają z przysługującego im prawa uzyskania
informacji publicznej, od tych, którzy będą ich reprezentować w przyszłości,
a szkoda. Działania proobywatelskie w tym obszarze mogłyby poprawić sytuację i sprawić, że partie jako podmioty bezpośrednio kształtujące stosunki
społeczno-gospodarcze w naszym państwie, mogłyby lepiej wywiązywać się
choćby z publikowania informacji o swojej statutowej działalności.
Innymi podmiotami, wchodzącymi do katalogu podmiotów zobligowanych
są związki zawodowe oraz związki pracodawców, które też stanowią o sprawach publicznych, a ich działanie powinno opierać się po części na działalności informacyjnej, lecz tylko te w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.
o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich
komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.).

4.	Komu przysługuje prawo do uzyskiwania
informacji publicznej?
Pytanie postawione w tytule tego rozdziału jest zasadniczą kwestią, dotycząca praw obywatelskich i głównego tematu naszych rozważań – czyli
informacji publicznej, jako jednego z podstawowych praw społeczeństwa informacyjnego. Prawo do informacji publicznej, ma bowiem w Polsce „każdy”.
To bardzo lakoniczne stwierdzenie, które jednakowoż lakonicznie prezentuje się w samych przepisach ustawy. „Każdy” to bowiem wszyscy, pod tym
stwierdzeniem ukrywają się zarówno osoby fizyczne, jak osoby prawne, osoby
małoletnie, skazani, organy, instytucje (choć z tym ostatnim nie zgodziłaby
się część ekspertów). Słowo „każdy” oznacza nie tylko obywatel Polski, choć
to sformułowanie także budzi kontrowersje ekspertów. Wniosek o informację
publiczną (i prawo do zapoznania się z informacją w BIP)może złożyć każda
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osoba, bez względu na wiek, płeć, poglądy, zdolność do czynności prawnych
etc. Wymiar prawa do informacji publicznej, ma więc bardzo demokratyczny
charakter. Co więcej, w art. 2 ust. 2 ustawy udip, stwierdzono, że „od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu
prawnego lub faktycznego”. Każda osoba, czy też organizacja ma prawo złożyć
wniosek o udostępnienie informacji publicznej, bez potrzeby wykazywania
jakiegokolwiek interesu prawnego czy faktycznego. W praktyce urzędowej
zauważa się, że wnioski o udip składają zarówno osoby fizyczne, firmy, stowarzyszenia , inne organizacje pozarządowe, a nawet osoby małoletnie. Każdy
z tych podmiotów powinien być potraktowany jednakowo, a jego zapytanie
winno posiadać jednakową moc prawną. W momencie udzielania pozytywnej
odpowiedzi na dane zapytanie, nie ma bowiem znaczenia czy wydajemy go
osobie małoletniej. Problem pojawia się dopiero w momencie, gdyby zaistniała
potrzeba wydawania decyzji administracyjnej odmawiającej udzielenia informacji publicznej, wówczas odmowa musiałaby by zostać skierowana do opiekuna prawnego osoby małoletniej. Kolejnym przedmiotem rozważań także
Trybunału Konstytucyjnego w temacie udostępniania informacji publicznej
każdemu, był fakt, czy „każdy”, to także cudzoziemiec, czy tylko obywatel Polski? I tutaj eksperci, m.in. W. Sokolewicz przyjął w swoim wywodzie, iż autorzy
konstytucji, jeśli dobrze odczytujemy ich intencje, wprowadzają takie określenia uprawnionego podmiotu, które stopniuje kategoryczność wymagania obywatela: wymaganie bezwzględne, gdy „obywatela polskiego”, mniejsze wymogi
w stosunku do „obywatela”i braku wymogu, gdy mowa jest o „każdym”...7,
a tak właśnie jest w przypadku ustawy udip. Autor ten zwraca uwagę, że jest
to „przyszłe, podmiotowe otwarcie” prawa do informacji publicznej, by miało
ono charakter bardziej „międzynarodowy” i stanowiło bardziej powszechną
ochronę wolności i praw człowieka, nie tylko na terenie jednego kraju.

5.	Tryby udostępniania informacji publicznej
Wnioskodawca jest uprawniony do pozyskiwania informacji, w określonych trybach. Ustawa konkretyzuje, że wnioskodawcy przysługuje prawo do:
„1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu
publicznego
2) wglądu do dokumentów urzędowych,
7

W. Sokolewicz, Komentarz do art. 61 Konstytucji RP [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2005, s. 14.
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3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów”. (art. 3 ust. 1 ustawy).
Generalnie więc mamy prawo do informacji, prawo wglądu do dokumentów, na miejscu, w siedzibie urzędu, oraz prawo bezpośredniego dostępu do
posiedzeń organów kolegialnie wybranych organów władzy publicznej. Przy
czym, każdy z wyżej wymienionych trybów był już w taki czy inny sposób
kwestionowany i budził rozliczne wątpliwości natury prawnej, dla przykładu
kwestia wglądu do dokumentów, nie może być utożsamiana z dysponowaniem
danym dokumentem. Obywatel nie może wejść w jego posiadanie, bo nie jest
do tego uprawniony, ma jedynie możliwość do zapoznania się z jego treścią,
w obecności urzędnika, tak aby nie był w stanie go wynieść lub np. dokonać
modyfikacji jego treści. Inne problemy rodziła możliwość uczestnictwa w obradach wybranych w powszechnych wyborach władz. Czy wnioskodawcy
przysługiwało na przykład prawo do czynnego zabierania głosu w takowych
obradach? Odpowiedź na powyższe pytanie jest zdecydowanie negatywna,
podobnie jak w pozostałych przypadkach, prawo do informacji, jest tylko
i wyłącznie prawem do informacji, a nie roszczeniem w jakiejkolwiek sprawie
czy żądaniem zmian w określonym zakresie. Pisze o tym m.in. W. Sokolewicz:
„Wstęp na posiedzenie organu nie daje żadnych praw do czynnego uczestnictwa w tym posiedzeniu”. W tym ujęciu prawo to ma raczej charakter bierny.
Inną kwestią rozpatrywaną i opisywaną przez ekspertów jest także zapis
ustawy mówiący, iż zapewnia się prawo:
3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3,
i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.
I tu powstają kolejne dylematy natury prawnej. Ustawa nie stwarza podstaw do wniosku, że zainteresowany, który nie dostał się na posiedzenie organu ma prawo skutecznie domagać się organizacji takiej transmisji8.
Wnioskodawcy przysługuje także prawo do informacji przetworzonej,
czyli takiej, która nie istnieje jeszcze w formie i postaci, którą urząd posiada
bezpośrednio, lecz może być wytworzona na podstawie posiadanych przez
urząd informacji i wymaga ona wysiłku intelektualnego do jej opracowania,
czy wytworzenia. Przy czym urząd może udzielić informacji publicznej, lub
odmówić prawa dostępu, ze względu na przesłankę braku wykazania przez

8

M. Bernaczyk, Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, op. cit., s. 128.
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wnioskodawcę interesu publicznego. Należy przy tym zaznaczyć, iż często
występuje „interes społeczny” w danej sprawie, który jednak nie musi być
tożsamy z zaistnieniem interesu publicznego. Warto przy tym zaznaczyć, że
wnioskodawca nie musi jednak posiadać wiedzy i sam wykazywać „a priori”
interesu publicznego, tylko czekać na działanie urzędu. Urząd, gdy stwierdza,
że informacja będzie stanowiła informację przetworzoną, wzywa wnioskodawcę do wykazania interesu publicznego. Jeśli petent go wykaże można mu
podać żądany zakres informacji, lub jeśli go nie wykaże, urząd może wydać
odmowną decyzję administracyjną.

6. Sposoby udostępniania informacji publicznej
Wnioskodawca ma pełne prawo żądania określonego sposobu udostępnienia mu informacji publicznej, w tym zakresie żaden urząd nie jest w tej kwestii
decydentem.
Art. 14. 1. stanowi, że udzielenie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne,
którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają
udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku9.
Urząd ma przy tym obowiązek powiadomienia wnioskodawcy, jeśli udzielenie
informacji nie jest możliwe w sposób określony we wniosku i zaproponowania
alternatywnego sposobu udostępniania lub umorzenia postępowania, na taki
tryb wskazuje wyraźnie art. 14 ust. 2: Jeżeli informacja publiczna nie może
być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot
obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem
i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób
lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie
informacji umarza się10.
Każdy, kto potrzebuje informacji publicznej określa zatem, w jaki sposób
informacja ma być mu dostarczona. Nawet w przypadku jeśli została już przez
urząd zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, a wnioskodawca nie
posiada o tym wiedzy, powinien otrzymać zawiadomienie w formie pisemnej,
z dookreśleniem gdzie dokładnie owa informacji została już opublikowana.
9

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej, op. cit.
	Ibidem.

10
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Należy zaznaczyć, że ustawodawca dał jednak „pierwszeństwo” bezwnioskowemu trybowi dostępu do informacji publicznej. Art. 10 ust. 1 ustawy
UDiP, bowiem, wyraźnie wskazuje: „informacja publiczna, która nie została
udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek”. Jeśli poszukiwanej informacji nie można
odnaleźć w BIP, można złożyć wniosek i prosić np. o przesłanie odpowiedzi
drogą mailową, np.: skany dokumentów, o przesłanie pocztą tradycyjną na
adres wnioskodawcy, adres firmowy, skrytkę pocztową, o odbiór osobisty lub
umożliwienie zapoznania się z dokumentacją na miejscu. Wnioskodawca ma
w tym względzie pełną swobodę decydowania o sposobie dostarczania mu
odpowiedzi. Z mojej własnej sześcioletniej praktyki urzędniczej wynika, że najczęstszą formą wybieraną przez wnioskodawców jest udostępnianie na adres
e-mailowy. Ten sposób udostępniania preferowany jest przez wnioskodawców
z młodszej grupy wiekowej, stowarzyszenia, fundacje. Z bardziej tradycyjnych
sposobów – czyli np. Wysłanie kserokopii na adres zamieszkania, korzystają
wnioskodawcy ze starszej grupy wiekowej.

7. Biuletyn Informacji Publicznej – urzędowy publikator
jako wiarygodne źródło informacji
Podstawowym aktem prawnym konstytuującym utworzenie urzędowego
publikatora teleinformatycznego, jakim jest Biuletyn Informacji Publicznej
w pierwszym rzędzie ustawa udip, a aktem wykonawczym rozporządzenie
MSWiA z 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Od
czasu wydania rozporządzenie nie zmieniło swojej treści i nie było modyfikowane. Biuletyn jest główną, oficjalną stroną danego urzędu lub instytucji. Art.
7. 1. ustawy udip, stanowi, że udostępnianie informacji publicznych następuje
w drodze:
1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych,
w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 811.
Tryb ten jest preferowany, ma pierwszeństwo przez innymi. Strona BIP
ma stanowić niejako „główną tablicę ogłoszeniową urzędu”, gdzie znajdują się
wszystkie informacje wymienione w ustawie, a także inne, które są szczególnie istotne z punktu widzenia interesu społecznego i publicznego. To znaczy,
że katalog informacji publicznych zawartych w ustawie, nie jest katalogiem
zamkniętym, lecz otwartym, umożliwia urzędowi stałe poszerzanie zamiesz11

	Ibidem.
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czania informacji. Strona urzędowa Bip znacząco różni od portali, zwykłych
stron www, które posiadają urzędy, nie tylko wizualnie, ale także co do samego sposobu zamieszczania informacji. Każda informacja opublikowana na
stronach BIP musi być bowiem opatrzona odpowiednimi informacjami, tzw.
metadanymi, które identyfikują podmiot, który udostępnia informację, osobę,
która wytworzyła informację lub formalnie odpowiada za treść informacji,
a także osobę, która opublikowała daną informację, w systemie BIP.
Całokształt systemu BIP, opisuje się następująco: udostępnienie następuje na tysiącach odrębnych stron umieszczonych pod odrębnymi adresami
(URL). Wszystkie te strony tworzą BIP o złożonej strukturze wewnętrznej, co
podkreślił sam ustawodawca w art. 9 u.d.ip.12 Strona BIP powinna mieć uporządkowaną czytelną strukturę, a jednocześnie istnieją elementy, które muszą
być na niej uwzględnione. Należą do nich enumeratywnie wyliczone w rozporządzeniu: logo(znak graficzny, umieszczony w górnej części strony), adres
strony strony głównej BIP, imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu
i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę
główną BIP, instrukcję korzystania ze strony BIP, menu przedmiotowe, dzięki,
któremu będzie można odnaleźć m.in. informacje publiczne, które zawarte
są w art. 8 ust. 3 ustawy udip. Organ na swojej urzędowej stronie powinien
pamiętać zwłaszcza o takich informacjach, których publikacja leży w interesie społecznym, zaspakaja potrzeby obywateli, wspiera rozwój społeczeństwa
obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności organu publikującego. Rozporządzenie w § 11 pkt. 5 ppkt. c mówi o publikowaniu informacji
publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów
odrębnych. Przykładem takich informacji jest np. podawanie do publicznej
wiadomości informacji o stanie środowiska. Publikacja musi zaistnieć na
stronach BIP, wskazuje na to art.23 ustawy z dnia 3 października 2003 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
„Publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej. Organ
administracji obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie
Informacji Publicznej”. Dalej w tej samej ustawie art. 25 wymienia w szczegółach
wszystkie podmioty zobowiązane do podawania informacji o stanie środowiska,
a także zakres informacji, które powinny być podane do publicznej wiadomości.
Podczas przeglądania BIP-ów różnych podmiotów zobowiązanych daje się zauważyć, że nie wszyscy szefowie tych instytucji i organów publikują informację
12

M. Bernaczyk, Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, op. cit., s. 196-197.
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o środowisku na swoich stronach BIP, tymczasem zamieszczenie ich wyłącznie
na stronie www.ekoportal.gov.pl jest niewystarczające. Każda instytucja prowadząca własne strony Biuletynu Informacji Publicznej powinna na swoich
stronach publikować te dane. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by te
same informacje znalazły się potem w wymienianym wcześniej ekoportalu.
Innymi przepisami, które regulują publikację w BIP, są przepisy samorządowe np. dotyczące obowiązkowego publikowania oświadczeń majątkowych,
przy czym inne podmioty na podstawie jeszcze innych rozporządzeń, czy zarządzeń, także zamieszczają oświadczenia majątkowe kierownictwa instytucji.
Każda strona podmiotowa BIP powinna zawierać także moduł wyszukujący. Praktyka wskazuje, że moduł wyszukujący większość stron posiada, lecz
niestety nie zawsze wyszukiwarki te są właściwie działającym narzędziem.
Sama konstrukcja przedmiotowego menu w BIP nastręcza organom wielu problemów, ponieważ rozporządzenie jest w tym bardzo ogólnikowe, stąd słuszne
wydaje się stwierdzenie, iż lakoniczna regulacja podustawowa powoduje, że
osoby odpowiedzialne za redakcję stron podmiotowych BIP muszą posiąść nie
tylko wiedzę dotyczącą informacji publicznej, ale posiadać również umiejętność wykładni jej wysoce abstrakcyjnych przepisów13.
Redaktorzy stron BIP muszą częstokroć rozstrzygać nad zasadnością i koniecznością zamieszczenia w Biuletynie różnych informacji, odnosząc je do
pojęcia informacji publicznej, tymczasem jak stwierdza Bernaczyk o tym czy
dana informacja jest informacją publiczną, redaktor stron musi rozstrzygać samodzielnie14. Dodaje także, iż pomimo, że art. 8 ust. 3 zdanie drugie
u.di.p. zezwala na publikowanie w formie elektronicznej innych informacji
publicznych, to brak refleksji nad kształtem i użytecznością tych informacji
dla społeczeństwa.
Przeciętny obywatel nie widzi różnicy pomiędzy zwykłym serwisem www
danego urzędu, a stroną BIP, dla niego zazwyczaj oba te źródła traktowane
są jako wiarygodne, tymczasem ma to zasadnicze znaczenie i konsekwencje prawne. W wielu sytuacjach zdarzało się, iż sąd zabierał głos w sprawie
konsekwencji zamieszczania informacji na stronach www, zamiast w BIP,
który jest narzędziem do tego powołanym. Strona BIP przede wszystkim nie
może zawierać reklam, ani treści o „komercyjnym charakterze”, a dane w niej
publikowane powinny zawierać metryczki – opis – jaka instytucja publikuje
informacje publiczne, kto odpowiada za ich treść, a także kto informacje
13

M. Bernaczyk, Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, op. cit., s. 245.
	Ibidem, s. 249.
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opublikował. Co ważne dokumenty te można weryfikować, pod kątem czasu
ich publikacji w Biuletynie, a ponieważ każda z tych stron powinna mieć wyznaczonego redaktora odpowiedzialnego za całokształt funkcjonowania BIP,
można liczyć na rzetelność zamieszczanych w nim danych. Takie oznaczenie
informacji ma zapewnić wiarygodność przez powiązanie ich z konkretnymi
osobami, odpowiedzialnymi za ich treść, zaś wymóg oznaczeń czasowych
pozwala na ocenę aktualności15. Część specjalistów wykazuje także, iż BIP jest
narzędziem bardzo funkcjonalnym, tanim, a przy tym powołanym właśnie do
kontaktu z obywatelami, ale bardzo często mało wykorzystywanym. Warto
posiłkować się stanowiskiem ekspertów w tym zakresie, iż właściwe i rzetelne
informowanie obywateli poprzez BIP, jak zauważa R. Kula, z pewnością pozytywnie wpłynie na wzrost zaufania internautów do dysponenta informacji
oraz przyczynia się do systematycznego korzystania z urzędowego publikatora
teleinformatycznego16.
Z punktu widzenia organizacji danej jednostki, bardzo ważne jest wyznaczenie osoby, która formalnie odpowiada za całokształt prowadzenia Biuletynu, a co więcej ważne są dokumenty wewnętrzne, czy to będą uchwały, czy
też zarządzenia (w zależności od rodzaju jednostki) regulujące kwestie publikowania informacji publicznych w BIP. Osoba odpowiedzialna musi zadbać o merytoryczne przygotowanie pracowników (bądź innych osób) bezpośrednio
uczestniczących w wytwarzaniu lub publikowaniu informacji. Powinna też
dopilnować, aby informacje były kompletne pod względem merytorycznym
i spełniały wymogi formalne (art. 8 ust. 6 u.di.p.)17.

8.	Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej
Informacja, której nie zamieszczono w BIP, a posiada walor informacji publicznej może być udostępniona na wniosek. Tryb wnioskowy udostępniania
informacji publicznej jest często wykorzystywany przez różne „kategorie”
wnioskodawców. Począwszy od uczniów, studentów, doktorantów, na stowarzyszeniach, fundacjach i firmach prywatnych skończywszy. Obywatele z roku
na rok chcą wiedzieć coraz więcej o działalności funkcjonowania podmiotów
publicznych, stąd też wniosków w urzędach i instytucjach w kraju z roku na
rok przybywa. Art. 10 ustawy udip wspomina o możliwości składania wnio15

M. Sakowska-Baryła, Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych, Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2014, s. 195.
16
	R. Kula, Wybrane problemy z oznaczaniem udostępnionych informacji w BIP, [w:] „Wspólnota”
20/2014, Wydawnictwo „Municipium”, s. 37.
17
M. Bernaczyk, Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, op. cit., s. 333.
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sku pisemnego lub ustnego, na który można odpowiedzieć ustnie i nie jest
wymagana forma pisemna. Z kolei art. 13 wskazuje na terminy, jakie urząd
zobowiązany jest stosować, przy czym ustawodawca orzekł, że wnioski winny
być załatwiane „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w ciągu 14 dni. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być wydłużony maksymalnie do dwóch
miesięcy, od czasu złożenia wniosku. Każdorazowo wnioskodawcę trzeba jednak zawiadomić o powodach prolongaty terminu oraz o jej powodach. Jak wynika z zapisów ustawy każda informacja o sprawach publicznych, bez względu
na to, czy jest udostępniania w BIP, czy też w trybie wnioskowym musi być
opatrzona następującymi danymi określającymi:
¾¾ tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść
informacji;
¾¾ danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację;
¾¾ datą udostępnienia.
Wniosek o informację publiczną jest odformalizowany i nie musi mieć żadnej sprecyzowanej formy jego sporządzenia. Urząd czy organ nie ma prawa
żądać od wnioskodawcy podawania jego danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres, czy numer telefonu. Wystarczy, że wniosek taki trafi do urzędu,
jego przedmiot stanowi informację publiczną, a wnioskujący poda adres pocztowy lub mailowy, numer faksu lub wybierze inną formę, dzięki której możliwe
będzie udzielenie odpowiedzi. Oczywiście zdarzają się częste sytuacje, w których wnioskodawca sam podaje swoje dane, ale ma to charakter wyłącznie
dobrowolny i odpowiedź ze strony organu nie może być uzależniania od tego,
czy wnioskodawca poda takie informacje, czy też nie. Co więcej wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie musi być podpisany, w tym względzie sądy
wypowiadały się niejednokrotnie w podobnym tonie jak NSA, który w sprawie
o sygnaturze I OSK 1277/08 uznał, że w ocenie NSA za wniosek pisemny uznawać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet, gdy do
jej autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny. Tak więc wniosek o udostępnienie informacji publicznej charakteryzuje się następującymi elementami:
¾¾ nie ma sformalizowanej struktury;
¾¾ jest sporządzany na dowolnym, wybranym przez wnioskodawcę noś
niku;
¾¾ nie musi być podpisany, ani tym bardziej opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym;
¾¾ nie ma wymagań odnośnie podawania danych osobowych wnioskodawcy.
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Dopiero w momencie wydawania odmowy udostępnienia informacji publicznej musimy pozyskać dane wnioskodawcy, ponieważ by odmówić informacji publicznej, trzeba wydać decyzję administracyjną. Dopiero wówczas
będziemy stosować kodeks postępowania administracyjnego, wcześniej nie
wchodzimy w tryb k.p.a. Wśród spraw rozpatrywanych przez sądy pojawiły
się także wyroki odnośnie braku podstaw do stosowania przepisów k.p.a przy
udostępnianiu informacji publicznej. Na przykład w wyroku II SA/Wa 2259/11
– Wyrok WSA w Warszawie, sędzia stwierdził, iż w orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że czynności proceduralne podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej poprzedzające ustalenie, czy
żądana informacja stanowi informację publiczną, nie są prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż wniosek nie
wszczyna postępowania administracyjnego (por. np. Wyrok NSA z 10 stycznia
2007 r., sygn. akt I OSK 50/06, Lex nr 291197).
Procedura wnioskowa jest więc stosunkowo prosta, nie trzeba posiłkować
się w tym względzie przepisami kodeksu. Urząd przyjmuje pismo, sprawdza
czy wniosek dotyczy informacji publicznej i jeśli posiada żądane informacje,
udostępnia je, albo jeśli ich nie posiada informuje o tym wnioskującego(zwykłym pismem).
Prawo do informacji publicznej może być ograniczone ze względu na ochronę
tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby lub
tajemnicę przedsiębiorcy. W wyjątkowych sprawach można odmówić udzielania informacji publicznej w przypadku jeśli wnioskodawca żąda od organu
tzw. informacji przetworzonej i nie wykaże tak zwanego „interesu publicznego”.
Składając pierwszy wniosek interesant nie musi wiedzieć, czym jest tzw. interes
publiczny, to organ w przypadku stwierdzenia, iż informacja będzie miała charakter informacji przetworzonej, może (ale nie musi) zażądać wykazania interesu publicznego. Pomimo, iż nie istnieje legalna definicja interesu publicznego,
w orzecznictwie przyjmuje się, że interes publiczny występuje wówczas, gdy
pozyskanie informacji i jej udostępnienie wiązałoby się, w późniejszym terminie
np. z udoskonaleniem działalności organów państwa. Piotr Sitniewski w swojej
publikacji podkreśla: „Zdaniem NSA szczególnej istotności dla interesu publicznego na pewno nie można wykazać, gdy w uzyskaniu informacji wnioskodawca
ma wyłącznie interes własny, gdyż musi on wykazać, że działa w interesie publicznym, a informacja ta ma szczególne znaczenie”18.
18

J. Ruszewski, P. Sitniewski, Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa w Białymstoku, Białystok 2013, s. 57.
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Zawsze zadaniem organu będzie wskazanie w decyzji administracyjnej,
iż wnioskodawca nie wykazał szczególnego interesu publicznego. To organ
obowiązany jest wykazać dowody na taki stan rzeczy. Przy wydawaniu decyzji
administracyjnej organ zobowiązany jest zawrzeć wszystkie elementy, które
musi posiadać decyzja administracyjna(oznaczenie organu, oznaczenie podmiotu, podstawę prawną, datę, uzasadnienie faktyczne i prawne), ale elementem dodatkowym , nie występującym w trybie k.p.a., jest wskazanie osób, które
zajęły stanowisko w sprawie. Art. 16 ust. 2 pkt. 2 jednoznacznie mówi, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona,
nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia
informacji. Nie należy zatem zapominać o tym istotnym zapisie, wskazuje on
bowiem wyraźnie, iż w tej sytuacji mamy do czynienia ze swoistym zlewaniem
się przepisów k.p.a., z ustawą udip. Najczęstszą przyczyną przy wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej przetworzonej przez urzędy
jest właśnie żądanie przez osoby uprawnione zbyt obszernego zakresu danych,
który wymaga przetworzenia i zaangażowania pracowników, którzy opracowują informację do takiej formy i stanu, w którym informacja ta wcześniej nie
występowała. Jeśli wnioskodawca nie będzie zgadzał się z decyzją odmawiającą mu informacji publicznej, w pierwszej kolejności służy mu odwołanie od
decyzji. Właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ wyższej instancji.
Odwołanie wnosimy w ciągu 14 dni za pośrednictwem organu, który wydał
decyzję, przy czym odwołanie nie musi zawierać szczegółowego uzasadnienia.
W odwołaniu należy też wskazać ewentualne błędy proceduralne lub uchylenie terminów przy udostępnianiu, jeśli takowe, faktycznie miało miejsce.
Organ II instancji po rozpatrzeniu odwołania, może:
¾¾ utrzymać zaskarżoną decyzję w mocy,
¾¾ uchylić zaskarżoną decyzję w całości lub w części i samodzielnie rozstrzygnąć co do istoty sprawy,
¾¾ uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego
rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji,
¾¾ uchylić zaskarżoną decyzję i umorzyć postępowanie I instancji,
¾¾ umorzyć postępowanie odwoławcze.
Jeśli organ II instancji wyda niezadowalającą decyzję wnioskodawcy przysługuje także prawo do złożenia skargi, a w tym wypadku stosuje się prawo
postępowania przez sądami administracyjnymi.
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Czy za nieudostępnienie informacji publicznej grożą sankcje karne? Tak –
art. 23 ustawy udip stanowi, iż „kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie
udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. W praktyce najczęściej stosowaną
przez sądy karą, jest kara grzywny. Przy czym „widełki”, które stosuje się przy
wymierzaniu grzywny są bardzo szerokie, sąd określając wysokość grzywny
sprawdza na ile organ wykazał się bezczynnością i czy jego działanie było
celowe. Wysokość świadczenia, który musi zapłacić organ może wynosić od
kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych, jak wynika z praktyki orzeczniczej.

9.	Kwestia kosztów udostępniania informacji publicznej
Co do zasady udostępnianie informacji publicznej powinno być bezpłatne
i odbywać się bezkosztowo. Sam fakt wniesienia wniosku nie może być z mocy
prawa obarczony żadnymi kosztami. Jednakże ustawodawca w art. 15 ust. 1
udip, stwierdził, iż podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia
lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku,
podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Najważniejszym sformułowaniem jest tutaj „kwestia kosztów dodatkowych”, czyli na przykład sporządzenie kserokopii dokumentów
w dużym wymiarze ilościowym lub zakupienia kilkudziesięciu płyt CD. Jako
kosztów dodatkowych nie można traktować czasu pracy urzędnika zaangażowanego w udostępnianie informacji publicznej. Koszty dodatkowe jakie mogą
być pobierane, nie obejmują kosztów osobowych, a jedynie koszta materialne
związane z przekształceniem informacji publicznej w formę i w sposób wskazany przez wnioskodawcę19. Przepisy udip co prawda dają organom możliwość
ustalenia wysokość tych kosztów, ale brakuje przepisów wykonawczych do
ustawy. Nie można bowiem, z punktu widzenia prawa, uzależniać udzielenia
odpowiedzi na wniosek, od tego czy zostanie wniesiona opłata za przekształcenie informacji. Organizacje pozarządowe oraz część ekspertów skłania
się ku poglądowi, iż skoro wszyscy obywatele są równi wobec prawa, także
w zakresie pozyskiwania informacji publicznej, niedopuszczalna jest sytuacja,
w której każdy z organów, np. w różnych województwach ustala inny cennik
udzielania informacji publicznych. Na razie sytuacja w różnych częściach
Polski wygląda podobnie, część urzędów pobiera opłaty za przekształcanie
19

J. Ruszewski, P. Sitniewski, Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach, op. cit.,
s. 53.
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informacji, a część rezygnuje ze stosowania art. 15. Każdy organ bowiem może,
ale nie musi pobierać takiej opłaty. Najrozsądniejszym wydaje się być pogląd,
w którym albo przyjmie się jednolity cennik na obszarze całego kraju, na tyle
niski, by z żadnego obywateli nie dyskryminować, ale również stosować go
tylko wtedy, kiedy koszty ponoszone przez urząd są znaczące.

Zakończenie
Prawo do informacji publicznej, nazywane jest w literaturze przedmiotu
„prawem wolnościowym”, „prawem gospodarczym”, „prawem demokratycznym”, które konstytuuje zasadę faktycznego sprawowania kontroli nad działalnością organów państwa. Wydaje się jednak, że prawo to jednak jest czymś
znacznie więcej – warunkuje istnienie prawdziwego społeczeństwa informacyjnego, partycypującego i posiadającego wysoką świadomość prawną.
Obywatele kraju mając dostęp do wiedzy o działalności organów swojego
państwa mogą być pewni, iż jest to państwo prawa, państwo, które przestrzega
konstytucji, praw człowieka, a także dba o interesy swoich rodaków. Oczywiście prawo do informacji bywa także nadużywane i zamiast służyć interesom
ogółu, wykorzystywane jest przez jednostki, które niezadowolone z rozstrzygnięć organów władzy próbują za pomocą informacji publicznej dochodzić
swoich bardzo partykularnych interesów. Niestety prawo do informacji jest
używane także do walki politycznej, do bezprawnego naruszania praw osób
trzecich, prawa do prywatności. Stąd też dyskusja wokół tematu prawa do
informacji robi się coraz gorętsza, a uczestniczą w niej środowiska naukowe,
stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, politycy, zaangażowani społecznicy i lobbyści. Na szczęście póki ta dyskusja trwa, możemy mieć nadzieję, że
żyjemy w wolnym kraju, który współtworzą odpowiedzialni obywatele.
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Afryka w „krzywym zwierciadle”
polskich mediów
i „informacji publicznej”
w XXI wieku

Streszczenie

W

XXI wieku środki masowego przekazu należą do jednych z najbardziej skutecznych narzędzi komunikacji społecznej. Od lat panuje
przekonanie, że przez wzgląd na masowość komunikatu, różnorodność form i metod jego przekazu a także ogromną liczbę odbiorców, pełnią
one rolę „czwartej władzy” w państwie. Można zaryzykować stwierdzenie, że
dzisiejsze mass media, to już nie tylko informator, przekaziciel rzeczywistości,
ale swego rodzaju reżyser obrazu świata. Dlatego też charakter, treść i intencja
przekazu mają niebagatelne znaczenie. Istotnym jest czy podawane newsy, wydarzenia emitowane w mediach odzwierciedlają rzeczywistość, czy powielają
jedynie, powszechnie istniejące stereotypy, dotyczące danego zjawiska, społeczności, kontynentu etc. Niestety, ze względu na aspekty komercyjne, szybkość przekazu dotyczącego danej sytuacji a także koszty emisji programów,
przekazywane w okrojonej formie, informacje, często nie tylko nie wyczerpują
tematu, ale i upraszczają przekaz, zniekształcają tę rzeczywistość. Ofiarą
tego typu medialnych „skrótów myślowych” pada min. kontynent afrykański
i jego mieszkańcy. To z kolei przyczynia się do ugruntowywania istniejących,
nierzadko krzywdzących opinii na temat specyfiki Czarnego Lądu. Ponadto,
okazuje się że podobna sytuacja ma także niekiedy miejsce w przypadku „informacji publicznej” dotyczącej tej problematyki. Autorka artykułu, ryzykuje
tę tezę na podstawie przeprowadzonej analizy, dotyczącej publikowanych, na
oficjalnych stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, pobieżnych, lakonicznych informacji na temat aktualnej sytuacji miesz-
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kańców kontynentu afrykańskiego i polityki zagranicznej naszego państwa
względem tegoż kontynentu.
Słowa kluczowe: mass media, stereotyp, edukacja globalna, Afryka, Afrykanie, informacja publiczna, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
W dyskusjach, debatach, rozważaniach badaczy kontynentu afrykańskiego, niejednokrotnie pojawiają się pytania na temat tego, jakie znaczenie
dla opinii publicznej ma obraz Afryki prezentowany w polskich mediach? Czy
znajduje on swoje odzwierciedlenie w podejmowaniu politycznych, ekonomicznych czy społecznych decyzji dotyczących tego kontynentu? Czy kształtuje opinie Polaków na temat mieszkańców, sytuacji i problemów Czarnego
Lądu? Pytania te należą do kategorii retorycznych. Za każdym razem, kiedy
się pojawiają, zamysłem ich autorów nie jest uzyskanie odpowiedzi na to co
oczywiste, a podkreślenie roli współczesnych mass mediów w kreowaniu wizerunku rzeczywistości afrykańskiej, dostrzeżenie ważkości problemu i sprowokowanie do dyskusji na temat tego zjawiska.
W 2008 roku socjolog Jean Baudrillard pisał, że …obraz wzmacnia wydarzenie
ale jednocześnie czyni je swoim zakładnikiem. Działa na zasadzie niekończącego
się zwielokrotniania. Nadaje wydarzeniu ogromną moc oddziaływania1. Dlatego
właśnie tak istotne jest czy podawane newsy, wydarzenia emitowane w mediach
odzwierciedlają rzeczywistość, czy powielają jedynie, powszechnie istniejące
stereotypy, dotyczące danego zjawiska, społeczności, kontynentu etc. Niestety, ze
względu na aspekty komercyjne, szybkość przekazu dotyczącego danej sytuacji
a także koszty emisji programów, nierzadko informacje, przekazywane w okrojonej formie, nie tylko nie wyczerpują tematu, zaledwie sygnalizując zdarzenie, nie
przybliżając szczegółów leżących u podstaw jego zaistnienia, ale i często, upraszczają przekaz, zniekształcając tę rzeczywistość.

Uwagi wstępne
Siła „rażenia” mass mediów z każdym dniem wzbudza coraz większy niepokój. Gros społeczeństwa nie często zadaje sobie pytanie, w jakim stopniu
informacje, które podają środki przekazu, wpływają na sposób, w jaki myślą,
odczuwają i reagują? A priori przyjmują medialne komunikaty, za oczywiste
1

J. Baudrillard, Duch terroryzmu, Warszawa 2005, s. 31.
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i słuszne, nie zastanawiając się nad tym gdzie zaczyna się i kończy granica
wolności mediów? Nie analizując tego, w jaki sposób sterują one ludzką świadomością? Co leży u podstaw medialnej potęgi?
Tymczasem, odpowiedzi na te pytania szukać należy w samej strukturze
środków przekazu, ich nieustannie ewoluującym charakterze i w ciągle rozrastającym się ich zasięgu oddziaływania. To właśnie masowość komunikatu,
odnosząca się zarówno do obszerności informacji podawanych przez media,
różnorodności form i metod ich przekazu, jak i olbrzymiej liczby odbiorców
sprawia, że od lat mass media traktowane są, jako „czwarta władza”2. „Przydomek” ten trafnie ilustruje pozycję dzisiejszych mediów, bo mimo, że nie
dysponują one formalnymi atrybutami władzy, to jednak niejednokrotnie,
niczym władza sądownicza, wyrokują w danej sprawie, czy ustanawiają zasady działania w społeczeństwie, co, jak wiadomo, stanowi domenę władzy
ustawodawczej3.
Potęga mass mediów przybrała tak wielki rozmiar, że wśród znawców problemu zaczęto nawet utożsamiać je z pewnego rodzaju współczesną religią.
I choć porównanie takie zdaje się być kontrowersyjne i nazbyt przejaskrawione
to trudno, oczywiście przy zachowaniu pewnej dozy tolerancji, nie dostrzec, że
teza ta ma całkiem silne argumenty potwierdzające ją. Prasa, radio, a zwłaszcza telewizja i Internet przyjęły wiele funkcji tradycyjnej religii. Tworząc nowe
symbole, posługując się własnym – swoistym językiem, interpretują świat,
wpływając na styl myślenia i zachowania ludzi, proponując wspólny sposób
przeżywania, stają się arbitrem prawdy4. Zdaniem Wiesława Dobrzyckiego,
dziennikarze stanowią kastę współczesnych kapłanów informacji i opinii
docierających codziennie do niemal wszystkich ludzi. W ich rękach znajdują
się środki umożliwiające manipulowanie świadomością milionów. Problem
w tym, że dobór tych rąk bardzo często pozostaje kwestią przypadku, wspieranego demagogicznymi sloganami o prawie każdego dziennikarza do niemal
pełnej swobody czynienia tego, co uzna za stosowne5.
Kolejna kwestia, istotna dla tematyki niniejszego artykułu, to fakt, że dzisiejsze środki masowego przekazu to tzw. „osobiste okno na świat”. Nieprzerwanie postępujący rozwój technologii informacyjnej zniwelował jakikolwiek
2

	T. Białobocki, J. Moroz, M. Nowina-Konopka, L. W. Zacher, Społeczeństwo informacyjne. Istota,
rozwój, wyzwania, Warszawa 2006, s. 44.
3
J. Braun, Potęga czwartej władzy, Warszawa 2005, s. 5.
4
	T. Halik, Europa: rany przeszłości i wyzwania jutra, [w:] Europa wspólnych wartości. Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy, pod red. S. Zięby, Lublin 2004, s. 141.
5
W. Dobrzycki, Stosunki międzynarodowe i polityka, Warszawa 1995, s. 85.
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dystans komunikacyjny. Poza możliwością nieograniczonego przestrzennie
i czasowo dostępu do porozumiewania się, gwarantuje także odbiorcom możliwość pozyskiwania obrazów i informacji z całego świata. Można pokusić
się o stwierdzenie, że praktycznie żaden zakątek ziemi nie jest już zamknięty
w swym geometrycznym obszarze, jego życie staje się w wielu momentach
życiem pozostałych części świata. To tzw. wszechobecność medialna każdego
miejsca na ziemi. Niestety, to co zatrważa i stanowi zagrożenie w kontekście
problemu poruszanego w artykule to fakt, że owa bliskość tego, co dalekie,
obecność tego, co nieobecne, nierzadko sprowadza się jedynie do świadomości społecznej ukształtowanej tylko i wyłącznie przez przekaz medialny a nie
zweryfikowany osobiście przez odbiorcę6. Już w 1948 r. Robert Merton i Paul
Lazarsfeld wprowadzili pojęcie „dysfunkcji narkotyzującej”. W opinii badaczy,
media tworząc stan społecznej apatii, umacniały wśród odbiorców przekonanie, że podana wiedza jest wystarczającą do aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym. W skutek tej tendencji, rola odbiorcy komunikatu sprowadza się
jedynie do pasywnej obserwacji7.

1. Mass media jako kreator rzeczywistości
Uwzględniając powyższe, a także fakt, że dzisiejsze środki masowego przekazu, to już nie tylko informator, przekaziciel rzeczywistości, ale swego rodzaju
reżyser obrazu świata, charakter, treść i intencja przekazu mają niebagatelne
znaczenie. Od woli mediów zależne jest, które tematy zostaną upublicznione,
rozdmuchane, a które zgaszone w zarodku8. Dzisiejsze mass media nie tylko
kształtują bieg życia, lecz potrafią także przerywać ten bieg9. W tej sytuacji,
relacja zachodząca między jakością komunikatów medialnych a kształtem
i charakterem istniejących stosunków społecznych nie wymaga szczególnie
pogłębionych analiz socjologicznych. Powołując się na opinię Piotra Żuka,
można zaryzykować stwierdzenie, że to już nie media stanowią skrzywioną
kalkę rzeczywistości a wręcz odwrotnie – to codzienność stanowi mniej, lub
bardziej udaną kopię medialnych obrazów10.
6

J. Ortega y Basset, Bunt mas, Warszawa 1997, s. 35-36.
	T. Goban-Klass, Komunikowanie i media masowe, PWN, Warszawa1999, s. 187.
8
Zdaniem wielu socjologów współczesne środki masowego przekazu są zwykle konformistyczne. Zazwyczaj opowiadają się za poglądami większości, lub grupy silniejszej. Najczęściej
faworyzują treści, które same uznają za wartości dominujące. Wyrażają wartości prestiżowych warstw społecznych, elit wspólnot lokalnych (R. Merton, Teoria socjologiczna i struktura
społeczna, PWN, Warszawa 1982, s. 421., R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1999.).
9
D. Dayan, E. Katz, Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, Warszawa 2008, s. 10.
10
	P. Żuk, Media i Władza, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006, s. 9.
7
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Autorska, autorytatywna, często stronnicza interpretacja powoduje, że
nadawcy komunikatu stają się współtwórcami, a niekiedy twórcami globalnego porządku. Wspomniana stronniczość mediów polega przede wszystkim
na tym, że intencją dziennikarzy jest upowszechnianie treści, artykułów i programów faworyzujących jeden światopogląd kosztem innych. Tego typu polityka informacyjna służyć może konkretnym grupom interesu czy określonym
ideologiom. Istotnym i niezaprzeczalnym, jest to, że systematyczne faworyzowanie wybranego stanowiska może ugruntowywać lub tworzyć nowe, często
nieobiektywne poglądy i krzywdzące stereotypy11.
Celem współczesnych informatorów nie jest służenie komunikacji pomiędzy jednostkami, ale pośredniczenie między jednostką, a rzeczywistością
społeczną i bytową. Jak pisał Eric McLuhan … miliony ludzi siedzących przed
telewizorami i oglądających program w stylu CNN – przyjmują z autorytatywnego
źródła współczesny odpowiednik szamańskiej wiedzy, co wyraźnie przypomina
dawne stosunki plemienne oparte na tyranii i kontroli12. Problem stanowi fakt,
że człowiek postrzega świat poprzez media, a następnie stosownie do posiadanego obrazu świata ustosunkowuje się do różnych aspektów życia13. I tak powstałe medialne społeczeństwo14oparte jest przede wszystkim na kontaktach
i stosunkach międzyludzkich mających charakter zapośredniczony, powierzchowny, bezosobowy15. Społeczeństwo, w którym szeroko rozumiane media
stały się środowiskiem człowieka, wirtualność stała się jego rzeczywistością.
Jak pisze Tomasz Goban-Klas … dziś człowiek swój dzień powszedni zaczyna często,
nie jak dawniej – od modlitwy, lecz od włączenia radia, i kończy go nie modlitwą
wieczorną, ale wyłączeniem telewizora lub radia. Proporcja kontaktów bezpośrednich do kontaktów medialnych jest oczywiście różna dla różnych ludzi i trudna
do ustalenia w każdym przypadku, ale śmiało można stwierdzić, że znakomita
większość kontaktów z innymi ludźmi i ich symbolicznymi wytworami ma obecnie
charakter pośredni – zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Jak powiada przysłowie
– przyzwyczajenie jest drugą naturą, przyzwyczajeni do mediów nie odczuwamy
sztuczności rozmowy telefonicznej, e-mailu, czy telewizyjnego talk-show. Człowiek
dzisiejszy nie zdaje sobie sprawy z tego, w jakim stopniu stał się uzależniony od
11

J. Street, Mass media, polityka, demokracja, Kraków 2006, s. 14.
	E. McLuhan, F. Zingrone (red.), Essential McLuhan, Ontario 1995, s. 187, E. McLuhan, Wybór
pism, Poznań 2001.
13
	A. Koś, Językowa przemoc mediów, [w:] Media i władza, pod red. P. Żuka, Warszawa 2006, s. 187.
14
	Pod wpływem mediów głębokiemu przekształceniu ulega poczucie przestrzeni i czasu, fizyczne podstawy wszelkiego społecznego i ludzkiego doświadczenia, [w:] M. Castells, The Rise of the
Network Society, Blackwell, Oxford 1996, s. 376.
15
	T. Goban-Klas, Społeczeństwo medialne, WSiP, Warszawa 2005, s. 46.
12
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środowiska medialnego, w którym jest zanurzony. Nie myli wprawdzie filmu z rzeczywistością, nie zawsze ulega reklamie, ale wchłania ukryte w nich przekazy16.
W czym tkwi siła mediów, że odbiorcy, przyjmują informacje, jako obiektywne, oczywiste i autorytatywne? Z pewnością, wpływ na to ma sposób
konstruowania wiadomości, przekazujący z pewnym namaszczeniem spektakularne informacje, zachęcając w ten sposób odbiorców do czynnego uczestnictwa w przekazie. Równie istotną jest popularność, atrakcyjność tematu. Im
bardziej temat jest prowokujący, kontrowersyjny, tym większa jest rzesza jego
odbiorców. Ponadto, dzięki szerokim możliwościom elektronicznym i technologicznym przekazy informacyjne mają olbrzymią siłę oddziaływania. Spektakularne medialne wydarzenie jest, jak święto religijne. Stanowi przerwę w codziennej rutynie. Pod względem retoryki, w przeciwieństwie do naukowego
dyskursu, dziennikarstwo koncentruje się na wybitnych jednostkach i spektakularnych, często dramatycznych faktach. Tam gdzie naukowcy koncentrują
swoją uwagę na długotrwałych procesach przyczynowo – skutkowych, tam
media zauważają przede wszystkim bohaterów lub złoczyńców17.

2.	Czy Afryka to temat ważki dla polskich mediów?
Wiadomo już, co tworzy potęgę współczesnych informatorów i jak silne
przełożenie mają one obecnie na opinie społeczną. Czy przez pryzmat tej świadomości, kontynent afrykański można postrzegać, jako miejsce, strukturę,
temat atrakcyjny dla polskich mass mediów?
I tak i nie. W subiektywnej opinii autorki tego tekstu, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny i kategoryczny. Wynika to przede
wszystkim z faktu, że śledząc, od lat, informacje przekazywane w prasie,
telewizji czy Internecie na temat Afryki, odnosi ona wrażenie, że zainteresowaniem cieszy się jedynie wybrana kategoria treści. Oczywiście pojawiają się
także te o charakterze naukowym, ale należą one do incydentalnych i bardzo
często emitowane są w godzinach najmniej atrakcyjnego czasu antenowego –
czyli w tych o najniższej oglądalności (po godz. 22.00 w dzień powszedni i po
godz. 24.00 w weekend).
Zazwyczaj jednak, tematy dotyczące kontynentu afrykańskiego, nie należą
do tych chętnie i często podejmowanych przez polskie mass media. Nie trafiają
one na pierwsze strony gazet ani do głównych wydarzeń serwisów informacyj16

	T. Goban-Klas, Społeczeństwo masowe, informacyjne, sieciowe czy medialne?, s. 10. [na:] users.uj.edu.pl/~usgoban/files/spoleczenstwomedialne (dostęp z dnia 06.10.2014 r.).
17
D. Dajan, E. Katz, op cit., s. 54-65.
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nych. Wynika to przede wszystkim z faktu znikomego zainteresowania w Polsce tym regionem. Występujące powszechnie przekonanie o dalekiej odległości
kontynentu od naszego kraju, nierzadko skutkuje brakiem identyfikacji z tamtejszymi problemami czy wydarzeniami. Ponadto, zjawiska występujące na
Czarnym Lądzie, w świadomości polaków, jawią się, jako abstrakcyjne, nieadekwatne do europejskich czy polskich realiów życia codziennego. Z kolei, jeżeli
już tematy Czarnego Lądu pojawiają się w medialnych czołówkach, to dzieje
się to najczęściej za sprawą jakiegoś dramatycznego wydarzenia, które pochłonęło tysiące ludzkich istnień. Przekazywane wtedy przez polskich dziennikarzy informacje, emitowane są ku przestrodze odbiorcy. Informatory, same
z siebie, sporadycznie wręcz interpretują poszczególne newsy tak, by miały one
szanse zmienić ton wypowiedzi na temat Afryki i jej mieszkańców. Tego typu
interpretacje nie dość, że prezentują w złym świetle pozycję kontynentu afrykańskiego ale i umacniają powszechnie obwiązujące negatywne stereotypy18,
budząc u polaków często nastawienie dyskryminacyjne a niekiedy wręcz rasistowskie względem mieszkańców Czarnego Lądu19.
Zdaniem Profesora Macieja Ząbka przykładem na to są nie tylko kontrowersje związane ze słowem „Murzyn”, czy wierszem dla dzieci „Bambo”,
ale także generalnym przedstawianiem Afryki i jej problemów w mediach,
kwestią choćby praw kobiet, głodu, AIDS, czy pomocy humanitarnej. Z jednej
strony wydaje się, że powoli kończy się już czas, w którym o Czarnym Lądzie
i jej mieszkańcach można było krytycznie wypowiadać się publicznie bez
żadnej obawy, z drugiej zaś Polacy nadal nie są gotowi do prowadzenia merytorycznego dialogu o Afryce i z Afrykanami20.

18

Zarówno badania opinii publicznej w Polsce, jak i badania postaw uczniów w innych krajach europejskich wskazują na to, że wyobrażenia o krajach Południa nacechowane są licznymi stereotypami,
a wiedza o tych nich jest drastycznie ograniczona. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii,
w której edukacja globalna ma kilkudziesięcioletnią historię, pokazują, że problem ten jest zjawiskiem
masowym. Ponad 75% przebadanych uczniów uważa, że w Afryce brakuje żywności, ponad 50% myśli,
że nie ma na tym kontynencie drapaczy chmur. Tymczasem dość łatwo dotrzeć do faktów, które przeczą tym wyobrażeniom – chociaż głód dotyka wielu mieszkańców Afryki, w zdecydowanej większości
krajów głównym problemem nie jest fizyczny brak żywności, lecz brak środków na ich zakup, w prawie
każdej z wielkich metropolii afrykańskich można dostrzec nowoczesne budynki typu drapacze chmur,
M. Wojtalik, Edukacja globalna – odkryć na nowo rzetelność w opisywaniu krajów Południa, Ośrodek
Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011, s. 1-2.
19
	P. Średziński, Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach, Warszawa 2011, s. 2-3.
20
M. Ząbek, Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów, Warszawa 2007, s. 7-8.

Dostep do informacji publicznej_srodki.indd 106

2014-11-28 16:22:15

afryka w „krzywym zwierciadle” polskich mediów ...

107

3. Rzeczywistość afrykańska a rzeczywistość medialna
Na potwierdzenie tezy stawianej przez profesora, znaleźć można szereg
przykładów medialnej interpretacji kontynentu. Do najbardziej jaskrawych
należy spot reklamowy, który pojawił się w pierwszych miesiącach 2013 roku
w polskiej telewizji. Reklama Banku PKO BP z udziałem Szymona Majewskiego, w sarkastyczny, drwiący sposób przedstawia i komentuje Afrykę, jako
miejsce „końca cywilizacji”. Przekaz, w którym odbiorca najpierw widzi najbardziej utożsamiane z kontynentem obrazy czyli sawannę, stado żyraf, jeepa
używanego podczas safari, a potem plemię przypominające Pigmejów, ma przekonywać odbiorców do nowej usługi bankowej – mobilnej płatności. W dwóch
innych odcinkach tego cyklu reklamowego akcja rozgrywa się w świecie baśni
i na Marsie, co zapewne podkreślać ma abstrakcyjność miejsc, do których
dociera oferta banku. To co szczególnie ważne w tym przekazie to fakt, że bez
względu na produkt, stanowiący temat reklamy, nie może ona bazować na tego
typu treściach. Spot reklamowy może być zabawny w swoim przekazie, może
poruszać odbiorcę lub skłaniać go do refleksji, ale nie ma prawa opierać się na
krzywdzących, dyskryminujących stereotypach21. Paradoks sytuacji podkreśla
fakt, że na przestrzeni ostatniej dekady rynek komórkowy w Afryce odnotował wzrost z 20 milionów do prawie 600 milionów aparatów na kontynencie
a w jego wschodniej i południowej części funkcjonuje system mobilnych płatności. Na dzień dzisiejszy ponad 50% mieszkańców Afryki posiada już telefon
komórkowy. To dowodzi, że zarówno osoby odpowiedzialne za taki scenariusz
reklamy, jak i decydenci z Banku PKO BP, nie dysponują żadną rzetelną wiedzą
na temat aktualnej sytuacji w Afryce22.
Z pewnością, przykład ten należy, do jednego z bardziej kontrowersyjnych
prezentowanych na przestrzeni ostatnich lat w polskich mass mediach, ale
trafnie ilustruje on istniejące jeszcze często w Polsce wyobrażenie o Czarnym
Lądzie. Zdecydowanie nie jest on odosobniony w takiej stylistyce interpretacji
kontynentu. Istotne jest to, w jakim stopniu ten spot reklamowy i podobne temu
treści publikowane w mass mediach kształtują wyobrażenie polaków o Afryce
i jej mieszkańcach. Dowód na to, że takie portretowanie Afryki wpływa na
utrwalanie stereotypów na temat całego kontynentu afrykańskiego i pocho21

http://wyborcza.pl/1,76842,13821174, Awantura_o_reklame_z_Szymonem_Majewskim_
w_Afryce.html (dostęp z dnia 17.10.2014 r.).
22
Komórkowa rewolucja zmienia Afrykę, [na:] http://wiadomosci.onet.pl/nauka/komorkowa-rewolucja-zmienia-afryke/b1y5r (dostęp z dnia 19.10.2014 r.); Telefony komórkowe w trzecim
świecie, [na:] http://blog.topdollarmobile.pl/telefony-komorkowe-w-trzecim-swiecie/ (dostęp
z dnia 19.10.2014 r.).

Dostep do informacji publicznej_srodki.indd 107

2014-11-28 16:22:16

108

margot stańczyk-minkiewicz

dzących stamtąd ludzi, pokazały badania opinii publicznej przeprowadzone
na zlecenie Fundacji „Afryka Inaczej” w 2010 roku. Z badań tych wynika, że
media stanowią dla przeciętnego Polaka jedno z głównych źródeł zdobywania
wiedzy o Afryce. Pełnią one w tym przypadku rolę pośrednika w dostarczaniu
i doborze wiadomości, a większość respondentów przyznawała, że informacje o kontynencie afrykańskim docierają do nich poprzez programy informacyjne, przedstawiające Afrykę w kontekście negatywnym, oraz poprzez
nieliczne programy o tematyce podróżniczej lub przyrodniczej23. W związku
z tym, oczywistym staje się, że postrzeganie Afryki i Afrykanów w dużej mierze
uzależnione jest od tego, jaki ich wizerunek przedstawiają media24.

4. Mass media jako narzędzie globalnej edukacji
To z kolei rodzi problem, ponieważ w opinii wielu badaczy mediów, rzetelność ich komunikatów i obiektywizm informacji pozostawia wiele do życzenia.
Zdaniem Marka Jachimowskiego nawet tradycyjnie pojmowana niezależność
mediów praktycznie już nie istnieje. Media są sprzęgnięte z gospodarką i kapitałem.
Z punktu widzenia kapitału – dziennikarskim przekazem medialnym rządzą takie

23

	P. Średziński, op. cit., s. 14-15.
Przez 12 miesięcy, od 1 sierpnia 2010 roku do 31 lipca 2011 roku, Fundacja „Afryka Inaczej” prowadziła monitoring i analizę polskich mediów – prasy, radia i telewizji – oraz portali internetowych,
zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. W sumie było to 931 tytułów prasy drukowanej,
3045 serwisów i portali internetowych, 13 rozgłośni radiowych oraz 16 kanałów telewizyjnych. Monitoring odbywał się z uwzględnieniem następujących słów kluczowych: „Afryka”, „Murzyn”, „Murzynka”, „Murzyni”, „Bambo”, „Afrykanin”, „Afrykanka”, „Afrykańczyk”, „Afrykanie”. Dodatkowo
do słowa „Afryka” dopasowano jeszcze dwie dodatkowe kategorie – „Afryka plus sytuacja społeczna”
oraz „Afryka plus sytuacja gospodarcza”. W przypadku słów kluczowych używanych do nazywania
osób pochodzących z Afryki zostało wybrane słowo „Murzyn”, zestawione z „Afrykaninem”, w celu
porównania frekwencyjności występowania pierwszego z nich, które jest współcześnie uznawane
przez Afrykanów mieszkających w Polsce za obraźliwe, oraz słowa akceptowanego przez osoby pochodzenia afrykańskiego. Celem monitoringu była też analiza sposobu portretowania Afryki przez
polskie media. Dodatkowo, zespół prowadził uzupełniający monitoring wypowiedzi polityków, uznanych za dyskryminujące Afrykanów, które pojawiały się w przestrzeni publicznej za pośrednictwem
mediów. W takich przypadkach ważnym elementem analizy stawała się przede wszystkim reakcja
mediów na dyskryminującą wypowiedź, która torowała bądź blokowała drogę dla podobnych
wypowiedzi w przyszłości. Zespół prowadzący monitoring korzystał z wycinków dostępnych na
specjalnej platformie internetowej i dokonywał ich selekcji do dalszej analizy pod kątem treści, jeśli
ta zawierała przekaz dyskryminujący afrykańską społeczność. Jednocześnie zostało przygotowane
podsumowanie każdego miesiąca, dotyczące głównych zagadnień omawianych przez media w tym
okresie. Podsumowanie to analizowało wiodącą tematykę we wskazanym czasie, przyczyny jej
zaistnienia, dobór tematów i sposób komunikowania wiadomości dotyczących Afryki i Afrykanów.
Te dwa ostatnie elementy były szczególnie ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę trzy główne obszary
skojarzeń dotyczących Afryki – złe warunki życia, niebezpieczna i niestabilna sytuacja polityczna
oraz piękna i dzika przyroda – i negatywne stereotypy na temat osób pochodzenia afrykańskiego.
P. Średziński, op. cit., s. 5-9.

24
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same prawa jak reklamą. Ma on się przede wszystkim sprzedawać, czyli musi być
treściowo atrakcyjny. Nie koniecznie musi być informacyjny czy dyskursywny. Wystarczy, że jest sensacyjny lub ma walory „inforozrywki”25.
Powstaje zatem pytanie, w jak znacznym stopniu faktycznie, dzisiejsze
media wypełniają przypisaną im rolę narzędzia edukacji? Jaki jest ich wkład
w proces edukacji globalnej? I dlaczego tak istotne jest to, by promowały one
obiektywne, niczym nie zniekształcone treści dotyczące rzeczywistości?
Zdaniem Bogusławy Dobek – Ostrowskiej i Roberta Wiszniewskiego, oprócz
funkcji informacyjnej, prezentacyjnej i perswazyjnej media powinny pełnić
także tę edukacyjną. Powinny tłumaczyć znaczenie oraz wagę wydarzeń i faktów, wyjaśniać je bądź analizować26.
Media globalne powinny edukować szeroko i w kontekście zmian ogólnych,
zachodzących w danym kraju czy na świecie. Media lokalne powinny zasadzać
się na odkrywanie, przybliżanie i upowszechnianie: rzeczywistości najbliższej
w sferze kultury regionalnej, dziedzictwa danego regionu, tradycji, obyczajów,
gospodarki, polityki, postrzegania zachodzących zmian, codziennego życia
użytkowników mediów środowiskowych. Udział mediów w systemie komunikowania społecznego powinien wspomagać proces dążenia do poszukiwania
względnej równowagi zjawisk globalnych i lokalnych. Stwarzać możliwość
szerokiego uczestnictwa w oglądzie świata z różnych perspektyw27.
Taka aktywność mediów powinna umożliwiać wypracowanie odpowiedzi
na różne potrzeby i problemy współczesnego świata. Powinna współtworzyć
proces tzw. „globalnej edukacji”, której celem jest wyposażenie człowieka
w „świadomość globalną”, która propaguje pluralizm, tolerancję i dialog międzykulturowy; akcentuje dobro wspólne ludzkości; odzwierciedla tendencje
uniwersalistyczne28. Nastawiona jest przede wszystkim na uzmysłowienie ludziom wielu aspektów rzeczywistości panującej na świecie oraz uświadomienie konieczności podejmowania działań na rzecz większej sprawiedliwości,
równości i przestrzegania praw człowieka dla wszystkich. Edukacja globalna
25

M. Jachimowski, Funkcje współczesnej prasy lokalnej i możliwości ich realizacji: Prasa jako „czwarta władza” stojąca na straży lokalnej demokracji czy zakładnik miejsko-gminnych układów?, [w:]
Materiały z konferencji zorganizowanej przez Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce
w dniu 29 października 2009, pod redakcją A. Bodnara i D. Bychawskiej-Sieniarskiej, Wydawca: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2010, s. 29. [na:] http://www.hfhr.org.
pl/obserwatorium/images/wolnosc%20slowa%20w%20prasie%20lokalnej.pdf (dostęp dnia
03.11.2012 r.).
26
	B. Dobek-Ostrowska, M. Wiszniewski, Teoria Komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2001, s. 70-71.
27
	A. Roguska, Media globalne – media lokalne, Kraków 2012, s. 14.
28
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Praca zbiorowa, Warszawa 2004, s. 297.
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jest ogólnoświatowym wymiarem edukacji obywatelskiej i obejmuje edukację
rozwojową, edukację o prawach człowieka, edukację o zrównoważonym rozwoju, edukację na rzecz pokoju i zapobiegania konfliktom oraz edukację interkulturalną29. W kontekście niniejszego tekstu, ważne jest, że ten rodzaj edukowania – uświadamiania społeczeństwa, w tym także polskiego, umożliwiłby
przybliżenie mu merytorycznej, obiektywnej wiedzy, która gwarantowałaby
racjonalne, podejście do zagadnień związanych z kontynentem afrykańskim.
Np.: możliwości współpracy z jej mieszkańcami czy inwestowania w tamtejszy
region30.
Czy w tego typu proces edukacji społecznej mogą wpisać się mass media?
Czy w kontekście wizerunku Czarnego Lądu oczami polaków, potrafią one
dyskredytować istniejące stereotypy? W jaki sposób mogłyby one pokazywać
pełniejszy obraz rzeczywistości Afryki i jej mieszkańców31?
Przede wszystkim należałoby skupić się na zmianie sposobu doboru wiadomości docierających z tego kontynentu i retoryki stosowanej w ich przekazie.
Nie kierować się w nich jedynie sensacyjnością informacji. Oprócz samego
opisu problemów, które stanowią, co oczywiste, sporą część tamtejszej rzeczywistości, należałoby przedstawiać także te informacje, które będą równoważyć
złe wiadomości i oddawać bardziej różnorodny, perspektywiczny, rzetelniejszy
obraz kontynentu. Oczywiście nie można liczyć na to, że tematyka afrykańska zdominuje treści prezentowane przez polskie informatory. Kontynent
afrykański i jego problemy z pewnością nadal będą należały do kategorii
tematów peryferyjnych dla polskich mediów, dlatego też, te które już zostaną
poruszone powinny wykorzystywać szansę, jak najpełniejszego ukazania tamtejszej rzeczywistości zarówno w aspekcie zagrożeń ale i wielu szans, które się
tam pojawiają. Warto byłoby odejść od realizowanych dotychczas, krótkich
29

My a trzeci świat, Pismo gdańskiego ośrodka ruchu solidarności z ubogimi trzeciego świata, [na:]
http://www.maitri.pl/gazetka/my_84/html/ed_global.htm,(dostep14.10.2014), Zob. także [na:]
http://portalwiedzy.onet.pl/4868,57556,1554668,1,czasopisma.html (dostęp z dnia 17.10.2014 r.).
30
Z badań opinii publicznej na temat stosunku Polaków do Afrykańczyków warto przytoczyć
charakterystyczne wypowiedzi respondentów: Kultura afrykańska? Nie wiem, jakieś tańce przy
ognisku, podskoki z oszczepami. Ale tak żeby jakaś książka, albo film to absolutnie nic; Tam wszyscy
żyją z uprawy roli. Część coś robi z drewna, takie stworki z baobabów. Są też szamani, robią mikstury
z kości słoniowej. 3 Jak wskazują autorzy raportu, powstałego z tego badania, wiele obiegowych
wyobrażeń o kontynencie afrykańskim zawiera elementy kulturowego rasizmu. Na przykład
ze stwierdzeniem Kultura imigrantów z Afryki znajduje się na niższym etapie rozwoju zgadza się
co trzeci Polak, blisko połowa nie ma zdania, a tylko co czwarty jednoznacznie się mu sprzeciwił. Dane pochodzą z projektu realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Ministerstwo
Spraw Zagranicznych RP – Opracował M. Wojtalik, Edukacja globalna – odkryć na nowo rzetelność w opisywaniu krajów Południa, Warszawa 2011, s. 2-3.
31
http://osswiata.pl/witkowski/2013/04/25/jaki-wizerunek-afryki/ (dostęp z dnia 09.10.2014 r.).
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notek prasowych, jako jedynych informacji na temat Afryki, często pobieżnie
tłumaczonych, pozbawionych refleksji dotyczących konieczności rzetelnego
wyjaśnienia zaistniałych sytuacji, na rzecz, może rzadszych, ale pełniejszych
tekstów o Afryce i Afrykanach32.

5.	Prawo do „informacji publicznej” w kontekście informacji
dotyczących kontynentu afrykańskiego
Mając świadomość pobieżnego traktowania tematyki afrykańskiej przez
polskie media, należałoby zająć się kwestią dotyczącą dostępu obywatela
naszego kraju do informacji publicznej33 na temat tego kontynentu. Czy ma
on szansę pozyskania rzetelnej i rzeczowej informacji na temat sytuacji na
Czarnym Lądzie?
Biorąc pod uwagę obszar, którego dotyczyć ma w tym przypadku informacja publiczna, uzasadnionym wydaje się być przeanalizowanie, jako najbardziej miarodajnych, treści publikowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Okazuje się, że już z pierwszych informacji
MSZ, wywnioskować można, że Afryka, jako cały kontynent nie jest rejonem
budzącym zainteresowanie Polskiej Dyplomacji. Dane dotyczące relacji Polski
z Afryką podzielone są na dwie kategorie – Afryka Północna i Bliski Wschód,
jako jedna i Afryka Subsaharyjska, jako odrębna część polityki zagranicznej
Polski. Z informacji dotyczących współpracy z państwami, wyraźnie uprzywilejowanego regionu północny Czarnego Lądu, polski obywatel wyczytać może
przede wszystkim, jak przebiegały relacje dyplomatyczne z tym regionem od
lat 20-tych ubiegłego wieku. Rys historyczny, przybliżony polskiemu obywatelowi koncentruje się zwłaszcza na regionie Bliskiego Wschodu, uwzględniając
w tym obecność tam polskich kontyngentów wojskowych w ramach misji pokojowych i stabilizacyjnych (UNDOF – na Wzgórzach Golan, UNIFIL w Libanie,
UNEF w Egipcie, Pustynna Burza w Kuwejcie, czy w ramach Wielonarodowej
Dywizji Centrum-Południe w Iraku). Ponadto, krótko scharakteryzowany jest
stan relacji Polska – Afryka Północna i Bliski Wschód od 2011 roku. Arabska
Wiosna, postawiła przed społecznością międzynarodową nowe zadania – w wy32

	P. Średziński, op. cit., s. 17.
Informacja publiczna – według prawa polskiego każda informacja o sprawach publicznych
Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r.
Nr 0, poz. 782); Prawo uzyskiwania informacji przysługuje każdemu jako prawo człowieka.
Konstytucja RP posiada regulacje dotyczące uzyskiwania informacji publicznej w art. 61 służące realizacji przez obywateli najważniejszej zasady konstytucjonalizmu demokratycznego
– suwerenności narodu określonej w art. 4. (B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz, Warszawa 2012 r.).

33
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miarze politycznym. Do ich realizacji aktywnie włączyła się polska dyplomacja.
Zadeklarowaliśmy gotowość wspierania przemian, poprzez dzielenie się z poszczególnymi krajami naszym doświadczeniem z okresu transformacji ustrojowej w Polsce. Jednym z priorytetów polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
w 2011 r. było wypracowanie mechanizmów wsparcia demokracji i rządów prawa
w krajach południowego sąsiedztwa. W konsekwencji tego polski minister spraw
zagranicznych zaproponował powołanie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy). W ramach UE staramy się angażować we wznowienie bliskowschodniego procesu pokojowego, podtrzymując na
płaszczyźnie bilateralnej dobre stosunki zarówno z Palestyńską Władzą Narodową
jak i Państwem Izrael. Polska konsekwentnie opowiada się za rozwiązaniem pokojowym, opartym w szczególności na tzw. „mapie drogowej”, a także popiera pokojowe
wysiłki Kwartetu Bliskowschodniego34.
W aspekcie ekonomicznym, z oficjalnych stron MSZ dowiedzieć się można,
że obecne znaczenie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej dla Polski wynika
przede wszystkim z faktu, iż znajdują się tam znaczne zasoby ropy naftowej
i gazu. Region ten jest także ważnym rynkiem zbytu towarów i usług oraz stanowi potencjalne źródło inwestycji kapitałowych. W 2011 r. utrzymany został
wzrost wymiany handlowej z krajami tego obszaru, z dodatnim saldem w wysokości ponad 500 mln EUR. Głównymi odbiorcami polskiego eksportu w 2011
r. były: Izrael (284 mln EUR), Algieria (256 mln) Zjednoczone Emiraty Arabskie
(248 mln) i Arabia Saudyjska (199 mln)35. Ostatnie zdania notki przybliżającej
politykę zagraniczną RP w tym regionie koncentrują się na informacjach dotyczących atrakcyjności w sektorze turystyki i współpracy miast i regionów,
w tym m.in.: irackiego Kurdyjskiego Regionu Autonomicznego z Wielkopolską,
Małopolską i Podkarpaciem, współpracy Ammanu z Krakowem, Kętrzyna
z palestyńskim Jerychem i Częstochowy i Betlejem. Opis opublikowany na tej
stronie informuje także o tym, że w prawie wszystkich krajach tego regionu
funkcjonują, dbające o wzbogacanie przyjaznych relacji dwustronnych, polskie placówki dyplomatyczne36.
O ile wydaję się, że powyższy komentarz więcej uwagi poświęca historii
niż aktualnej sytuacji relacji Polska – Afryka Północna, to w konfrontacji
z regionem Afryki Subsaharyjskiej jawi się on, jako rzetelny i wyczerpujący
temat. W przypadku gdy, obywatel polski zainteresowany jest sytuacją tego
34

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/bliski_wschod_afryka_
pn/ (dostęp z dnia 24.10.2014 r.).
35
	Ibidem.
36
	Ibidem.
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rejonu Czarnego Lądu, to MSZ nie jest nawet tak skrupulatny w przekazie. Informacje przedstawione są w sposób lakoniczny i sprowadzają się do zaledwie
kilku zdań komentarza. Zakres i poziom stosunków między Polską a Afryką jest
nierównomierny, z wyraźnym uprzywilejowaniem arabskich państw z północy
kontynentu oraz – wyróżniającej się w rejonie subsaharyjskim – Republiki Południowej Afryki (RPA). Polska posiada w Afryce 10 ambasad – po 5 w Afryce Północnej (Algieria, Egipt, Libia, Maroko i Tunezja) i w Afryce Subsaharyjskiej (Angola,
Etiopia, Kenia, Nigeria i RPA). Zgodnie z założeniami MSZ, te ostatnie pełnią funkcję centrów regionalnych, obejmując swym zasięgiem kilka, a nawet kilkanaście
państw. W Warszawie funkcjonują 4 placówki państw Afryki Subsaharyjskiej (Angola, DRK, Nigeria i RPA) oraz 5 z Afryki Północnej (Algieria, Egipt, Libia, Maroko
i Tunezja)37.
Z kolei, konkretny już, opis relacji Polski z krajami regionu Afryki Północnej sprowadza się jedynie do komentarza w postaci jednego akapitu w kwestii
każdego państwa (Algieria, Egipt, Libia, Maroko, Tunezja), dotyczącego początków relacji dyplomatycznych i dzisiejszej współpracy gospodarczej z nimi38.
Zaś, te same priorytety polityki zagranicznej w obszarze państw Afryki Subsaharyjskiej potraktowane są całościowo i koncentrują się przede wszystkim
na działaniach skoordynowanych z polityką Unii Europejskiej. Od 2004 r.
polityka Polski wobec Afryki coraz silniej jest włączana w całokształt działań UE
na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i zacieśniania współpracy z tym kontynentem.
W ramach Porozumienia z Kotonu z 2000 r. oraz Wspólnej Strategii Afryka – UE
z Lizbony i jej II Planu Działania (2011–2013), Polska uczestniczy w dialogu pomiędzy UE a państwami afrykańskimi. Niezwykle istotnym polem zaangażowania
UE w Afryce jest kwestia pokoju i bezpieczeństwa, a także wspierania procesów
demokratyzacji, poszanowania praw człowieka, wolności, równości i zasad dobrego
rządzenia. Wiąże się z tym rosnący udział UE w rozwiązywaniu konfliktów poprzez
prowadzenie misji wojskowych (np. EUFOR DR Congo, EUFOR Tchad/RCA – obie
z udziałem polskich żołnierzy), operacji mających na celu ochronę statków przed
piratami somalijskimi (EUNAVFOR Atalanta), czy też wspieranie procesów reform
sektora bezpieczeństwa (EUSEC i EUPOL w DRK i Gwinei Bissau) oraz szkolenie
profesjonalnych sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia)39. Dopiero w dziale, stosunki
37

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/afryka/ (dostęp z dnia
22.10.2014 r.).
38
	Relacja Polski z krajami regionu, [na:] http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_
kontynenty/bliski_wschod_afryka_pn/relacje_pl_bl_wschod_afryka_pn/ (dostęp z dnia
22.10.2014 r.).
39
	Polskie interesy polityczne w Afryce, [na:] http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/
inne_kontynenty/afryka/interesy_pl_w_afryce/ (dostęp z dnia 25.10.2014 r.).
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dwustronne, wyszczególnione są wszystkie kraje subsaharyjskie i podobnie,
jak w przypadku Północnego obszaru, poświęca im się kilka zdań komentarza.
Ponadto, ze strony MSZ dotyczącej regionu Afryki Północnej i Bliskiego
Wschodu dowiedzieć się jeszcze można o tym, jakie wydarzenia miały miejsce
na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Przy czym, na dokładnie 20 wydarzeń
zasługujących zdaniem naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na godne
dostrzeżenia, jedynie trzy z nich dotyczą sensu stricte Afryki. Pierwsze z nich,
odnosi się do konieczności zawieszenia działalności Ambasady RP w Libii
(z dniem 31 lipca 2014 r.) w związku z nieprzewidywalnością dalszego rozwoju
sytuacji bezpieczeństwa na obszarze całego kraju. Drugie, komentuje spotkanie, które miało miejsce w maju br. pomiędzy Podsekretarzem Stanu – Jerzym
Pomianowskim a parlamentarzystami egipskimi, a trzecie to oświadczenie
naszego MSZ, manifestujące oburzenie odnośnie wydanego wyroku o skazaniu na chłostę i śmierć Meriam Yahya Ibrahim, obywatelki Sudanu w ósmym
miesiącu ciąży, oskarżonej o cudzołóstwo i apostazję40.
Nieco inaczej wygląda to w kwestii odnośników internetowych dotyczących wydarzeń z regionu Afryki Subsaharyjskiej. W tym przypadku, 21 publikowanych relacji ( z ostatnich dwóch lat) dotyczy problematyki współpracy politycznej, gospodarczej i kulturowej pomiędzy Polską a państwami
subsaharyjskimi41.
Inne strony MSZ, w paru słowach, przybliżają polskim obywatelom specyfikę pomocy rozwojowej na kontynencie, skupiając się przede wszystkim
na liczbach odnoszących się do kosztów poniesionych przez nasz kraj na
poczet funduszy pomocowych. Zdecydowana większość, bo ok. 75% środków finansowych z Polski świadczonych jest w formule wielostronnej za pośrednictwem
organizacji międzynarodowych, przede wszystkim poprzez UE. W 2011 r. Polska
po raz pierwszy przekazała kwotę 31,7 mln EUR na unijny fundusz EDF (European Development Fund), który finansuje projekty rozwojowe w krajach Afryki
Subsaharyjskiej. W 2012 r. przekazano do EDF kwotę ok. 33 mln EUR. Od 2012 r.
polska współpraca rozwojowa realizowana jest w oparciu o wieloletni program na
lata 2012-2015 i jego roczne plany wykonawcze. Wyznaczono w nim priorytetowy
region wsparcia – kraje Afryki Wschodniej42. W kilku zdaniach odnoszą się do
40

MSZ – wydarzenia, [na:] http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/
bliski_wschod_afryka_pn/bl_wschod_wydarzenia/ (dostęp z dnia 25.10.2014 r.).
41
MSZ – Wydarzenia Polska – Afryka, [na:] http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/
inne_kontynenty/afryka/ (dostęp z dnia 25.10.2014 r.).
42
Pomoc rozwojowa jako element polskiej polityki zagranicznej wobec państw Afryki, [na:]
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/afryka/pomoc_rozwojowa/ (dostęp z dnia 26.10.2014 r.).
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współpracy naukowo – technicznej i w dziedzinie edukacji. Sprowadzając ją do
symbolicznych relacji z RPA (w ramach Southern Africa Large Telescope – SALT),
Angolą (wsparcie przy budowie i wyposażeniu Akademii Morskiej w Namibe
oraz rozwoju sektora geologicznego kraju) i Etiopią (w projekcie dotyczącym
dziedziny ekohydrologii)43.

Podsumowanie
Uwzględniając, że treści przytoczone w artykule to zdecydowana większość
informacji dotyczących kontynentu zamieszczonych na oficjalnych stronach
polskiego MSZ, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy dostarczają one pełnej –
merytorycznej wiedzy na temat Afryki, jej możliwości i czy mogą usatysfakcjonować potencjalnego czytelnika. Nie trudno odnieść wrażenia, że zagadnienie
związane z regionem Czarnego Lądu, przynajmniej w oficjalnym przekazie ministerstwa traktowane są w sposób powierzchowny, nie oddający ich specyfiki.
Oficjalne komentarze MSZ nacechowane są przede wszystkim refleksjami historycznymi i działalnością Polski w UE na kontynencie. Wiadomości dotyczące
aktualnych relacji w ramach polityki ekonomiczno – handlowej ograniczają się
zaledwie do kilku kurtuazyjnych zdań na temat polsko – afrykańskiej współpracy turystycznej i możliwości trwałego wejścia na rynki tych krajów, przede
wszystkim w sektorze wydobywczym i energetycznym.
Reasumując, można zaryzykować stwierdzenie, że zarówno publicystyczne
komunikaty medialne, jak i oficjalne, opracowywane na rzecz dostępu do
„informacji publicznej” w ramach MSZ pozostawiają niedosyt u odbiorcy. Ten
sposób narracji z pewnością nie przyczyni się do zmiany w postrzeganiu przez
polskie społeczeństwo, ani Afryki, jako kontynentu ani jego mieszkańców.
Z całą pewnością nie będzie miał on wpływu na niwelowanie, istniejących
w świadomości polaków, stereotypów na temat Afryki.
Autorka jest w pełni świadoma, że ze względu na konieczność zachowania
zwięzłości treści wynikającej z istoty formy artykułu, temat został jedynie zasygnalizowany i nie mógł być poddany głębszej analizie. Tekst ten absolutnie
nie wyczerpuje tematu dotyczącego omawianego problemu a stanowi jedynie
zaczyn do dyskusji, refleksji i szerszych badań tych kwestii.
43

MSZ – Współpraca naukowo – techniczna oraz w dziedzinie edukacji, [na:] http://www.msz.
gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/afryka/wspolpr_nauka_edukacja/ (dostęp
z dnia 25.10.2014 r.).
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Praktyka dziennikarska
a dostęp do informacji publicznej

Streszczenie

A

rtykuł obejmuje zbiór konkretnych rad i przykładów, w jaki sposób
wykorzystywać informację publiczną. Przybliża warsztat dziennikarski ukazujący sposoby oprawienia tej informacji w atrakcyjną
formę dla widza lub czytelnika. Artykuł podpowiada i wskazuje tak przyszłym, jak i pracującym w zawodzie dziennikarzom, uczniom klas o profilu dziennikarskim i studentom dziennikarstwa, gdzie szukać informacji
publicznej i jak z niej korzystać. Stanowi zestawienie dwóch światów, które
podczas współpracy winny szukać kompromisów – dziennikarzy i urzędników, a w zasadzie analizę rożnych zasad i form, którymi kieruje się świat
mediów w próbach jak najszybszego dotarcia do informacji, znajdujących się
w dyspozycji urzędników.
Słowa kluczowe: informacja publiczna, dziennikarstwo, media, live, felieton, sylwetka, wydawca, BIP

Wstęp
Dziennikarstwo obejmuje działalność polegającą na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problemach. Tak według definicji brzmi pojęcie dziennikarstwa. I wydawałoby się, że owo zbieranie oraz upublicznianie informacji
o wydarzeniach, ludziach i ich problemach jest takie proste. Tymczasem
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wykonywanie tego zawodu wymaga umiejętności, które można nabyć, ale też
pewnych predyspozycji, których nauczyć się już nie można1.
Trzeba mieć określone cechy charakteru, które pozwolą, idąc słownictwem
definicji, na upublicznianie w środkach masowej komunikacji wydarzeń
i ludzkich problemów. Spotkanie z czynnymi dziennikarzami telewizyjnymi
pozwoli uczestnikom spotkań odpowiedzieć na kilka pytań: Jak docierać do
informacji? Czym jest informacja publiczna oraz w jaki sposób dziennikarze
mają prawo ją otrzymać? Uczestnicy szkoleń po spotkaniu winni znaleźć odpowiedź na najbardziej nurtujące ich pytanie – Czy każdy z uczestników ma
w sobie to ,,coś”, co sprawi, że będzie lub już jest rzetelnym i profesjonalnym
dziennikarzem? Jednak to jedynie praktyczny warsztat dziennikarstwa telewizyjnego, oparty na konkretnych przykładach, ukazujący formy przedstawiania informacji, umożliwia zapoznanie z techniką budowania telewizyjnej
narracji w postaci felietonów, jak i relacji telewizyjnych na żywo, wywiadów
i rozmów w studio. Uczy docierać do informacji i oprawiać ją w atrakcyjną
formę, taką, by masowy widz zrozumiał merytoryczną treść, jaką reporter
chce mu przekazać.
Uczestnicy warsztatów poznają bardzo praktyczne rady i pomocne w pracy
reportera zasady obowiązujące na planie, na którym trwa nagranie materiału
lub relacja na żywo. Wykonują konkretne zadania wyznaczane przez prowadzących. Pracują przed kamerą. Zadają i odpowiadają na pytania. W ramach
ćwiczeń przygotowują też relację telewizyjną oraz piszą artykuł, a ich praca
oceniana jest na bieżąco przez prowadzących warsztaty. W trakcie pracy omawiane są też zagadnienia dotyczące wizerunku i metod swobodnego występowania przed kamerą. Warsztat, zatem, stanowi bardzo efektywnie spędzony
czas na poznawaniu dziennikarstwa w praktyce.

1.	Obraz, siłą każdego przekazu
Rzeczywistość rejestrowana jest obrazem, to za sprawą zapamiętywanych
obrazów właśnie zapamiętuje się temat lub wydarzenie. Każdemu reporterowi
zależeć powinno by być w miejscu zdarzeń, by mieć jak najlepszy, najbardziej
efektowny obraz za plecami, jeśli jest to relacja na żywo lub w zdjęciach, lub też
jeśli jest przygotowywany felieton.
Relacja na żywo, popularna w każdej telewizji informacyjnej na świecie,
w żargonie pracowników nazywana jest – Live. Nazewnictwo pochodzi od
1

Dziennikarstwo, hasło [na:] http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennikarstwo (dostęp z dnia
31.10.2014 r.).
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formy przekazu, bo stanowi relację telewizyjną na żywo. Technicznie do jej
przygotowania wymagane są odpowiednie środki, za pomocą których będzie
ją można zaprezentować na antenie. Przede wszystkim wymaga ona wozu
satelitarnego. Wielkie stacje informacyjne wyposażone są w wozy satelitarne,
za pomocą których można w czasie rzeczywistym przesyłać dźwięk i obraz
z dowolnego miejsca na świecie. W każdej dużej telewizji informacyjnej na
wyposażeniu znajduje się do kilkunastu takich wozów. Wykupionych jest też
kilka wiązek satelitarnych, za sprawą których w tym samym czasie z kilku
miejsc można wysyłać do redakcji obraz i dźwięk.
W TVN 24 obraz i dźwięk można wysyłać w tym samym czasie z czterech
wozów. Na miejscu każdego wydarzenia, z którego ma być przeprowadzona
relacja na żywo, musi być ekipa telewizyjna złożona minimum z kilku osób.
Skład ten tworzą m.in.: inżynier wozu satelitarnego, którego zadanie polega
na nawiązaniu łączności satelitarnej z redakcją w Warszawie; operator kamery pracujący z kamerą telewizyjną, odpowiedzialny za przekazanie obrazu.
W czasie swojej pracy musi on znać i wykorzystywać wszystkie techniki
związane z pokazywaniem rozmówców i miejsc, które są przedmiotem relacji
telewizyjnej; kierownik produkcji, którego działania skupiają się na przygotowaniu miejsca, czyli planu od strony technicznej. Na nim spoczywa obowiązek
umawiania i dostarczania na plan zaproszonych gości. To on musi zapewnić
wszelkiego rodzaju zgody i pozwolenia na wjazd wozu satelitarnego oraz ekipy
telewizyjnej do miejsc, z których trwają relacje. Od strony technicznej koordynuje on pracę wszystkich osób na planie wydarzeń, a także odpowiedzialny
jest za kontakt ekipy z miejsca relacji z wydawcami i kierownikami produkcji
w głównej siedzibie stacji telewizyjnej; reporter – ponieważ żadna relacja telewizyjna nie może się bez niego odbyć. To on relacjonuje wydarzenia, rozmawia
z zaproszonymi gośćmi, decyduje jakie zadać pytania. Odpowiedzialny jest za
merytoryczną jakość relacji lub rozmowy na żywo.
W zależności od rodzaju tematu relacjonowanego w telewizji, reporter decyduje o formie. Rozróżnić można kilka metod relacjonowania. Jedna z nich,
w żargonie telewizyjnym, nazywana jest – statyczną. W taki sposób relacjonuje się wydarzenia i tematy, które dotyczą np.: zmieniających się przepisów
prawa np.: za sprawą nowelizacji uchwały zmieniają się przepisy dotyczące
praw jazdy. Zadaniem reportera jest omówienie przyczyn, dla których zmieniono przepisy, rozmawiając z osobami tworzącymi prawo czyli posłami.
Miejscem takich rozmów staje się oczywiście miejsce pracy posłów czyli Sejm.
Reporter rozmawia z przedstawicielami partii rządzącej, którzy byli za nowelizacją przepisów, jak i z przedstawicielami opozycji, którzy byli przeciw zmia-
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nom. Relacje takie będą zawsze statyczne. W wybranym miejscu, na korytarzu
sejmowym będzie stał reporter a obok niego polityk. Rozmowa będzie trwała
około 3-4 minut.
Jak zatem uatrakcyjnić rozmowę dwóch osób? Bardzo często po jej kilkunastu, czy kilkudziesięciu sekundach na ekranie pojawiają się zdjęcia filmowe.
W tym przypadku zarejestrowane w szkole jazdy np.: charakterystycznych
samochodów ze znakiem L, poruszających się po placu manewrowym. Wykorzystanie takich zdjęć i obrazów ma uatrakcyjnić rozmowę, ponieważ właśnie obraz
jest siłą każdego przekazu. Przykład ten wydaje się o tym świadczyć. Analogicznie, gdy reporter będzie rozmawiał w Ministerstwie Obrony Narodowej o nowej
broni, która już niebawem pojawi się na wyposażeniu armii, to rozmowa będzie
przykryta zdjęciami, obrazami tej właśnie broni używanej na poligonie.
Warto jednak podkreślić, że są różne metody tak zwanego przykrywania
zdjęciami. Dla podkreślenia i uwypuklenia, że gość jest ważną osobą, zdjęcia
do przykrycia emituje się w oddzielnej ramce, która nałożona na obraz rozmówców zajmuje 1/4 ekranu. Jej zadaniem jest uatrakcyjnienie rozmowy. Najczęściej takie rozwiązania stosuje się w przypadku rozmów np.: z premierem,
prezydentem, ministrami, czy ludźmi zajmującymi wysokie stanowiska.
Inaczej realizowana jest relacja reportera z wydarzeń dynamicznych. Przykład takiej stanowi np.: relacja z mistrzostw świata w pływaniu w lodowatej wodzie. Samo wydarzenie daje reporterowi wiele możliwości by przekaz
zdynamizować, by podczas wejścia na żywo wiele się działo. Atrakcyjność
przekazu również podnosi szerokie spektrum rozmówców. W pierwszej kolejności należy wybrać plan. To oczywiste, jeśli relacja dotyczy zawodników
rywalizujących w pływaniu w lodowatej wodzie, jak najbliżej ustanowionych
torów wodnych. Wszystko po to, by okiem kamery uchwycić jak najwięcej. Jeśli
relacja ma trwać 3-4 minuty, wybiera się dwóch, maksymalnie trzech rozmówców. W tym przypadku według prostego klucza. Każdy z nich musi pełnić inną
rolę w trakcie zawodów. Wśród nich powinien być zawodnik, bo to przecież on
musi opowiedzieć co czuje, jak wytrzymać w lodowatej wodzie na odpowiednim dystansie. To on właśnie ma dostarczyć widzowi emocji, sprawić, że widz
poczuje chłód płynący z ekranu. Kolejnym rozmówcą powinien być sędzia,
ewentualnie organizator, któremu należy zadać dwa pytania dotyczące jego
udziału w zawodach, np.: o ilość zawodników, dystans lub o wyniki, które zawodnicy osiągnęli do tej pory. Sędzia dla atrakcyjności tej relacji może pokazać
rekwizyt np. protokół czy sprzęt wymagany regulaminem.
Reporter powinien cały czas pamiętać, że telewizja to obraz. Jego siłą, nie
są słowa, choć wydają się niezwykle ważne, a wszystko to, co widz zobaczy na
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ekranie. Słowa to tylko swoisty dodatek w tej relacji. Wreszcie element trzeci
– często grupa, bo bez niej ta relacja nie byłaby aż tak atrakcyjna. Stanowią
ją oczywiście kibice. Oni przekazowi dostarczają tego, na co widz czeka i co
kocha najbardziej, czyli emocji. Dźwięk trąbki, okrzyki, transparenty i emocjonalnie wykrzyczane zdania pozwalają widzowi poczuć, że sam uczestniczy
w takich zawodach.
Zatem, to od reportera zależy, na ile może sobie pozwolić w relacjach dynamicznych. Musi być szczególnie rozważny i wrażliwy, ponieważ zupełnie
inaczej będzie wyglądała relacja live np.: z wypadku drogowego, w wyniku którego są ranni lub zabici. Taka sytuacja i temat wymagają od reportera, by nie
przekroczył pewnej granicy. W tym przypadku można pokazywać ślady hamowania, wrak auta, natomiast bliskie zdjęcia rannych, czy też ofiar mogą sprawić, że granica została przekroczona. Oczywiście wskazane jest rozmawiać
ze świadkami lub nawet uczestnikami wypadku, jednak zachowując wielką
reporterską ostrożność. W takiej sytuacji dobrym buforem staje się dodatkowy
rozmówca np.: policjant, prokurator, czy osoby pracujące na miejscu wypadku.
Warto zauważyć, że podczas spotkań z adeptami sztuki dziennikarskiej
bardzo często pada pytanie: „Jak zrelacjonować i podać informacje o rozpoczęciu głosowania np. nad budżetem obywatelskim?”. Taka relacja powinna
odbyć się w Urzędzie organizującym głosowanie. Reporter powinien rozmawiać z urzędnikiem, ale to właśnie urzędnik, podczas takiej relacji, powinien
siedzieć przed komputerem i instruować reportera krok po kroku, jak przejść
przez proces głosowania. Operator, odpowiedzialny za obraz tej relacji po
kilkudziesięciu sekundach rozmowy, pokazuje czynności, jakie wykonuje
urzędnik. Samo głosowanie nie przekroczy umownej granicy relacji, czyli
wspominanych wcześniej 3 do 4 minut. Jeśli jednak zamiarem reportera jest
pokazać widzom, o czym decydują i jakie realne znaczenie ma fakt, że wezmą
udział w głosowaniu, to taka relacja musi być przeprowadzona w miejscu,
które może się zmienić.
Odnosząc się więc do przykładu – jednym z projektów w budżecie obywatelskim Gdańska jest budowa chodników przy ruchliwych ulicach. Miejsce
relacji? Oczywiście ta ulica. Tu też reporter aktywnie uczestniczy, pokazując
miejsce, gdzie chodnika nie ma. Rozmawia z urzędnikiem lub np.: radnym.
Pyta dlaczego wcześniej o chodnik nie zadbano? Jednak, nie można wyobrazić
sobie tej relacji bez wypowiedzi mieszkańców, którzy odpowiedzą na pytanie,
czy faktycznie budowa chodnika jest konieczna i czy ułatwi im życie?
Jak przygotować taką relację na planie? Jak to wszystko poukładać? Jak
sprawić, by podczas niej nie ulec emocjom i nie zatracić się? Proste – należy
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wcześniej wszystko przygotować. Przebieg relacji warto ustalić w punktach,
których jednak nie powinno być zbyt dużo. Trzeba tez pamiętać, że na planie,
podczas relacji, największym wrogiem jest chaos. Jeśli reporter relacjonuje
powódź i jest na posesji, gdzie akurat strażacy pompują wodę, a ich praca
jest dynamiczna, bo sporo się dzieje (pompy pracują), to relacja zaczyna się
od pokazania pracy strażaków i rozmowy z nimi. Następnie przechodzi się
płynnie do ustalonego wcześniej kolejnego punktu, czyli rozmowy z domownikami, osobami, które straciły w wyniku powodzi swój dobytek. Kolejnym
elementem relacji reportera na żywo staje się rozmowa z urzędnikiem, wójtem, burmistrzem, pracownikiem pomocy społecznej. Urzędnika należy
zapytać: jak samorząd zamierza pomóc poszkodowanym w wyniku powodzi
mieszkańcom?
Każdy reporterski live musi być przemyślany. Reporter powinien minimalizować ryzyko, związane z wejściem na żywo. Zmuszony jest tak dobierać
rozmówców, by nie narażać się na utratę kontroli nad przebiegiem kilkuminutowej relacji.
Podając przykłady, należy podkreślić, że w relacjach na żywo jest też
miejsce na spontaniczność. Ona często dodaje im uroku. Przykładem może
być rozmowa z urzędnikiem, który jest przewodnikiem w internetowym głosowaniu nad budżetem obywatelskim, a w trakcie trwania relacji, zupełnie
przypadkiem do pokoju wchodzi prezydent miasta. Należy korzystać z takiej
okazji. Oczywiście, podchodząc do, nazwijmy to zaskoczonej, osoby, trzeba
powiedzieć np.: że traw transmisja na żywo, co pozwoli uświadomić, wyrwanemu niejako do odpowiedzi, rozmówcy, że oglądają go widzowie. Winny
zatem paść pytania – Czy już głosował? A jeśli tak, to czy przysporzyło mu
to kłopotów? Można też poprosić go o wymienienie wszystkich propozycji
poddanych głosowaniu.
Na planie musi się dziać. Widzowi należy dostarczać emocji i sprawiać by
to, co widzi, było atrakcyjne. Kamera powinna znajdować się w ruchu. Operator powinien słuchać, o czym mówi reporter i jego gość, zaś reporter – ułatwiać
pracę swojemu operatorowi.
Te kilka punktów umożliwia zachować płynność relacji. Jednak warto
pamiętać, że sam reporter nie zrealizuje dobrego wejścia live bez dobrej współpracy z operatorami i gośćmi zaproszonymi na plan. Co więcej, właśnie na
planie musi być pełna dyscyplina. To reporter odpowiada za to, by wszystko
z sobą współgrało. Oczywiście jest też miejsce na spontaniczność, bo przecież
widzowie ją kochają, ale na brak profesjonalizmu, czy przygotowania dobrej
relacji miejsca być nie może.
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2.	Felieton
Felieton jest specyficzną formą przedstawienia tematu, zupełnie inną niż,
wyżej omówione, wejście na żywo. Wejście live z felietonem łączy tylko to, że
reporter nie ma prawa zapominać o obrazie, czyli o zdjęciach, używając żargonu telewizji.
Jak wygląda taki felieton? Trwa on od dwóch do pięciu minut. Przygotowanie go zajmuje jednak od kilku godzin nawet do kilku dni. Warto podkreślić, że
w telewizji newsowej, gdzie liczy się każda minuta, rzadko kiedy reporter ma
kilka dni na przygotowanie felietonu. Najczęściej trwa to kilka godzin, a emisja felietonu odbywa się tego samego dnia, co realizacja zdjęć.
Wydawałoby się, że najważniejszy w przygotowaniu każdego newsa jest
temat. W przypadku felietonu, nie każdy interesujący dziennikarza temat
da się przedstawić właśnie w takiej formie. Problemem może być obraz,
a w zasadzie jego brak. Przykładem może być relacja z otwarcia boiska przyszkolnego, wybudowanego ze środków z budżetu obywatelskiego. Otwarcie
boiska odbywa się zwykle z uroczystą oprawą. Problem polega jednak na
tym, że w momencie uroczystości nie ma kamer telewizyjnych. Nie ma żadnych zdjęć. Stąd weterani, reporterzy z wieloletnim doświadczeniem zawsze
podkreślają adeptom sztuki dziennikarskiej, że jeśli nie ma zdjęć, nie ma wydarzenia. Niestety, na słowo widz nie uwierzy, że właśnie tu wydarzyło się to,
co jest relacjonowane. Oczywiście w sytuacjach kryzysowych reporter może
szukać tak zwanych substytutów. Jeśli nie ma zdjęć z otwarcia boiska, nie
ma nagranych gości zaproszonych specjalnie na to wydarzenie, to może na
tym samym boisku nagrywać materiał dnia następnego, a jego rozmówcami
będą dzieci, nauczyciele, a nawet rodzice. Wówczas nie ma jednak szans, by
odtworzyć i przekazać emocje towarzyszące w dniu otwarcia boiska, bo dnia
następnego nie jest to już takie nowe, a tym samym emocjonujące. Należy
zatem także pamiętać, o pilnowaniu kalendarza, tak jak w tym przypadku,
lub czuwać nad wydarzeniami.
Zakładając, że nie ma problemu z kalendarzem, przystępuje się do nagrania
felietonu. I tu już czyha pierwsze niebezpieczeństwo. Każdy reporter zanim zacznie realizować felieton, winien się przygotować, zdobyć i usystematyzować
swoją wiedzę. Musi być przygotowanym z tematu jeszcze przed rozpoczęciem
zdjęć. Powinien też mieć w głowie zarys, jak taki felieton będzie wyglądał. Reporter musi zadać sobie podstawowe pytanie – co ja chcę przekazać moim widzom? Dobrze, więc, jest wiedzieć, kto ma być rozmówcą i jakie pytanie trzeba
zadać. W przypadku nowo otwieranego boiska rozmówcami będą dzieci, ich
rodzice, nauczyciele i oczywiście ktoś z samorządu. Czyli tworzy się pełne
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spektrum wypowiedzi. Zadaniem reportera jest jednak tak poukładać pytania
do swoich gości w felietonie, by się nie powtarzały.
Każdy musi opowiadać o czymś innym. Warto założyć, że dzieci z pewnością będą mówiły, jak im podoba się powstałe boisko i pokażą, gdzie grały do
tej pory. Nauczyciele opowiedzą, jak bardzo ta placówka potrzebowała nowego
boiska, by móc sprostać oczekiwaniom wymagających rodziców, bo przecież
szkoły też muszą ze sobą konkurować, szczególnie w dobie niżu demograficznego. Rodzice poinformują, że nareszcie i z radością patrzą na to, jak zadowolone są ich pociechy, a przedstawiciel samorządu, z jakimi innymi projektami
wygrało właśnie to szkolne boisko. Proste? Wydaje się, że tak. Proste to jednak
nie jest, bowiem przygotowanie takiego felietonu wymaga ułożenia w odpowiedniej kolejności rozmówców, wybrania tak zwanych setek, czyli krótkich
wypowiedzi oraz zapewnienia, by komentarz reportera zwany off był przykryty obrazem, czyli zdjęciami.
Gdy reporter przygotuje się już do realizacji felietonu, musi pamiętać, że
pracuje w zespole, że współautorem jego felietonu jest też operator kamery.
To właśnie przed realizacją, najlepiej w drodze na zdjęcia, czyli na miejsce wydarzeń należy porozmawiać z operatorem. Trzeba przekazać mu podstawowe
informacje, opowiedzieć, jaki temat jest realizowany, z kim będą nagrywane
rozmowy, co reporter chce pokazać, a następnie przedstawić szkielet felietonu.
Bez współpracy z operatorem nie zrealizuje się dobrego felietonu, ponieważ
to on jest tak zwanym trzecim okiem. Może zobaczyć coś, czego nie dostrzeże
reporter. Musi być absolutnie sojusznikiem na palnie zdjęciowym, ponieważ
wrogość lub niechęć zawsze kończą się ze szkodą dla felietonu, co pokazuje
przedstawiona anegdota. Reporter z operatorem podczas realizacji nie porozmawiali na temat felietonu. Mało tego, ponieważ specjalnie za sobą nie przepadali, to tym bardziej nie mieli ochoty ze sobą rozmawiać. Gdy operator zadał
kluczowe pytanie – ,,Jakie chcesz obrazki”? Reporter odpowiedział: „Nie wiem,
mają być ładne i kolorowe”. Operator je nagrał, a w trakcie montażu okazało
się, że na nośniku są tylko techniczne, wszystkim znane kolorowe, pionowe
paski. Reporter wezwał operatora i w odpowiedzi na pytanie: Co to jest? usłyszał – „Jak to co? Miały być kolorowe? Miały być ładne? To są i kolorowe i ładne,
bo mi się podobają”. Reasumując, bez porozumienia i przegadania tematu nie
można liczyć na realizację atrakcyjnego felietonu.
Zakładając jednak, że reporter przygotował się do realizacji felietonu, poznał
tajniki tematu, porozmawiał z operatorem i dopiero przystąpił do realizacji.
Tylko, że winien był też dać czas na wykonanie zdjęć operatorowi. Operator,
używając telewizyjnej kamery, musi zrobić owe zdjęcia. Jego kamera pracuje
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niczym aparat fotograficzny. Każde ujęcie trwa od trzech do kilkunastu sekund.
Zakładając, że felieton trwa dwie minuty, to tak zwana surówka musi trwać
kilkadziesiąt minut. Operator musi mieć więc komfort pracy. Trzeba dać mu
szansę, by okiem kamery mógł uchwycić ujęcia, których powtórzyć już się nie
da. W przypadku wspominanego wcześniej boiska, przebieżkę dzieciaków po
murawie można odtworzyć w każdej chwili, ale przecięcia wstęgi lub uchwycenia czegoś nieoczekiwanego, co wydarzyło się podczas tego aktu, już nie .
Operatorowi trzeba dać czas i stworzyć możliwość do pracy. Dlatego kolejnym elementem felietonu są setki. W języku telewizji nazwano tak krótkie,
kilkusekundowe wypowiedzi rozmówców w felietonie. Skąd nazwa setka?
Najstarsi reporterzy pamiętają, że tak określano stuprocentową zgodność na
ekranie dźwięku i obrazu. Tym samym, jeśli dyrektor szkoły będzie mówił
i podkreślał, jak to bardzo jest szczęśliwy, że jego placówka wzbogaciła się
teraz o nowe boisko, a będzie tego dyrektora w telewizji widać mówiącego
właśnie te słowa, to oznacza to, że występuje zgodność stuprocentowa – czyli
wspomniana setka. Apelując jednak do obecnych i przyszłych reporterów, nie
jest wskazane nagrywanie rozmówcy dłużej niż kilka minut. Z paru powodów
– szkoda tracić czas ekipy telewizyjnej, ale też rozmówcy. Jeśli powstał już zarys
materiału i reporter dokładnie wie, o co pytać, to jaki jest sens pytać rozmówcę
o wszystko, co wie na temat boisk szkolnych, budżetów obywatelskich, publicznych pieniędzy i wreszcie dostępu nawet do informacji publicznej? Trzeba
wiedzieć konkretnie, czego dziennikarz chce się dowiedzieć i jakie pytania
ma w tym celu zadawać. Bo felieton zanim zostanie wyemitowany na ekranie
telewizyjnym, każdego reportera czeka kilkukrotne oglądanie zdjęć i słuchanie nagranych wypowiedzi. A przecież reporter nieustannie musi zmagać się
z upływającym czasem. Można więc go oszczędzić. Wystarczy, że dziennikarz
zada rozmówcy dwa maksymalnie trzy pytania.
Załóżmy więc, że reporter wykonał cały zakres pracy na planie i ma już
surówkę oraz wystarczającą ilość zdjęć, wypowiedzi rzeczowe, konkretne, różnorodne. W sumie około godziny nagrań. Po powrocie do redakcji, obejrzeniu
zdjęć i wybraniu najatrakcyjniejszych fragmentów wypowiedzi musi napisać
tekst felietonu, a następnie go zmontować. Następnie winien też zdecydować,
także drogą selekcji, które ujęcia trafią na antenę, a których nikt nigdy nie
zobaczy. Musi wreszcie skonstruować i powypełniać szkielet, będąc bogatszym
o wiedzę już z miejsca wydarzeń.
Pierwszym podstawowym i najważniejszym zadaniem w przygotowaniu felietonu jest dbałość, by widz od pierwszej sekundy felietonu był z autorem materiału
do ostatniego jego ujęcia. Trudne? Tak, ale wcale nie niemożliwe, jeśli zastosuje
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się pewien klucz. I tu też dla lepszego zobrazowania warto posłużyć się pewnym
przykładem. Załóżmy, że idziemy na koncert zespołu, który ma tylko dwie znane
i lubiane piosenki. Na play liście koncertowej przypadek nie rządzi i rządzić nie
może. Zespół ów rozpoczyna koncert od przeboju. Po to, by publiczność uległa swoistej euforii – och znam, lubię, fajnie. Kolejny znany i lubiany kawałek jest grany
w połowie występu, oczywiście po to, by podtrzymać radość. Koncert nie może się
absolutnie zakończyć piosenką nieznaną. To przebój grany na początku usłyszą
widzowie jako ostatni, co sprawi, że euforyczny nastrój zostanie podtrzymany,
a publiczność wyjdzie z koncertu z poczuciem fantastycznie spędzonego czasu.
Przede wszystkim nikogo nie będzie martwiło to, że w związku z koncertem, ktoś
musiał wydać sporą sumę na bilet, czy dojazd. Zespół żegna się hitem, a wszyscy
cieszą się, że tak fantastycznie spędzili czas. Co więcej, każdy z widzów przyrzeka
sobie, że jeszcze kiedyś spotka się z tym zespołem.
Absolutnie podobnie ma być z felietonem telewizyjnym. Zadaniem reportera jest wybrać pierwsze, mocne, charakterystyczne ujęcie, które przykuje
uwagę, przyciągnie widza, sprawi, że zostanie z tym konkretnym materiałem na dłużej. W trakcie montażu musi zadbać o to, by kolejne emocje były
w środku felietonu, by widz miał poczucie, że ciągle coś w tym materiale się
dzieje, że nie ma rutyny. Felieton należy skończyć kolejnym mocnym ujęciem lub wypowiedzią-podsumowaniem reportera. Obie formy, oba rozwiązania mogą być ciekawe. Oczywiście kluczowa jest jednak ich zawartość.
Wypowiedź, podsumowanie reportera musi być krótkie, rzeczowe, ale błyskotliwe i z pomysłem. Jedno z bardziej charakterystycznych podsumowań jakie
utkwiły mi w pamięci było zrealizowane przez reportera Faktów TVN Pawła
Płuskę. Paweł podsumowując swój felieton powiedział: „W tym miejscu powinno być podsumowanie, krótka ocena, ale powiem krótko szkoda się silić,
bo to jest tak żenujące, że szkoda słów”. Krótko, dobitnie, mocno. Z pewnością
nie jestem jedynym widzem, któremu to właśnie podsumowanie utkwiło
w pamięci. Jeśli jednak reporter nie stosuje własnego podsumowania, to szuka
ostatniego ujęcia, puenty. Konkretny przykład pochodzi z jednego z serwisów
informacyjnych. Tematem była grupa harcerzy, która podczas leśnej wędrówki
uratowała grzybiarza. Mężczyzna nie zauważył leśnego bunkra, głębokiego
na kilka metrów i wpadł do niego, a później nie mógł się wydostać. Ta właśnie
grupa harcerzy natknęła się na wycieńczonego grzybiarza, ratując mężczyźnie
życie. Felieton opisywał zdarzenie, wypowiadali się harcerze, lekarz i sam mężczyzna. Materiał kończył się przejmującą sceną i wypowiedzią uratowanego.
Grzybiarz, leżąc na szpitalnym łóżku, zwrócił się w stronę okna, wyciągnął
rękę w stronę słońca i powiedział: „Słoneczko myślałem, że już cię nigdy nie zo-
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baczę”. Takie przejmujące, autentyczne, nieudawane ujęcie zostanie na zawsze
w pamięci widza.
Kończąc opisywanie felietonu należy pamiętać o efekcie. Jest nim bardzo
krótka wypowiedź uchwycona niejako przez przypadek. Efekt pełni rolę przerywnika często jako dźwięk zamykanych drzwi, jadącego samochodu, upadającego przedmiotu. To coś, co pozwala odetchnąć od czytanego przez reportera
tekstu, coś bardzo ważnego, o czym nie należy zapominać – język, jakiego
używa się w tekście.
Reporterzy muszą być zrozumiali dla widzów, bo jeśli widzowie nie zrozumieją,
to nie zaakceptują treści, jaką autor felietonu chce im przekazać. Oczywiście,
język musi być absolutne poprawny, ale pozbawiony sformułowań urzędników
– paragrafów i liczb. Jednak, tego typu formuła stanowi częsty błąd popełniany
przez rozmówców, szczególnie właśnie przez urzędników. Dlatego, nawet gdy
mają dobre intencje i ciekawe treści, to przez nieumiejętność porozumiewania
się językiem, jakim posługują się ich widzowie, treść przez nich przekazywana
jest niezrozumiała. Równie częstym błędem urzędników jest miejsce rozmowy.
Najczęściej chcą oni, by nagranie setki odbyło się w ich gabinecie. Przecież tu
podejmują decyzje, tu spędzają najwięcej czasu, wreszcie tu czują się bezpiecznie.
Problem polega tylko na tym, że jeśli widz zobaczy urzędnika, który rozmawia
w pięknym gabinecie, siedząc za drogim biurkiem, o decyzjach dotyczących zwykłych obywateli, bardzo trudno będzie tutaj o sympatię widza do urzędnika i treści
przez niego przekazywanej. Opinia najczęściej jest jedna, cóż on może wiedzieć
o naszym życiu, jeśli tak w tym życiu właśnie się ustawił. W takiej sytuacji dobrze
jest wyjść czasem z gabinetu i udzielić wypowiedzi przed urzędem.

3.	Jak zdobyć informacje?
To pytanie, które nurtuje przyszłych dziennikarzy. Ogólnie i w dużym
uproszczeniu odpowiedź wydaje się bardzo prosta. Do dziennikarzy zgłaszają się Ci, którzy chcą się pochwalić lub Ci, którzy chcą, by opowiedziano
w mediach o innych, niekoniecznie w pozytywnym kontekście. Oczywiście to
duże uproszczenie. Informator idzie, więc, do dziennikarzy i poszczególnych
redakcji, bo chce się czymś pochwalić. Chce, by o nim mówiono w mediach,
bo dzięki temu ma sponsorów na dalszą swoją działalność. Dotyczy to np.:
sportowców, szczególnie tych uprawiających rzadką dyscyplinę. To oczywiste,
że każde hobby pochłania spore sumy pieniędzy i nie każdego stać na bardzo
drogi sprzęt, wyjazdy oraz pokonywanie kolejnych rekordów. Zawodnicy
muszą mieć więc zapewnione finansowe zaplecze. Oni sami lub ich przedstawiciele zgłaszają się zatem do firm, które mogą sponsorować zawodników,
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ich wyczyny, zakup sprzętu i wszystko, co jest potrzebne do uprawiania danej
dyscypliny sportowej. Jednak nie ma nic za darmo. Firma, która zainwestuje
w sportowca, musi mieć jednak z tego konkretne korzyści. Ta korzyść to czas
antenowy poświęcony zawodnikowi na antenie telewizyjnej. Jego wyczyny
pokazywane w mediach opatrzone są napisami reklamowymi, logiem marki
w widocznym miejscu.
Przykładem takiego właśnie sponsoringu okazał się skok z kosmosu. Widowisko stało się absolutnie medialnym. Logo firmy sponsorującej było dosłownie wszędzie, a sam skok relacjonowany na żywo w wielu telewizjach na całym
świecie. W przypadku sportu wszystko jest jasne i oczywiste. W przypadku
firm, które czerpią korzyści z wiedzy o ich produktach trafiających do masowego odbiorcy, wygląda to nieco inaczej. Duże firmy obsługiwane są przez
firmy zajmujące się Public Relations (PR). W tym przypadku to zadaniem firm
zatrudnionych jest zainteresowanie dziennikarzy działalnością podmiotu,
który je zatrudnia. Organizowane są więc różne akcje promowania produktu.
Często zatrudnia się znanego aktora, piosenkarza, kogoś kogo publika kocha
i komu ufa, po to by został tak zwaną twarzą marki.
Firmy często sponsorują akcje charytatywne, licząc, że dziennikarze mówiąc
o akcji, wspomną też o sponsorach, a tym samym o firmie, której zależy, by mówiono o niej w mediach. A jak wygląda to w przypadku urzędów i instytucji?
Każdy urząd ma dziś swojego rzecznika prasowego. Jest on odpowiedzialny za
reprezentowanie go w mediach, pośredniczenie w kontaktach szefostwa z dziennikarzami, planowanie i budowanie strategii medialnej, dbanie o jakość komunikatów wysyłanych do poszczególnych redakcji. Na terenie urzędu pełni rolę
swoistego przewodnika dla dziennikarza. Najczęściej, gdy urząd chce szybko
dotrzeć ze swoją informacją do redakcji, wybiera drogę elektroniczną w postaci
krótkich komunikatów prasowych. Oto konkretny przykład wiadomości wysyłanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku na redakcyjne skrzynki pocztowe dziennikarzy2:
Wreszcie jest!
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Liniewo
Zakończyła się realizacja zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo”. Wojewódzki Fundusz Ochrony
2

	Przykłady wiadomości wysyłanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na redakcyjne skrzynki pocztowe dziennikarzy [na:] https://www.
wfosigw.pl/, (dostęp z dnia 31.10.2014 r.).
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Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku był partnerem tego przedsięwzięcia.
Inwestycja polegała na budowie prawie 14 km sieci kanalizacji sanitarnej, 7,75 km
sieci wodociągowej oraz trzech pompowni ścieków. Zlikwidowanych zostało 101 bezodpływowych zbiorników, 110 budynków podłączonych zostało do sieci kanalizacji
sanitarnej. W wyniku realizacji projektu 560 mieszkańców wsi Stary Wiec, Płachty,
Wysin zyskało dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej. Więcej…
Pomorskie Dni Energii zakończone
W Gdańsku zakończyła się największa w północnej Polsce impreza energetyczna
– Pomorskie Dni Energii. Tematem przewodnim czwartej edycji było hasło „Poznaj
swoją energię”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii
Europejskiej” we współpracy z samorządem województwa pomorskiego. Projekt
realizowany był także przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Więcej…
Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska
Ministerstwo Środowiska zaprasza na konferencję „Dbając o zieloną przyszłość
– fundusze UE w sektorze środowiska”. Spotkanie skierowane jest do wszystkich beneficjentów środowiskowych priorytetów oraz instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Infrastruktura i Środowisko. Podczas konferencji podsumowane
zostaną doświadczenia z realizacji POIiŚ oraz omówione zostaną perspektywy na
przyszłość w finansowaniu projektów środowiskowych. Więcej…
NFOŚiGW i wfośigw wyrażają wolę wspólnego realizowania zadań w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020
Prezesi wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz
prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali
list intencyjny o współpracy w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Współpraca Funduszy ma na celu jak
najefektywniejsze i najskuteczniejsze wykorzystanie środków pochodzących z Unii
Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Dlatego
już dzisiaj planuje się identyfikację i przygotowanie projektów spełniających wymagania POIiŚ 2014-2020, udział w konsultowaniu dokumentów, czy pogłębianie
wiedzy dotyczącej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Więcej…
Każda z tych krótkich wiadomości posiada odnośnik z napisem więcej.
Dziennikarz zainteresowany jedną z wiadomości może w niego kliknąć i natychmiast otwiera się strona internetowa z rozszerzoną już, konkretną infor-
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macją. Na końcu każdej informacji wysyłanej do dziennikarzy powinien też
być zapisany numer telefonu urzędu i nazwisko osoby wyznaczonej do udzielania informacji. Znacznie ułatwi to komunikowanie się dziennikarza z urzędnikiem. Każdy dziennikarz ma prawo do informacji publicznej i tu nie ma
żadnych wątpliwości. Jednak podstawowym źródłem wiedzy dla reporterów
jest Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Poniżej zamieszczony został zapis
z oficjalnej strony BIP, przyblizajacy czym jest i jak należy z niego korzystać.

4.	Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej?3
Zagadnienie dostępu do informacji publicznej poruszone zostało już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II „WOLNOŚCI, PRAWA
I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA” wskazano, że: „Obywatel ma
prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej
oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji
obejmuje dostęp do dokumentów (...)”. Wynika z tego, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo
dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych. Zatem:
W 2001 roku – na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej –
została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta określając
zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej wskazała
także trzy tryby dostępu do takich informacji. Na pierwszym miejscu ustawa wymieniła tryb ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych,
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:
¾¾ stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl,
zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z odsyłaczami do stron
podmiotowych,
¾¾ strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie
działalności. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.

3

	O Biuletynie Informacji Publicznej [na:] www.bip.gov.pl, (dostęp z dnia 31.10.2014 r.).

Dostep do informacji publicznej_srodki.indd 131

2014-11-28 16:22:17

132

adam kasprzyk
Do tworzenia podmiotowych stron BIP zobowiązane są w szczególności
(a więc nie jest to lista zamknięta) następujące podmioty:
¾¾ organy władzy publicznej,
¾¾ organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
¾¾ podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
¾¾ podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne,
¾¾ podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,
¾¾ podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,
¾¾ podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,
¾¾ podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,
¾¾ podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,
¾¾ podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa,
jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego
albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów
o ochronie konkurencji i konsumentów,
¾¾ związki zawodowe i ich organizacje,
¾¾ partie polityczne,
¾¾ inne podmioty wykonujące zadania publiczne.
Za stworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych
stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną. Minister właściwy ds. informatyzacji zobligowany jest do budowy i utrzymania
strony głównej biuletynu.
Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje,
które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem – między innymi:
¾¾ swój status prawny lub formę prawną,
¾¾ przedmiot działania i kompetencje,
¾¾ organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
¾¾ majątek, którym dysponuje,
¾¾ tryb działania,
¾¾ sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
¾¾ informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
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Reasumując, Biuletyn Informacji Publicznej stanowi krok na drodze do
uzyskania przez wszystkich spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej.
Dla każdego dziennikarza wydaje się on doskonałym źródłem wiedzy. Zatem
każdy (zwłaszcza dziennikarz) zanim przystąpi do rozmowy z urzędnikiem,
powinien prześledzić na stronach internetowych właśnie informacje zawarte
w biuletynie. Przygotowanie takie jest niezwykle pomocne w realizacji tematu.
Dziennikarz oszczędza czas, a przede wszystkim posiadając merytoryczną
wiedzę, łatwiej poruszać mu się w gąszczu urzędniczych informacji.
Każdy reporter dzień pracy powinien zaczynać od prześledzenia lokalnej
oraz ogólnopolskiej prasy, ale to nie wszystko. Koniecznością wydaje się również prześledzenie oficjalnych stron internetowych urzędów, które występują
na określonym, reporterskim terenie działania. Wśród oficjalnych, najczęściej
nudnych i mało interesujących informacji podawanych przez urzędników
zawsze można doszukać się czegoś, co zainteresuje widzów. Przykładowo, na
oficjalnej stronie Urzędu Miasta Gdańska podanych zostało kilka informacji:
¾¾ Najlepsi gdańscy pracownicy służby zdrowia o...
¾¾ Halloween’owy Stadion
¾¾ Niewidoma Alicja będzie leczona w Indiach!
¾¾ Nowe drzewa w wielkim mieście
¾¾ Głaz na Siedlcach upamiętnił ofiary wybuchu...
¾¾ Straż Rybacka znowu ma łódź patrolową!
¾¾ Piąty rok żeglarskiej przygody za nami
¾¾ Ryanair ma bazę w Gdańsku
¾¾ Nowe otwarcie Biblioteki pod Żółwiem
Zatem reporter lub osoba, która marzy o wykonywaniu zawodu dziennikarza i bierze udział w warsztatach dziennikarskich, musi odpowiedzieć sobie
na pytanie – Który z tytułów ją najbardziej zainteresował? W zasadzie każdy
z nagłówków napisany został krótko, rzeczowo i zawiera pewną treść. Każdy
zachęca do przeczytania i zgłębienia wiedzy. Z punktu widzenia doświadczonego reportera, najbardziej interesująca wydaje się jednak informacja o niewidomej Alicji leczonej w Indiach. Istnieje kilka powodów dla, których właśnie tę
wiadomość reporter przeczyta jako pierwszą. Ma szanse dowiedzieć się czegoś
o kimś chorym, kto potrzebuje pomocy. Jest przekonany, że dla Alicji nie ma
szans na leczenie w Europie, tylko musi być leczona (być może) jakąś nowatorską metodą w Indiach, kraju kulturowo obcym europejczykom. Reporter
dowie się więc czegoś nowego. Więcej, los chorego, niewidomego dziecka może
zainteresować widzów, a zatem stanowi atrakcyjny temat dla reportera. Jednak
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na tym etapie, to tylko dziennikarskie domysły. Po otwarciu zakładki strony
Urzędu Miasta Gdańska z tą informacją, widnieje treść:
W połowie września z Radomia w podróż rowerem do Gdańska wyruszył Sławomir Adamczyk – ojciec niewidomej, dwuletniej Alicji,
który w ten sposób chciał nagłośnić zbiórkę pieniędzy na kosztowną
operację swojej córki w Indiach. Dzięki tej podróży i ofiarności darczyńców udało się zebrać całą potrzebna kwotę – 26 tysięcy dolarów!
Gdańsk wybrał na cel podróży, ponieważ „jest to duże, piękne miasto mieszczące się na krańcu naszego kraju, w którym mam nadzieję
znajdą się ludzie zainteresowani historią małej niewidomej Alicji
i będą chcieli pomóc jej zobaczyć ten piękny świat na własne oczy”.
Dzięki tej podróży i jej nagłośnieniu przez lokalne media
(przede wszystkim przez Telewizję Wybrzeże, Pomorską TV i Radio Gdańsk), udało się zebrać w krótkim czasie blisko 60 tysięcy
złotych! Brakującą kwotę zebrano w ciągu ostatnich tygodni m.in.
w Warszawie. – Chciałbym poinformować, że zebraliśmy potrzebne
pieniądze na leczenie Alicji i 26 listopada wylatujemy na leczenie do
New Delhi! – napisał dziś Pan Sławomir Adamczyk. – Już 27 mamy
pierwsze spotkanie z lekarzami i rozpoczynamy leczenie komórkami
macierzystymi! Dziękujemy za wszelką pomoc! Alicja mieszka w Radomiu. Urodziła się 23 sierpnia 2012 roku z nierozwiniętym nerwem
tarcz wzrokowych. Nie widzi od urodzenia, a jedyną szansą na to,
by mogła cokolwiek zobaczyć, jest właśnie bardzo kosztowny zabieg
w klinice w New Delhi.
– Szukaliśmy różnych sposobów pomocy, znaleźliśmy tylko jeden:
leczenie komórkami macierzystymi – mówiła wtedy Patrycja Adamczyk, mama Alicji. – W Polsce jest możliwe leczenie komórkami macierzystymi, ale nie taką dysfunkcję, jaką ma Alicja. Znaleźliśmy klinikę
New Delhi w Indiach, w której po zapoznaniu się z dokumentami
medycznymi Alicji, lekarze wyrazili zgodę na leczenie komórkami
macierzystymi. Jedyne, co stało na przeszkodzie, to kwota leczenia,
czyli 26 tysięcy dolarów.
W tym krótkim tekście znalazły się wszystkie potrzebne informacje – jakiego wyczynu dokonano, by zebrać potrzebne pieniądze dla małej Alicji,
a także dlaczego leczenie odbywa się w Indiach? Oczywiście urzędnicy z Gdańska piszą o ofiarności Gdańszczan, ale też przemycają informację, że Gdańsk
jest cudownym miejscem na ziemi i że tu pomaga się chorym. Informacja ta
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idealnie nadaje się do przedrukowania, zamieszczenia w radiu lub telewizji.
Nie trzeba jej przeredagowywać i poprawiać, ponieważ napisana jest zgrabnie, fachowo, a urzędnik posługuje się prostym, bardzo komunikatywnym
językiem. Warto podkreślić, że gdyby właśnie tej treści skopiowana informacja ukazała się w mediach, to żaden urzędnik z gdańskiego magistratu nie
protestowałby ani nie domagał się w redakcyjnej stopce by umieszczono jego
nazwisko podając, że jest autorem. A to dlatego, że redakcja, przedrukowując artykuł, pisze tak, jak chcą tego urzędnicy. Nie oznacza to wcale, że czyn
wart jest pochwalenia i naśladowania. Przeciwnie, należy przestrzec i zwrócić
uwagę, by bacznie uważać na takie przekazy. W końcu dziennikarz nie powinien bać się zadawać pytań i zawsze szukać drugiego, a czasem nawet trzeciego
dna w każdej informacji.
Reporterzy nie mogą iść na łatwiznę. Powinni zadawać sobie więcej trudu
w zdobywaniu, redagowaniu i przekazywaniu informacji. W tej o chorej Alicji
wykorzystać należy, oczywiście, fakty podane, ale odrzucić też peany na cześć
Gdańska. To widzowie lub czytelnicy powinni ocenić, jakim miastem jest
wspominany Gdańsk. Reporter, natomiast, winien porozmawiać z lekarzami,
dowiedzieć się czegoś więcej o leczeniu komórkami macierzystymi, poszukać
wreszcie analogicznych przypadków – osób, które w Indiach w tej samej klinice przeszły podobne leczenie.
Dziennikarz, zatem, nieustannie powinien szukać ciekawych informacji
i zadawać pytania. Pójście na skróty, jest drogą tylko w jedną stronę, która
nazywana jest tubą propagandową. To jednak dla dziennikarza już żaden
zaszczyt, być uważanym za taką właśnie tubę. Dziennikarz nie powinien być
sfrustrowany, czy wiecznie niezadowolony, ale umieć dociekać prawdy.

5.	Jaki powinien być dziennikarz?
W tym miejscu warto omówić cechy charakteru, jakie powinien mieć
dziennikarz. Właśnie po tej lekturze uczestnicy warsztatów muszą umieć
odpowiedzieć sobie na postawione we wstępie pytanie – Czy ja mam w sobie
to coś? To tak zwane coś pozwoli z powodzeniem wykonywać ten cudowny
zawód. Jaki więc powinien być dziennikarz?
Na pewno powinien potrafić zainteresować sobą innych. Jednak jak sprawdzić, czy kandydat na dziennikarza potrafi zainteresować sobą i swoim przekazem innych? Jest to dość proste. Można wykonać następujące ćwiczenie.
Można spotkać się ze swoimi znajomymi i spróbować opowiedzieć im coś
interesującego z własnego życia, coś co się ostatnio przydarzyło. Może to być
w zasadzie każdy temat. Opowiadając, trzeba obserwować słuchaczy, kontro-
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lować też czas i wyczuć moment, w którym słuchający przestaną nas słuchać,
a zaczną się rozglądać dookoła, zerkać na zegarki lub telefony komórkowe.
Jeśli uczestnicy eksperymentu wytrzymają w skupieniu cztery minuty, to przyszły reporter ma w sobie coś, co sprawia, że jest interesujący.
W mediach jest miejsce dla wszystkich: wysokich i niskich, szczupłych
i takich z nadwagą, tych obdarzonych bujnymi fryzurami i całkiem łysych,
młodych i starszych, ale nie ma miejsca dla ludzi nijakich. Zatem kolejną niezbędną cechą, a w zasadzie darem pozwalającym wykonywać ten zawód, jest
umiejętność szybkiego zdobywania zaufania. Dziennikarz nie ma czasu, by to
zaufanie u swoich rozmówców zdobywać dniami, czy tygodniami. Czasami
ma na to kilkadziesiąt minut. Często określone spotkanie z bohaterem danego
tematu bywa pierwszym i jedynym. To reporter razem z kamerą i operatorem
musi wejść w krótkim czasie w czyjeś życie. Jego zadaniem jest otworzyć inną
osobę, sprowokować do zwierzeń, sprawić by opowiadała o rzeczach i sprawach bardzo intymnych, często wstydliwych. Jaka jest na to metoda? Nie ma
jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, czy też podpowiedzi. Po prostu, ktoś
z tym się rodzi albo nie.
Reporter powinien być z pewnością ciekawski. Nie można nim zostać, gdy
nie interesuje się tym, co wydarzyło się na najbliższej ulicy, w dzielnicy, mieście, kraju, a nawet na kontynencie. Na terenie targów Amber Expo zadaniem
reportera było relacjonowanie jednego z tematów. Do budynków targowych
przybywały kolejne szkolne wycieczki. Grupka młodych ludzi podeszła do reportera, a jeden z nich zapytał – co trzeba zrobić, żeby zostać dziennikarzem?
Młody człowiek oczywiście bardzo tego chciał. Reporter zadał temu młodemu
człowiekowi tylko jedno pytanie – A cóż ciekawego wydarzyło się w ostatnim
tygodniu w twoim mieście? Po długiej chwili namysłu, z ust młodego miłośnika dziennikarstwa padło krótkie, ale jakże charakterystyczne „NIC”. Odpowiedź tak znacząca przekreśla marzenia tego młodego człowieka. Nie będzie
dziennikarzem i nie dlatego, że ktoś stanie mu na drodze do kariery, tylko że
sam, swoją postawą, pozbawia siebie szansy.
Dziennikarz powinien umieć słuchać innych. Bardzo często w gąszczu
jakiejś wypowiedzi, długiej i nudnej, kryje się klucz do informacji, którą dziennikarz może wychwycić w opowieści rozmówcy i pójść tym tropem. To on
decyduje co jest, a co nie jest tematem. Determinacja staje się kolejną cechą,
bez której dziennikarzem zostać nie można. Zanim będą publikowane teksty,
audycje lub relacje i felietony, każdy adept tego zawodu musi przejść krętą
i wyboistą drogę. Fachu tego nie da się wyuczyć na studiach, choć podstawy
teoretyczne są rzeczą ważną. Najlepszą drogą jest uczyć się od innych wykonu-
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jących ten zawód. Z czasem każdy wypracuje swój styl i swoje pióro, nabierze
umiejętności, stanie się charakterystycznym. Zanim to się jednak stanie, należy na naukę dziennikarstwa poświęcić wiele godzin, wiele dni i zaznać wiele
porażek.

Zakończenie
Niniejsza publikacja stanowi efekt spotkań z grupami lokalnych dziennikarzy, z którymi podczas warsztatów wymienione zostały doświadczenia. Prowadzący, zawodowi dziennikarze TVN-u, opowiadali o metodach prezentowania
informacji na kanale TVN24. Omawiali nowości i trendy, które każdego dnia
zmieniają się w dziennikarstwie. Uczyli, jak radzić sobie w obliczu urzędniczej
niechęci. Pokazywali, prezentując już materiały zrealizowane, jakie prawa ma
dziennikarz w dostępie do informacji publicznej, ponieważ ona w obecnych
warsztatach stała się priorytetem. Podczas spotkań z grupami młodzieży szkolnej z klas o profilu dziennikarskim i studentami tego kierunku rozszerzono
proponowany zakres o uświadomienie młodym ludziom, czym w ogóle jest
dziennikarstwo.

Bibliografia
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