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Standardy informatorów prawnych
Wyniki badania oraz rekomendacje dotycz¹ce tworzenia i dystrybucji
materia³ów prawnych kierowanych do obywateli
Dzia³alnoœæ informacyjna i wydawnicza jest jedn¹ z powszechniejszych
form aktywnoœci organizacji pozarz¹dowych. Choæ czêsto jedynie uzupe³nia
codzienn¹ pracê, to nawet jako dzia³alnoœæ dodatkowa ma du¿e znaczenie.
Daje bowiem mo¿liwoœæ przekazywania ró¿nych treœci w formie pisanej (tak¿e poprzez Internet) i szerokiego docierania z nimi do ró¿nych grup spo³ecznych, nie tylko do cz³onków i podopiecznych organizacji. Coraz czêœciej
i aktywniej z obowi¹zku informowania obywateli o ich uprawnieniach zaczynaj¹ siê te¿ wywi¹zywaæ instytucje.
Stowarzyszenie Klon/Jawor realizowa³o, od marca do czerwca 2006 roku,
projekt „Standardy informatorów prawnych”. Projekt ten mia³ na celu:
– zebranie dotychczasowych doœwiadczeñ w zakresie opracowywania
w sektorze pozarz¹dowym i publicznym informacji prawnej,
– przedstawienie sposobów dostarczania obywatelom informacji prawnej
tworzonej w sektorze pozarz¹dowym i publicznym,
– zaproponowanie standardów opracowania i dystrybucji informacji
prawnej.
Przedmiotem badania (projektu) by³y materia³y informacyjne/poradnicze
z dziedziny prawa, spe³niaj¹ce nastêpuj¹ce kryteria:
• dotyczy³y problemów prawnych, przekazuj¹ obywatelom informacje o powszechnie obowi¹zuj¹cym w Polsce prawie i praktyce jego
stosowania,
• mia³y charakter informacyjny/poradniczy,
*Opracowanie na podstawie raportu z badania organizacji pozarz¹dowych i instytucji tworz¹cych materia³y informacyjne/poradnicze z dziedziny prawa, przeprowadzonego w maju i czerwcu 2006 roku na zlecenie Fundacji Instytut Spraw Publicznych,
w ramach Programu „Obywatel i Prawo”.
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• nie by³y wydawane jednorazowo, nie s¹ dzia³alnoœci¹ incydentaln¹
dla danej organizacji,
• wydawane by³y w formie drukowanej lub udostêpniane w Internecie.
W ramach projektu:
1. Zebrano, za pomoc¹ badania ankietowego (wys³ano 171 ankiet), dotychczasowe doœwiadczenia w zakresie opracowywania i dystrybucji materia³ów
prawnych w organizacjach. Otrzymano 38 wype³nionych ankiet od 36 organizacji i 2 instytucji, w tym organizacji, które ju¿ nie wydaj¹ materia³ów prawnych.
2. Zebrano informacje o dzia³alnoœci informacyjnej w dziedzinie prawa instytucji (analiza 70 stron internetowych ministerstw i urzêdów centralnych, 16
stron urzêdów wojewódzkich, 10 stron urzêdów miast i starostw).
3. Poddano ocenie ekspertów (dziennikarza, prawnika, doradcy Biura Porad Obywatelskich) 61 wybranych opracowañ prawnych.
Wyniki badania i standardy materia³ów prawnych zosta³y zawarte w raporcie „Standardy informatorów prawnych”. Poni¿ej prezentujemy najwa¿niejsze wnioski p³yn¹ce z badania oraz rekomendacje, które warto uwzglêdniæ
przy tworzeniu materia³ów prawnych. Mamy nadziejê, ¿e przedstawione rekomendacje tworzenia i dystrybucji materia³ów prawnych bêd¹ po¿yteczne zarówno dla samych organizacji i instytucji, jak i grantodawców. Do tych w³aœnie grup jest kierowany raport i standardy, bowiem wskazane wydaje siê
uporz¹dkowanie rynku materia³ów prawnych. Osi¹gniêcie tego celu bêdzie
po¿yteczne nie tylko dla grantodawców, ale tak¿e dla twórców informatorów
oraz ich odbiorców.

Wyniki badania ankietowego
Rysunek 1. Ile organizacji wydaje materia³y informacyjne/poradnicze
z dziedziny prawa?
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Wœród 171 badanych organizacji ponad 30 zadeklarowa³o, ¿e opracowuj¹
materia³y informacyjne/poradnicze z dziedziny prawa1, 13 organizacji prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ regularnie, od co najmniej 3 lat. Przyjêcie kryterium regularnego wydawania bardzo zawê¿a grupê organizacji aktywnych w dziedzinie tworzenia materia³ów prawnych. Pozosta³e wydaj¹ materia³y prawne nieregularnie lub zdarza³o im siê wydawaæ takie materia³y, ale nie s¹ ju¿ one aktualizowane.
Forma i nak³ady materia³ów prawnych tworzonych przez organizacje
Materia³y prawne powstaj¹ce w organizacjach najczêœciej maj¹ drukowan¹ form¹ (79%). Niemal równie czêsto organizacje publikuj¹ informacje/materia³y na stronach internetowych swojej organizacji, rzadziej tworz¹
w tym celu specjalne serwisy. 71% organizacji zadeklarowa³o, ¿e tworzone
przez nie materia³y s¹ dostêpne w Internecie. To du¿o, choæ szkoda, ¿e nie
wszystkie powstaj¹ce materia³y maj¹ swoje wersje internetowe. Tylko jedna
zbadana organizacja udostêpnia swoje materia³y tylko w Internecie.
Organizacje rzadko u¿ywaj¹ innych form dystrybucji informacji pisanej
ni¿ drukowana, czyli ulotki, poradniki, informatory. Do nielicznych wyj¹tków
mo¿na zaliczyæ: CD, Telegazetê, przedruki opracowanych informacji w gazetach i czasopismach, kasety magnetofonowe (w przypadku informacji dla osób
niewidomych).
Badane organizacje wyda³y ³¹cznie ok. 300 tytu³ów. Wœród 300 tytu³ów
wydawnictw tylko 11 mia³o nak³ad powy¿ej 10 tysiêcy egzemplarzy. 17
tytu³ów osi¹gnê³o nak³ad 5000, a 31 wydawnictw ukaza³o siê w iloœci 3000
egzemplarzy. 64 tytu³y mia³y nak³ad 1000–2000 egzemplarzy, a 57 tytu³ów jedynie 500. Tylko jedna organizacja wyda³a tytu³y w iloœci powy¿ej 100
tysiêcy egzemplarzy.
Wœród zbadanych materia³ów prawnych 54% mia³o tylko jedno wydanie.
Tematy podejmowane w materia³ach prawnych i ich adresaci
Materia³y s¹ kierowane przede wszystkim do osób indywidualnych (84%),
ale tak¿e do organizacji i pracowników organizacji (61%) oraz do instytucji
i pracowników instytucji (53%). Organizacje maj¹ silne przeœwiadczenie o potrzebie kierowania materia³ów prawnych do grup zawodowych zwi¹zanych
z pomoc¹ osobom znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji ¿yciowej. Silne jest
przeœwiadczenie o potrzebie ich edukacji.
Wœród tematów najczêœciej wskazywanych przez wype³niaj¹cych ankietê
na pierwszym miejscu znajduj¹ siê uprawnienia osób niepe³nosprawnych
1

Z racji krótkiego czasu realizacji projektu, jak te¿ trudnoœci, jak¹ dla wielu organizacji by³o znalezienie czasu na wype³nienie ankiety, zapewne nie jest to liczba ostatecznie okreœlaj¹ca liczbê wydawców materia³ów prawnych dla obywateli w naszym
kraju. Z pewnoœci¹ jednak pokazuje skalê zjawiska.
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(37%) oraz innych grup, takich jak na przyk³ad dzieci, m³odzie¿, kobiety, bezdomni. Specyfik¹ organizacji jest to, ¿e tworz¹ one materia³y dla tak „oczywistych” w œwiadomoœci spo³ecznej grup, jak na przyk³ad osoby bezrobotne, jak
te¿ do w¹skich grup, na przyk³ad ofiar b³êdów medycznych, prawnych opiekunów osób niepe³nosprawnych, czy wreszcie do grup zawodowych, na przyk³ad pracowników s³u¿by zdrowia. W³aœciwie nie istniej¹ œrodowiska zupe³nie zapomniane przez organizacje. 13 organizacji wskaza³o, ¿e opracowuje
materia³y prawne zwi¹zane z postêpowaniem s¹dowym, a 9 podejmuje w swoich materia³ach tematykê prawa dotycz¹cego organizacji pozarz¹dowych.
Temat 79% materia³ów jest wybierany na podstawie pytañ wp³ywaj¹cych
od podopiecznych organizacji. Doœæ czêsto organizacje same decyduj¹ o wyborze tematu (55%). Zdarza siê, ¿e o wyborze decyduj¹ potrzeby programu/sponsorów (5%).
Charakter ogólnopolski ma 89% tekstów materia³ów prawnych tworzonych w organizacjach, czyli mog¹ one s³u¿yæ ka¿demu obywatelowi, bez
wzglêdu na miejsce zamieszkania.
Jak powstaj¹ materia³y prawne?
Autorami tekstów materia³ów prawnych s¹ g³ównie prawnicy (82%). Czêsto pisz¹ je te¿ specjaliœci w dziedzinie, której dotyczy materia³. Ta z gruntu
rzeczy dobra tendencja powierzania pisania tekstów fachowcom, nie zawsze
siê sprawdza, na przyk³ad w zakresie czytelnoœci, jasnoœci przekazu. Zdarza
siê na przyk³ad, ¿e teksty s¹ pisane trudnym, fachowym jêzykiem.
Wiêkszoœæ organizacji recenzuje materia³y przed ich wydaniem (89%).
Recenzentami s¹ najczêœciej (podobnie jak ich autorami!) prawnicy i specjaliœci w danej dziedzinie. Mo¿na uznaæ, ¿e zdecydowanie zbyt rzadko materia³y
recenzuj¹ sami odbiorcy. W³aœciwie tekstów nie konsultuj¹ te¿ urzêdnicy
znaj¹cy dany problem.
Na u¿ytek osób z zewn¹trz, na przyk³ad klientów organizacji tworzonych
jest 92% materia³ów. Znacznie rzadziej (37%) organizacje tworz¹ materia³y
prawne tylko z myœl¹ o w³asnej organizacji – na u¿ytek pracowników, cz³onków, programów itp. Szkoda wiêc, ¿e s¹ tak rzadko recenzowane przez odbiorców.
Po³owa organizacji ma w zespole specjalnego pracownika (na przyk³ad redaktora tytu³u, serii, strony internetowej) lub zespó³ redakcyjny zajmuj¹cy siê
redakcj¹, przygotowaniem do druku. 37% zbadanych organizacji takiego pracownika nie ma i prace te wykonuj¹ cz³onkowie organizacji we w³asnym
zakresie.
Teksty s¹ redagowane i poprawiane przez korektora przed ich oddaniem
do druku. Najczêœciej prace te wykonuje jeden z pracowników organizacji/instytucji (61%). Trochê rzadziej (45%) ktoœ spoza pracowników organizacji
(na przyk³ad redaktor, polonista).
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Sk³ad tekstów jest w wiêkszoœci przypadków wykonywany przez osobê
„z zewn¹trz” – specjalistê (45%) lub przez profesjonaln¹ firmê (24%). Doœæ
czêsto teksty sk³adaj¹ te¿ pracownicy organizacji specjalizuj¹cy siê w tym,
maj¹cy to w swoich obowi¹zkach (42%).
Zgodnie z deklaracjami organizacji, 68% materia³ów prawnych ma
wspóln¹ szatê graficzn¹, na przyk³ad kolorystykê, elementy graficzne, logo.
Tylko 9 organizacji stwierdzi³o, ¿e takiej wspólnej szaty graficznej nie ma. Dla
wielu organizacji tym wspólnym elementem, nawet jeœli nie ma jednej linii
graficznej, jest logo organizacji.
Rola dzia³alnoœci wydawniczej podejmowanej przez organizacje. Nagradzanie materia³ów
Jako uzupe³nienie poradnictwa traktuje dzia³alnoœæ wydawnicz¹ w dziedzinie prawa 68% organizacji – powstaj¹ce materia³y prawne s¹ wykorzystywane w dzia³alnoœci poradniczej. Najliczniejsza jest grupa organizacji, które
jako przyczynê rozpoczêcia swojej dzia³alnoœci w zakresie opracowywania
materia³ów prawnych podaj¹ brak wiedzy o uprawnieniach w ró¿nych œrodowiskach i liczne pytania od podopiecznych swojej organizacji. Wielu organizacjom posiadanie takich opracowanych, gotowych informacji bardzo u³atwia
pracê na rzecz osób indywidualnych i organizacji.
Materia³y 32 organizacji nie zosta³y nigdy w ¿aden sposób wyró¿nione.
Tylko 5 organizacji otrzyma³o nagrodê/wyró¿nienie za swoje wydawnictwa
– przy czym by³o to zarówno uznanie wyra¿ane przez urz¹d centralny (na
przyk³ad Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej), jak i przez
inne organizacje. Za najwiêkszy sukces w swojej dotychczasowej dzia³alnoœci
wydawniczej w dziedzinie prawa organizacje uznaj¹ najczêœciej konkretne
wydawnictwa, serie, strony internetowe. Wa¿ne jest te¿ uznanie innych organizacji lub instytucji, choæ czêœciej jako powód zadowolenia wskazywano satysfakcjê odbiorców i poczucie, ¿e dziêki lekturze materia³ów odbiorcy maj¹
wiêksz¹ wiedzê o swoich uprawnieniach.
W najbli¿szym czasie 17 organizacji chce utrzymaæ dzia³alnoœæ wydawnicz¹ w dziedzinie prawa, a 7 organizacji planuje j¹ rozszerzyæ. ¯adna organizacja nie zamierza zawiesiæ dzia³alnoœci w zakresie informacji prawnej.
Finansowanie materia³ów prawnych
Wiêkszoœæ, bo 68%, organizacji finansuje swoje materia³y prawne z dotacji instytucji publicznych. Jako drugie Ÿród³o œrodków organizacje wskazuj¹
dotacje od sponsorów prywatnych (45%) oraz œrodki w³asne (42%). Tylko
trzy organizacje wspó³finansowa³y materia³y dziêki czêœciowej odp³atnoœci
odbiorców.
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Wspó³praca w zakresie tworzenia materia³ów prawnych
W zakresie wspólnego tworzenia tekstów materia³ów prawnych 61% badanych wspó³pracowa³o z jak¹œ inn¹ organizacj¹/instytucj¹ – s¹ to w wiêkszoœci inne organizacje, których dzia³alnoœæ jest tematycznie zwi¹zana z danym
materia³em. Organizacje wymienia³y te¿, jako wspó³pracowników, instytucje,
g³ównie ministerstwa, urzêdy centralne.
Wydaje siê, ¿e dla efektywnego powstawania dobrych, praktycznych informacji niezbêdne jest szukanie przez organizacje wspó³pracy z instytucjami.
W zakresie tworzenia materia³ów prawnych jest to doœæ czêste (zw³aszcza jeœli
chodzi o wspó³pracê z urzêdami centralnymi). Jednak na pewno powinno byæ
ono czêstsze, jeœli chodzi o wspó³pracê organizacji i instytucji w zakresie dystrybucji.
Trudnoœci z opracowaniem i dystrybucj¹ materia³ów
Organizacje wskazuj¹ przede wszystkim na brak œrodków – zarówno tych
potrzebnych na dystrybucjê, jak i opracowanie materia³ów. Jednak nie tylko
finanse decyduj¹ o k³opotach zwi¹zanych z tworzeniem materia³ów. Wœród
trudnoœci, które musz¹ pokonywaæ organizacje, mo¿na tak¿e wymieniæ: brak
prawników znaj¹cych dobrze specyficzne dziedziny prawa i praktykê stosowania przepisów, czêste zmiany przepisów, brak osób kompetentnie zajmuj¹cych siê marketingiem wydawnictw, zbyt niskie nak³ady, nieodpowiadaj¹ce
zapotrzebowaniu.
Dystrybucja materia³ów informacyjnych/poradniczych z dziedziny prawa
Po³owa organizacji nie ma specjalnego pracownika odpowiadaj¹cego za
dystrybucjê materia³ów, chocia¿ du¿a czêœæ wskaza³a, ¿e go posiada (37%).
Zapewne czêsto prace zwi¹zane z dystrybucj¹ przejmuj¹ pracownicy pe³ni¹cy
ju¿ inne funkcje. 84% organizacji bezp³atnie rozdaje swoje materia³y prawne,
a 68% wysy³a je na indywidualne zamówienia. Dopiero na trzecim miejscu
jako formê dystrybucji organizacje wymienia³y Internet (47%).
Spoœród zbadanych organizacji 29 wskaza³o, ¿e ich materia³y prawne s¹
bezp³atne. Tylko 8 organizacji przyzna³o, ¿e czêœæ wydawnictw jest p³atna.
¯adna zbadana organizacja nie ma w ofercie wy³¹cznie wydawnictw p³atnych.
Swoje materia³y prawne na terenie ca³ej Polski dystrybuuje 79% zbadanych organizacji. Dobrze wiêc, ¿e w po³owie organizacji istnieje plan (polityka) dystrybucji, bo ogólnopolska dystrybucja jest trudniejsza. Szkoda jednak,
¿e planu dystrybucji nie ma ka¿da organizacja. 87% organizacji przekazuje
swoje materia³y bezpoœrednio klientom/odbiorcom; 58% organizacji korzysta
z pomocy poœredników. Zgodnie z deklaracjami organizacji s¹ to w³asne oddzia³y i placówki lokalne, sieci zrzeszaj¹ce organizacje dzia³aj¹ce w tym samym obszarze oraz niemal wszystkie instytucje lokalne(!).
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Jak polepszyæ s³aby dostêp do materia³ów – propozycje organizacji
61% organizacji uzna³o, ¿e dostêp obywateli do materia³ów informacyjnych/poradniczych z dziedziny prawa, tworzonych przez organizacje dzia³aj¹ce w naszym kraju, jest trudny lub z³y. Z ca³¹ pewnoœci¹ nale¿y zadbaæ o to,
aby by³ on lepszy. Organizacje maj¹ wiele pomys³ów, jak mo¿na na to
wp³yn¹æ, na przyk³ad szerzej wykorzystywaæ Internet, tworzyæ sieci lokalnych punktów w oparciu o lokalne organizacje i instytucje.
Wydaje siê jednak, ¿e nawet najlepsze metody i najwiêksze œrodki w³o¿one w powiêkszenie nak³adów materia³ów prawych nie oka¿¹ siê skuteczne bez
reklamowania tworzonych informacji o zasobach. Zarówno do jakoœci, jak
i skutecznoœci informacji w Internecie, Telegazecie, jak i tych dostêpnych
w organizacjach/instytucjach trzeba odbiorcê przekonaæ.

Wyniki oceny materia³ów prawnych organizacji i instytucji przez
ekspertów
Wybranych 61 materia³ów prawnych poddano analizie: prawnika, doradcy Biura Porad Obywatelskich i dziennikarza/polonisty. Eksperci oceniali materia³y pod wzglêdem:
• zawartoœci merytorycznej (sposób przedstawienia tematu, czy materia³ ma przyk³ady, omówienia, czy temat jest przedstawiony wyczerpuj¹co, kompletnie) – wiêkszoœæ materia³ów zosta³a wysoko oceniona merytorycznie,
• czytelnoœci dla odbiorcy (wygl¹d, sposób prezentacji, uk³ad tekstu)
– czytelnoœæ zosta³a nieco ni¿ej oceniona ni¿ zawartoœæ merytoryczna,
• jêzyka – okaza³ siê s³abszym punktem publikacji, poniewa¿ w wielu
z nich u¿ywa siê zbyt fachowego jêzyka,
• aktualnoœci informacji (czy jest czytelna, widoczna informacja, jaki
stan prawny prezentuje dany materia³) – prawie co trzeci materia³ nie
mia³ wyraŸnej informacji o stanie prawnym.
Materia³y mia³y bardzo nierówny poziom. Jest wœród nich wiele rzetelnych opracowañ, ale s¹ te¿ wydawnictwa s³absze, z brakami dotycz¹cymi najczêœciej zbyt fachowego jêzyka, b³êdów redakcyjnych i s³abej czytelnoœci.
Ma³o wydawnictw uzyska³o wysokie oceny wszystkich ekspertów.

Wyniki badania instytucji publicznych
Instytucje maj¹ obowi¹zek informowania obywateli o ich uprawnieniach.
Z racji zobowi¹zuj¹cych je do tego przepisów (na przyk³ad ustawa o dostêpie
do informacji publicznej, rozporz¹dzenie w sprawie „Biuletynu Informacji
Publicznej”) wywi¹zuj¹ siê z tego coraz czêœciej poprzez Internet.
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Jeœli chodzi o urzêdy, interesowa³o nas, czy:
• sporz¹dzaj¹ w³asne publikacje drukowane (informacje o tym powinny byæ widoczne tak¿e na stronach internetowych),
• czy i jak wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zku informowania obywateli o ich
uprawnieniach na swoich stronach internetowych.
Wyniki analizy stron internetowych instytucji (70 stron ministerstw i urzêdów centralnych, 16 stron urzêdów wojewódzkich, 10 stron urzêdów miast
i starostw) s¹ nastêpuj¹ce:
– Wiêkszoœæ ministerstw oraz urzêdów centralnych w zakresie swoich
kompetencji udostêpnia informacje dla obywateli. Wiêkszoœæ czyni to,
umieszczaj¹c teksty w treœci swoich stron, czêœæ udostêpnia pliki w pdf
lub Wordzie. Niewiele podmiotów przygotowuje publikacje drukowane (takie materia³y wydaj¹ na przyk³ad: Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej, Pañstwowa Inspekcja Pracy, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich). Do rzadkoœci nale¿¹ przypadki, kiedy instytucja udostêpnia
publikacje innych podmiotów lub informuje, gdzie mo¿na je znaleŸæ.
– Urzêdy wojewódzkie informuj¹ obywateli o ich uprawnieniach stosownie do swoich kompetencji oraz w wiêkszoœci przypadków umo¿liwiaj¹
œci¹gniêcie odpowiednich formularzy.
– Ze stron urzêdów i starostw czêsto mo¿na œci¹gaæ formularze do
za³atwienia danych spraw (na przyk³ad wydanie duplikatu prawa jazdy,
rejestracja dzia³alnoœci gospodarczej). Informuj¹ te¿ o swoich kompetencjach i trybie za³atwiania spraw. Urzêdy te nie tworz¹ broszur
u³atwiaj¹cych poruszanie siê w przepisach prawnych, nie wskazuj¹ tak¿e, gdzie mo¿na je znaleŸæ. Podaj¹ jedynie linki do ró¿nych organizacji
i instytucji, jednak bez wskazania, ¿e mo¿na tam znaleŸæ dan¹ informacjê. Na obecnym etapie ¿adna strona nie wyczerpuje wszystkich mo¿liwoœci, jakie daje Internet.
Urzêdy zbyt rzadko udostêpniaj¹ materia³y innych podmiotów lub odsy³aj¹ do miejsca, gdzie mo¿na je znaleŸæ. W sekcjach dotycz¹cych za³atwiania
danych spraw mog³yby siê znajdowaæ odnoœniki do publikacji organizacji pozarz¹dowych lub ich stron internetowych, na przyk³ad w sprawach dotycz¹cych pomocy spo³ecznej czy osób niepe³nosprawnych. Dobrym przyk³adem mo¿e byæ Urz¹d Miasta w Gdyni, który na swojej stronie informuje
o istnieniu i kompetencjach Biura Porad Obywatelskich (prowadzonego przez
organizacjê pozarz¹dow¹ i wspieranego przez urz¹d miasta).

Wa¿niejsze wnioski z badania

• Wœród organizacji pozarz¹dowych nieliczne wydaj¹ materia³y o charakterze informacyjno/poradniczym z dziedziny prawa. Szczególnie ma³o jest
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organizacji, które prowadz¹ tak¹ dzia³alnoœæ regularnie i nie wydaj¹ informatorów prawnych tylko okazjonalnie, bez wyraŸnego planu.
Nak³ady materia³ów s¹ zbyt niskie w stosunku do potrzeb.
W wiêkszoœci przypadków materia³y prawne s¹ dobre merytorycznie. Czêsto jednak s¹ ma³o czytelne i napisane nieprzystêpnym jêzykiem. Nale¿y
dbaæ o ich czytelnoœæ i o prostotê jêzyka, tak by zachêca³y do lektury
zwyk³ego czytelnika i pozwoli³y mu, bez dodatkowych wyjaœnieñ, wykorzystaæ zdobyte informacje do rozwi¹zania problemu.
Jeœli chodzi o instytucje, jest oczywiste, ¿e informuj¹ obywateli o prawie
w obszarach, które wynikaj¹ œciœle z ich kompetencji. Organizacje informuj¹ o uprawnieniach zwi¹zanych czêsto z innymi ni¿ opracowywane
przez instytucje tematami. Wskazane by³yby wykraczanie poza wzajemne
kompetencje i zainteresowania oraz wspó³praca obu stron – przynajmniej
na poziomie wymiany informacji o inicjatywach. W wiêkszoœci przypadków cele organizacji pozarz¹dowych i instytucji publicznych w zakresie
informowania obywateli o ich prawach s¹ przecie¿ zbie¿ne.
S³abym punktem jest dystrybucja materia³ów prawnych. Co prawda, organizacje deklaruj¹, ¿e ich materia³y s¹ dystrybuowane przez wiêkszoœæ organizacji i instytucji lokalnych, ale jednoczeœnie Ÿle oceniaj¹ dostêp do nich.
Prawdziwym wyzwaniem dla organizacji i instytucji jest dotarcie z powstaj¹cymi materia³ami do zwyk³ych odbiorców. Ta kwestia powinna byæ
obiektem szczególnych zabiegów zarówno ze strony opracowuj¹cych, jak
i sponsorów materia³ów prawnych.

Standardy tworzenia i dystrybucji materia³ów informacyjnych/
/poradniczych z dziedziny prawa – rekomendacje2
Cechy dobrego materia³u prawnego dla obywatela
Materia³y informacyjne/poradnicze z dziedziny prawa kierowane do obywateli – to broszury, ulotki, ksi¹¿ki, poradniki, strony i opracowania internetowe. Materia³y te dostarczaj¹ obywatelom informacji o powszechnie obowi¹zuj¹cym w Polsce prawie i praktyce jego stosowania. Wszystkie powinny
spe³niaæ wiele kryteriów decyduj¹cych o tym, ¿e informacja pisana, któr¹
otrzymuje obywatel, w³aœciwie, rzetelnie i skutecznie opisuje jego uprawnienia i obowi¹zki.
2

Opracowanie standardów – Stowarzyszenie Klon/Jawor na podstawie:
1) wyników badania ankietowego, przeprowadzonego w maju i czerwcu 2006 roku
wœród organizacji pozarz¹dowych i instytucji, dotycz¹cego tworzenia i dystrybucji
istniej¹cych materia³ów prawnych oraz
2) oceny przez ekspertów (doradca BPO E. Bartoszyñska; adwokat H. Szperl; dziennikarz/polonista A. Ga³¹zka) wybranych materia³ów prawnych organizacji i instytucji.
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Kryteria, o których powinni pamiêtaæ wydawcy tworz¹cy materia³y prawne, wymieniono poni¿ej.
Zawartoœæ merytoryczna
Sposób przedstawienia tematu, u¿ywanie przyk³adów i omówieñ, kompletnoœæ przedstawienia tematu wp³ywaj¹ na jakoœæ przekazu i jego wartoœæ dla
odbiorcy. Dobry materia³ prawny to materia³, z którego czytelnik dowiaduje
siê o przys³uguj¹cych mu uprawnieniach i jednoczeœnie zostaje poinformowany, jak z nich korzystaæ. Takie materia³y zawieraj¹ du¿o informacji praktycznych, dotycz¹cych w szczególnoœci tego, z jakich praw lub œwiadczeñ mo¿na
skorzystaæ, jakie koszty nale¿y ponieœæ i czy mo¿na ich unikn¹æ, gdzie
i wed³ug jakich procedur nale¿y dan¹ sprawê za³atwiæ, jakie dokumenty nale¿y zgromadziæ, jak nale¿y siê odwo³ywaæ itp. Materia³y powinny zawieraæ
czytelne przyk³ady oraz proste i prawid³owe wzory pism.
Dobry materia³ ³¹czy zagadnienia z ró¿nych dziedzin prawa, traktuje temat
wszechstronnie i kompleksowo, z uwzglêdnieniem bardzo ró¿nych, na pozór
zupe³nie niezwi¹zanych ze sob¹ aspektów prawnych.
Okreœlenie celu i odbiorcy
Materia³ informacyjny/poradniczy z dziedziny prawa musi mieæ jasnego
odbiorcê. Musi jasno okreœlaæ cel przedstawianych informacji. Umieszczenie
w tekœcie informacji o celu i odbiorcy materia³u (na przyk³ad we wstêpie) pozwoli czytelnikowi ³atwiej poruszaæ siê w szerokiej ofercie istniej¹cych materia³ów prawnych i ³atwiej wybieraæ te, które s¹ do niego kierowane i mog¹ mu
byæ pomocne.
Okreœlenie odbiorcy to tak¿e zobowi¹zanie dotycz¹ce jêzyka. Jeœli odbiorc¹
s¹ specjaliœci w jakiejœ dziedzinie mo¿na u¿yæ specyficznego dla nich jêzyka zawodowego, jeœli odbiorc¹ jest zwyk³y czytelnik, jêzyk trzeba uproœciæ.
Wybór tematu
Materia³y prawne powstaj¹, bo istnieje zapotrzebowanie na jakiœ temat.
Powstanie materia³u ostatecznie ma byæ po¿yteczne dla samego odbiorcy
materia³u.
Temat powinien byæ wybrany na podstawie pytañ wp³ywaj¹cych od podopiecznych organizacji/instytucji. Materia³ mo¿e te¿ powstaæ, bo z oceny
tworz¹cych go wynika, ¿e warto zwróciæ na coœ uwagê (na przyk³ad istotn¹
zmianê w przepisach lub wprowadzenie nowego przepisu). Warto sprawdziæ,
czy materia³y na ten sam/podobny temat ju¿ nie istniej¹. Byæ mo¿e nie warto
opracowywaæ po raz kolejny tego samego, ju¿ przez kogoœ dobrze opracowanego tematu. Nale¿y unikaæ wyboru tematu, którego istotnoœci nie umiemy
potwierdziæ, który tylko nam lub sponsorowi wydaje siê wa¿ny, a dla odbiorcy
mo¿e siê okazaæ zupe³nie nieistotny.
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Forma
Autorzy materia³ów czêsto staj¹ przed wyborem: napisaæ mniej w prostej
formie czy wyjaœniæ wszystkie niezbêdne w danym temacie kwestie, co sprawia, ¿e przygotowany materia³ bêdzie trudniejszy w odbiorze przez rozbudowan¹ formê.
Idealny jest materia³, z jednej strony, napisany prostym jêzykiem, o niewielkiej objêtoœci (nawet jeœli omawiany temat jest obszerny), a zawieraj¹cy
wszystkie podstawowe i niezbêdne informacje.
£atwiejsze w odbiorze wydaj¹ siê materia³y o mniejszej iloœci stron
i w mniejszym, porêcznym formacie. Czêsto odbiór informacji u³atwia opracowanie tematu poprzez przyjêcie formy pytañ i odpowiedzi.
O ile to mo¿liwe, warto umieœciæ w materiale adresy przydatnych organizacji/instytucji zajmuj¹cych siê dan¹ problematyk¹, gdzie czytaj¹cy móg³by
skonsultowaæ swoj¹ sprawê b¹dŸ wyjaœniæ niezrozumia³e dla niego kwestie.
Co dobry autor umieæ powinien
Materia³ informacyjny/poradniczy dla obywatela nie powinien ograniczaæ
siê tylko do cytowania czy poprawnego zestawiania treœci przepisów. Wartoœæ
materia³u polega na odpowiednim opracowaniu przepisów prawnych. Napisanie dobrego tekstu informacyjnego/poradniczego nie opiera siê tylko na zgromadzeniu dostêpnych informacji na dany temat, bez poddania ich obróbce
i starañ o nadanie im w³aœciwego kszta³tu.
Autor, niezale¿nie od tego, czy jest prawnikiem, specjalist¹ w danej dziedzinie czy praktykiem, który chce podzieliæ siê z innymi swoimi doœwiadczeniami, powinien umieæ:
– uproœciæ jêzyk, przystêpnie omówiæ znaczenie przytaczanych przepisów,
– przedstawiæ mo¿liwe interpretacje przepisów,
– uœwiadomiæ praktyczne aspekty ró¿nych rozwi¹zañ prawnych,
– porównaæ ró¿ne rozwi¹zania prawne i wskazaæ praktyczne konsekwencje przyjêcia alternatywnych mo¿liwoœci, tak aby czytelnik móg³ dokonaæ ich œwiadomego wyboru,
– wskazaæ praktyczne kroki, jakie nale¿y podj¹æ w oparciu o przytaczane
przepisy, oraz opisaæ, jakie praktyczne trudnoœci mog¹ siê pojawiæ na
drodze ich realizacji, miêdzy innymi ze strony osób stosuj¹cych prawo
(warto podaæ na przyk³ad op³aty, orientacyjny czas trwania procedury,
wymagane dokumenty, do jakiego urzêdu nale¿y pójœæ i z jak¹ spraw¹,
opisaæ procedurê odwo³awcz¹).
Jeœli nie jest mo¿liwe spe³nienie tych wszystkich wymogów przez jednego
autora (a tak dzieje siê czêsto), warto rozwa¿yæ stworzenie zespo³u pracuj¹cego nad tekstem i sk³adaj¹cego siê z prawnika i „zwyk³ego czytelnika”,
na przyk³ad klienta organizacji.
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Jêzyk
Materia³ powinien byæ napisany zrozumia³ym, czyli prostym jêzykiem,
bez ¿argonu i suchego relacjonowania przepisów. Nie jest to prosty do spe³nienia postulat i wymaga du¿ej starannoœci – czasami uproszczenie jêzyka prowadzi do nieporozumieñ, a nawet b³êdów prawnych.
Recenzje/konsultacje
Recenzje materia³ów s³u¿¹ ich ocenie merytorycznej, ale te¿ powinny
wzbogacaæ ich treœæ.
Dobrze, jeœli materia³ recenzuje osoba o zupe³nie innych kwalifikacjach
ni¿ autor, tak aby zweryfikowaæ materia³ i wzbogaciæ go o praktyczne uwagi.
Kandydatów na recenzentów warto szukaæ nie tylko wœród prawników
i pracowników organizacji, ale tak¿e pracowników urzêdów, którzy mog¹ na
przyk³ad wzbogaciæ czêœæ tekstu poœwiêcon¹ procedurom zwi¹zanym z danym
tematem.
Materia³y powinni te¿ recenzowaæ zwykli czytelnicy, których dotyczy temat materia³u – bez ich oceny materia³ mo¿e byæ zupe³nie nieu¿yteczny, nawet
jeœli bêdzie poprawny merytorycznie.
Redakcja
Niepoprawnie zredagowany tekst Ÿle siê czyta i zniechêca czytelnika. Materia³ powinien mieæ czytelny spis treœci, który pozwoli czytelnikowi ³atwo
znaleŸæ zawarte w nim informacje. Nale¿y równie¿ zadbaæ o logiczny uk³ad
tekstu. Powinien on uwzglêdniaæ potrzeby czytelnika i mo¿liwie najprecyzyjniej i najpraktyczniej prowadziæ go poprzez dany temat, tak aby uzyska³ wiedzê o uprawnieniach, obowi¹zkach i formalnoœciach. Trzeba unikaæ d³ugich
zdañ, stosowaæ prosty jêzyk. Nie nale¿y zamieszczaæ zbyt d³ugich cytatów
z aktów prawnych.
Korekta
Wbrew pozorom nie jest to b³ahe zagadnienie. Tekst z b³êdami jêzykowymi lub wynikaj¹cymi ze z³ego sk³adu Ÿle siê czyta, niechêtnie te¿ siêga siê po
niego ponownie. Konieczne jest sprawdzenie tekstu przez polonistê/korektora
przed jego oddaniem do druku. Wszystko to pozwoli unikn¹æ tak podstawowych, ra¿¹cych b³êdów, jak na przyk³ad urwane akapity, powtórzenia, b³êdy
stylistyczne. Warto zastosowaæ kilkustopniow¹ korektê (korekta przed z³amaniem, korekta po z³amaniu tekstu).
Czytelnoœæ dla odbiorcy
Wygl¹d, sposób prezentacji, uk³ad tekstu – wszystko, co wp³ywa na czytelnoœæ przekazu, jest bardzo wa¿ne dla czytelnika. Materia³y powinny byæ estetyczne i zwracaæ na siebie uwagê. Jeœli nie jest mo¿liwe wykonanie profesjo-
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nalnego opracowania graficznego materia³u, nale¿y przynajmniej unikaæ zbytniej iloœci tekstu na jednej stronie, nadmiaru wyró¿nieñ, zbyt ma³ej czcionki
itp. Nie powinno siê te¿ oszczêdzaæ na papierze kosztem wygl¹du.
Aktualnoœæ – podawanie informacji o aktualnym stanie prawnym
Niezwykle istotne jest wyraŸne informowanie o tym, na jaki dzieñ uwzglêdniono stan prawny w danym materiale. Wymóg ten powinien byæ bezwzglêdnie przestrzegany w ka¿dej bez wyj¹tku publikacji, niezale¿nie od jej formy.
Nie wystarczy sama informacja o roku, a nawet miesi¹cu wydania danego materia³u. Czytelnik musi zostaæ wyraŸnie uœwiadomiony, ¿e stan prawny mo¿e
ulec zmianie. Tak¹ funkcjê spe³nia dopiero informacja typu: „Uwzglêdniono
stan prawny na dzieñ…”.
Szczególna dba³oœæ o to, aby materia³ by³ opatrzony informacj¹ o stanie
prawnym, jest konieczna w przypadku publikacji informacji prawnych w Internecie. Jest tu szczególnie ³atwo publikowaæ informacje prawne, ale, jak wynika z doœwiadczenia, du¿o trudniej przychodzi póŸniej dbanie o ich aktualizacjê. Jeœli informacje w Internecie s¹ kopiowane za czyj¹œ zgod¹ (na przyk³ad
z innej strony internetowej), a istniej¹ obawy, ¿e nie bêd¹ aktualizowane systematycznie, lepiej od razu u¿ywaæ linków do tej strony, ni¿ zabiegaæ o ich
kopiowanie.
Dobrze, jeœli materia³, przy okazji omawiania okreœlonego zagadnienia,
wskazuje, ¿e stan prawny w danej dziedzinie, na przyk³ad wysokoœæ okreœlonego wskaŸnika, mo¿e ulec zmianie i jednoczeœnie informuje, jak i gdzie nale¿y œledziæ ewentualne zmiany przed przyst¹pieniem do za³atwiania okreœlonej
sprawy.
Warto wzi¹æ pod uwagê, by przy okazji omawiania okreœlonej problematyki, materia³ zapowiada³ spodziewan¹ zmianê stanu prawnego.
Dobrze by³oby uczulaæ czytelnika na du¿¹ niestabilnoœæ przepisów w Polsce. Zmieniaj¹ siê one bardzo czêsto i nawet specjaliœci gubi¹ siê w zachodz¹cych zmianach. Dlatego czytelnik musi wiedzieæ, ¿e zanim skorzysta z informacji zawartej w danym materiale prawnym, powinien siê upewniæ, ¿e jest
ona aktualna.
Poszanowanie praw autorskich
Tekst materia³u prawnego – mimo ¿e powsta³ dla dobra obywateli i jest powszechnie i bezp³atnie dostêpny w postaci wydrukowanej lub internetowej – nie
jest niczyj. Zawsze ma do niego prawa jego autor i zazwyczaj, w jakimœ zakresie, wydawca.
Mo¿na przedrukowywaæ mniejsze lub wiêksze fragmenty opracowañ tylko po uprzednim poinformowaniu o tym wydawcy/autora i uzyskaniu jego
zgody lub przynajmniej podaniu Ÿród³a przedruku, jeœli fragment nie jest d³ugi
(tytu³, autor, wydawnictwo).
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Dystrybucja materia³ów prawnych
Organizacje deklaruj¹, ¿e dystrybuuj¹ swoje materia³y prawne poprzez
inne organizacje i niemal wszystkie instytucje lokalne. Jednoczeœnie wiêkszoœæ z nich ocenia dostêp do materia³ów prawnych jako trudny lub z³y. Dostêp do informacji prawnych tworzonych przez instytucje jest g³ównie internetowy, a wiêc te¿ bardzo ograniczony.
Organizacje i instytucje powinny wiêc d¹¿yæ do polepszenia dostêpu do
materia³ów prawnych. Niezbêdne elementy dobrej dystrybucji to:
– Dobra wewnêtrzna organizacja dystrybucji.
– Jasne zasady dostêpu obywateli do materia³ów.
– Stosowanie ró¿nych metod dystrybucji.
– Wspó³praca organizacji i instytucji.
Dobra wewnêtrzna organizacja dystrybucji
Plan (polityka) dystrybucji (obszar, cel) Nale¿y okreœliæ obszar terytorialny oraz grupy, do których maj¹ trafiaæ materia³y. Aby unikn¹æ niezaplanowanej dystrybucji, wa¿ne jest te¿ okreœlenie celu, który chcemy osi¹gn¹æ.
Osoba odpowiedzialna Warto mieæ specjalnego pracownika odpowiadaj¹cego za dystrybucjê materia³ów, a przynajmniej okreœliæ, czyim zadaniem
w zespole, jest dbanie o dystrybucjê materia³ów.
Bud¿et na dystrybucjê Nie mo¿na prowadziæ dystrybucji bez zarezerwowanych na ten cel œrodków – trzeba o tym pamiêtaæ przy konstrukcji bud¿etów
projektów sk³adanych do sponsorów lub zarezerwowaæ je ze œrodków w³asnych. Plan dystrybucji powinien uwzglêdniaæ równie¿ jej koszty.
Jasne zasady dostêpu do materia³ów
Bezp³atnoœæ materia³ów dla obywateli Materia³y powinny byæ bezp³atne
dla obywateli poszukuj¹cych pomocy prawnej lub dostêpne za symboliczn¹
op³at¹. Jeœli organizacje nie maj¹ œrodków na dodruki, nie powinny unikaæ pobierania op³at od innych organizacji/instytucji, szczególnie za druk wiêkszych
iloœci materia³ów. Jeœli materia³ jest bezp³atny, na jego ok³adce powinna siê
znaleŸæ informacja: „egzemplarz bezp³atny”.
Komunikat o zasadach dostêpu do materia³ów O tym kto, gdzie i jak
mo¿e otrzymaæ materia³y, nale¿y informowaæ jasno i precyzyjnie, na przyk³ad
na swoich stronach internetowych lub materia³ach reklamowych.
Stosowanie ró¿nych metod dystrybucji
Jak najszerzej udostêpniæ to, co ju¿ jest Warto zadbaæ o to, aby jak najwiêcej materia³ów prawnych ukazywa³o siê w Internecie, najlepiej z mo¿liwoœci¹ kopiowania, tak aby by³y dostêpne dla jak najszerszej grupy zainteresowanych. Dzia³anie takie nie powinno naruszaæ zasad praw autorskich. Szcze-
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gólnie zasadne wydaje siê stworzenie w Internecie zasobów z materia³ami
z dziedziny prawa kierowanymi do obywatela. Mo¿na tworzyæ nowe strony
lub skorzystaæ z ju¿ istniej¹cych bibliotek internetowych, na przyk³ad witryna
wiejska, biblioteka.ngo.pl.
Wykorzystaæ sieci ju¿ istniej¹ce – o tym jak uzupe³niæ dzia³anie Internetu Dla polepszenia dostêpu do informacji osób, które nie mog¹ pos³ugiwaæ
siê Internetem, nale¿a³oby zadbaæ o stworzenie sieci punktów, udostêpniaj¹cych te materia³y. Trzeba korzystaæ z sieci ju¿ istniej¹cych: biura porad obywatelskich, sieciowe organizacje (na przyk³ad Caritas Polska, Polski Zwi¹zek
Niewidomych), biblioteki publiczne, oœrodki pomocy spo³ecznej, powiatowe
centra pomocy rodzinie, s¹dy itp. Powinny to byæ punkty daj¹ce mo¿liwoœæ
jak najszerszego dostêpu. Nie mog¹ byæ oparte tylko na organizacjach pozarz¹dowych, ale te¿ nie mog¹ byæ zbyt masowe (na przyk³ad przychodnie,
sklepy). ¯adna organizacja ani instytucja, nie bêdzie w stanie udŸwign¹æ kosztów tak masowej (i w konsekwencji bardzo przypadkowego) produkcji
materia³ów.
Daæ instytucjom wiedzê o tym, co opracowuj¹ organizacje, a organizacjom wiedzê o tym, co opracowuj¹ instytucje Bez wspó³pracy organizacji
z instytucjami – rozpoczynaj¹cej siê od zgromadzenia wiedzy o tym, jakie zasoby materia³ów informacyjnych/poradniczych z dziedziny prawa ju¿ istniej¹,
nie uda siê zwiêkszyæ dostêpu do tworzonych informacji. Na pocz¹tek konieczne jest dotarcie do instytucji z list¹ wydawnictw i stron internetowych, na
których dostêpne s¹ dobre opracowania prawne dla obywateli (informacje takie mog³yby siê znajdowaæ na przyk³ad na stronie „Biuletynu Informacji Publicznej” instytucji). Wiedza instytucji o istnieniu spisu takich materia³ów jest
niezbêdna. Ta sama uwaga dotycz¹ca dostêpu do informacji o tym, co opracowuj¹ instytucje, dotyczy te¿ organizacji.
Otworzyæ organizacje na wspó³pracê z innymi organizacjami Organizacje najczêœciej wspó³pracuj¹ z innymi dzia³aj¹cymi w tej samej dziedzinie.
Tymczasem rzadko jest tak, aby informacja o uprawnieniach danej osoby/grupy ogranicza³a siê do jednej dziedziny. Dostêp do informacji o uprawnieniach
wynikaj¹cych z ró¿nych dziedzin wydaje siê niezbêdny i mo¿liwy do zaspokojenia w sposób podobny, jak w przypadku docierania z informacj¹ do instytucji – poprzez stworzenie listy opracowañ i zareklamowanie jej (na przyk³ad
w Internecie).
Skorzystaæ z nowych masowych metod dystrybucji – Telegazeta Nie
tylko Internet jest masowy, a jak wiadomo jego masowoœæ w naszym kraju
nietrudno jest podwa¿yæ. Dobr¹ metod¹ dostêpu do informacji prawnej zarówno na wsi, jak i w du¿ych miastach jest Telegazeta. Nie pozwala ona co prawda
zamieszczaæ rozbudowanych informacji poradnikowych, ale jest dobrym medium do przekazywania prostych informacji, tak¿e o uprawnieniach.
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Wspó³praca miêdzy organizacjami i urzêdami
Wspó³pracowaæ z innymi. Instytucje informuj¹ obywateli o prawie w obszarach, które wi¹¿¹ siê œciœle z ich kompetencjami. Organizacje informuj¹
o prawie zwi¹zanym z innymi tematami, czêsto ³¹cz¹ w przygotowanym materiale wiele aspektów danej sprawy. Wskazane by³oby wykraczanie poza wzajemne kompetencje i zainteresowania oraz wspó³praca obu stron – przynajmniej na poziomie wymiany informacji o swoich inicjatywach.
Wydaje siê, ¿e dla efektywnego powstawania dobrych, praktycznych informacji niezbêdne jest szukanie przez organizacje wspó³pracy z instytucjami.
W zakresie tworzenia materia³ów prawnych jest ona doœæ czêsta (szczególnie
jeœli chodzi o wspó³pracê z urzêdami centralnymi, natomiast na pewno zbyt
rzadka w przypadku instytucji lokalnych). Jednak na pewno wspó³praca powinna byæ czêstsza w zakresie dystrybucji.
Powiedzieæ innym o swoich materia³ach, czyli reklama
Tworzenie ulotek reklamowych (tak¿e stron internetowych) o swoich
materia³ach prawnych przez pojedyncze organizacje. Ogólnopolska i lokalne promocje zasobów. Nawet najlepsze metody (Internet, Telegazeta, sieæ
punktów w organizacjach i instytucjach) i najwiêksze œrodki w³o¿one w powiêkszenie nak³adów materia³ów nie oka¿¹ siê skuteczne bez rozreklamowania informacji o tworzonych zasobach. Obywatelom potrzebna jest informacja
nie tylko o pojedynczych seriach, ale tak¿e zebrana w jednym miejscu informacja o tym, co mog¹ otrzymaæ od innych organizacji/instytucji.
Powiedzieæ, dlaczego warto z tych materia³ów korzystaæ. Zarówno do
jakoœci, jak i skutecznoœci informacji prawnych powstaj¹cych w organizacjach/instytucjach w Internecie, Telegazecie oraz tych dostêpnych, w postaci
drukowanych materia³ów prawnych, trzeba odbiorcê przekonaæ i zachêciæ do
korzystania. Samo ich istnienie nie daje gwarancji, ¿e obywatele kiedykolwiek
do nich dotr¹.
Zapraszamy do lektury raportu „Standardy informatorów prawnych”. Informacje na ten temat s¹ dostêpne miêdzy innymi w portalu organizacji pozarz¹dowych www.ngo.pl oraz na stronach Fundacji Instytut Spraw Publicznych.

