
Re nata Nie cik owska*
Sto wa rzy sze nie Klon/Ja wor

Stan dardy info rmat orów praw nych

Wy niki ba dan ia oraz re kom enda cje do tycz¹ce two rzen ia i dys tryb ucji
ma ter ia³ów praw nych kie row any ch do oby wat eli

Dzia³al noœæ info rma cy j na i wy da w ni cza jest jedn¹ z po wszech nie jszych
form akty w no œci or ga ni za cji po zarz¹do wych. Choæ czê sto je dy nie uzu pe³nia
co dzienn¹ pra cê, to na wet jako dzia³al noœæ do da t ko wa ma du¿e zna cze nie.
Daje bo wiem mo ¿ li woœæ prze ka zy wa nia ró ¿ nych tre œci w fo r mie pi sa nej (ta k -
¿e po przez In ter net) i sze ro kie go do cie ra nia z nimi do ró ¿ nych grup spo³ecz -
nych, nie ty l ko do cz³on ków i pod opie cz nych or ga ni za cji. Co raz czê œciej
i akty w niej z obo wi¹zku info r mo wa nia oby wa te li o ich upra w nie niach za czy -
naj¹ siê te¿ wywi¹zy waæ in sty tu cje.

Sto wa rzy sze nie Klon/Ja wor re a li zo wa³o, od ma r ca do cze r w ca 2006 roku,
pro jekt „Stan dar dy info r ma to rów pra wnych”. Pro jekt ten mia³ na celu:

– ze bra nie doty ch cza so wych do œwia d czeñ w za kre sie opra co wy wa nia
w se kto rze po zarz¹do wym i pu b li cz nym in fo r ma cji pra wnej,

– przed sta wie nie spo so bów do sta r cza nia oby wa te lom in fo r ma cji pra wnej 
two rzo nej w se kto rze po zarz¹do wym i pu b li cz nym,

– za pro pono wa nie stan dar dów opra co wa nia i dys try bu cji in fo r ma cji
pra w nej.

Przed mio tem ba da nia (pro je ktu) by³y ma te ria³y info rma cy j ne/po rad ni cze
z dzie dzi ny pra wa, spe³niaj¹ce na stê puj¹ce kryteria: 

• do ty czy³y pro ble mów pra wnych, prze ka zuj¹ oby wa te lom in fo r ma -
cje o po wszech nie obo wi¹zuj¹cym w Pol sce pra wie i pra kty ce jego
sto so wa nia,

• mia³y cha ra kter info rma cy j ny/po rad ni czy,

*Oprac owa nie na pod staw ie ra portu z ba dan ia or gan iza cji po zarz¹do wych i in -
styt ucji tworz¹cych ma ter ia³y in form acy jne/po radn icze z dzie dziny pra wa, prze prow a -
dz onego w maju i czerw cu 2006 roku na zle cen ie Fun dac ji In styt ut Spraw Pu bli czn ych,
w ra mach Pro gramu „Oby wat el i Pra wo”.



• nie by³y wy da wa ne jed no ra zo wo, nie s¹ dzia³al no œci¹ in cy den taln¹
dla da nej or ga ni za cji,

• wy da wa ne by³y w fo r mie dru ko wa nej lub udo stê p nia ne w In ter ne cie.
W ra mach pro je ktu:
1. Zebra no, za po moc¹ ba da nia an kie to we go (wys³ano 171 an kiet), doty ch -

cza so we do œwia d cze nia w za kre sie opra co wy wa nia i dys try bu cji ma te ria³ów
pra wnych w or ga ni za cjach. Otrzy ma no 38 wype³nio nych an kiet od 36 or ga ni -
za cji i 2 in sty tu cji, w tym or ga ni za cji, któ re ju¿ nie wy daj¹ ma te ria³ów pra -
wnych. 

2. Ze bra no in fo r ma cje o dzia³al no œci info rma cy j nej w dzie dzi nie pra wa in -
sty tu cji (ana li za 70 stron in ter ne to wych mi ni sterstw i urzê dów cen tra l nych, 16 
stron urzê dów wo je wó dz kich, 10 stron urzêdów miast i starostw).

3. Pod da no oce nie eks per tów (dzien ni ka rza, pra wni ka, do ra d cy Biu ra Po -
rad Oby wa te l skich) 61 wy bra nych opra co wañ pra wnych.

Wy ni ki ba da nia i stan dar dy ma te ria³ów pra wnych zo sta³y za wa r te w ra po r -
cie „Stan dar dy info r ma to rów pra wnych”. Po ni ¿ej pre zen tu je my naj wa¿ nie j -
sze wnio ski p³yn¹ce z ba da nia oraz re ko men da cje, któ re wa r to uw z glêd niæ
przy two rze niu ma te ria³ów pra wnych. Mamy nad zie jê, ¿e przed sta wio ne re ko -
men da cje two rze nia i dys try bu cji ma te ria³ów pra wnych bêd¹ po ¿y te cz ne za -
rów no dla sa mych or ga ni za cji i in sty tu cji, jak i gran to da w ców. Do tych w³aœ -
nie grup jest kie ro wa ny ra port i stan dar dy, bo wiem wska za ne wy da je siê
uporz¹dko wa nie ryn ku ma te ria³ów pra wnych. Osi¹gniê cie tego celu bê dzie
po ¿y te cz ne nie ty l ko dla gran to da w ców, ale ta k ¿e dla twó r ców info r ma to rów
oraz ich odbiorców.

Wy niki ba dan ia an kiet owe go

Ry su nek 1. Ile or ga ni za cji wy da je ma te ria³y info rma cy j ne/po rad ni cze
z dzie dzi ny prawa?
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Wœród 171 ba da nych or ga ni za cji ponad 30 za de kla ro wa³o, ¿e opra co wuj¹
ma te ria³y info rma cy j ne/po rad ni cze z dzie dzi ny pra wa1, 13 or ga ni za cji pro wa -
dzi swoj¹ dzia³al noœæ re gu la r nie, od co naj mniej 3 lat. Przy jê cie kry te rium re -
gu lar ne go wy da wa nia bar dzo za wê ¿a gru pê or ga ni za cji akty w nych w dzie dzi -
nie two rze nia ma te ria³ów pra wnych. Po zo sta³e wy daj¹ ma te ria³y pra w ne nie -
regu la r nie lub zda rza³o im siê wy da waæ ta kie ma te ria³y, ale nie s¹ ju¿ one aktu -
ali zo wa ne.

For ma i nak³ady ma ter ia³ów praw nych two rzon ych przez or gan iza cje

Ma te ria³y pra w ne po wstaj¹ce w or ga ni za cjach naj czê œciej maj¹ dru ko -
wan¹ form¹ (79%). Nie mal rów nie czê sto or ga ni za cje pu b li kuj¹ in fo r ma -
cje/ma te ria³y na stro nach in ter ne to wych swo jej or ga ni za cji, rza dziej tworz¹
w tym celu spe cja l ne se r wi sy. 71% or ga ni za cji za de kla ro wa³o, ¿e two rzo ne
przez nie ma te ria³y s¹ do stê p ne w In ter ne cie. To du¿o, choæ szko da, ¿e nie
wszy stkie po wstaj¹ce ma te ria³y maj¹ swo je wer sje in ter ne to we. Ty l ko jed na
zba da na or ga ni za cja udo stê p nia swo je ma te ria³y ty l ko w Internecie.

Or ga ni za cje rza d ko u¿y waj¹ in nych form dys try bu cji in fo r ma cji pi sa nej
ni¿ dru ko wa na, czy li ulo t ki, po rad ni ki, in for ma to ry. Do nie li cz nych wyj¹tków 
mo ¿ na za li czyæ: CD, Te le ga ze tê, prze dru ki opra co wa nych in fo r ma cji w ga ze -
tach i cza so pi s mach, ka se ty mag neto fo no we (w przypadku informacji dla osób 
niewidomych).

Ba da ne or ga ni za cje wyda³y ³¹cz nie ok. 300 tytu³ów. Wœród 300 tytu³ów
wy da w nictw ty l ko 11 mia³o nak³ad po wy ¿ej 10 ty siê cy eg zem p la rzy. 17
tytu³ów osi¹gnê³o nak³ad 5000, a 31 wy da w nictw uka za³o siê w ilo œci 3000
eg zem p la rzy. 64 tytu³y mia³y nak³ad 1000–2000 eg zem p la rzy, a 57 tytu³ów je -
dy nie 500. Ty l ko jed na or ga ni za cja wyda³a tytu³y w iloœci powy¿ej 100
tysiêcy egzemplarzy.

Wœród zba da nych ma te ria³ów pra wnych 54% mia³o ty l ko jed no wy da nie.

Te maty po dejm owa ne w ma ter ia³ach praw nych i ich ad res aci 

Ma te ria³y s¹ kie ro wa ne prze de wszy stkim do osób indy widu a l nych (84%),
ale ta k ¿e do or ga ni za cji i pra co w ni ków or ga ni za cji (61%) oraz do in sty tu cji
i pra co w ni ków in sty tu cji (53%). Or ga ni za cje maj¹ si l ne prze œwia d cze nie o po -
trze bie kie ro wa nia ma te ria³ów pra wnych do grup za wo do wych zwi¹za nych
z po moc¹ oso bom zna j duj¹cym siê w trud nej sy tu a cji ¿y cio wej. Si l ne jest
prze œwia d cze nie o po trze bie ich edu ka cji.

Wœród te ma tów naj czê œciej wska zy wa nych przez wype³niaj¹cych an kie tê
na pie r wszym mie j s cu zna j duj¹ siê upra w nie nia osób nie pe³no spra w nych
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1 Z ra cji kr ótkiego cza su re aliz acji pro jektu, jak te¿ tru dnoœ ci, jak¹ dla wie lu or gan i -
za cji by³o zna lez ienie cza su na wype³nie nie an kiety, za pewne nie jest to licz ba ostat e -
cznie okreœ laj¹ca liczbê wydaw ców ma ter ia³ów praw nych dla oby wat eli w na szym
kra ju. Z pew noœci¹ jed nak po kaz uje sk alê zja wis ka.



(37%) oraz in nych grup, ta kich jak na przyk³ad dzie ci, m³od zie¿, ko bie ty, bez -
do m ni. Spe cy fik¹ or ga ni za cji jest to, ¿e tworz¹ one ma te ria³y dla tak „oczy wi s -
tych” w œwia do mo œci spo³ecz nej grup, jak na przyk³ad oso by bez ro bo t ne, jak
te¿ do w¹skich grup, na przyk³ad ofiar b³êdów me dy cz nych, pra wnych opie -
ku nów osób nie pe³no spra w nych, czy wre sz cie do grup za wo do wych, na przy -
k³ad pra co w ni ków s³u¿by zdro wia. W³aœci wie nie ist niej¹ œro do wi ska zu -
pe³nie za po mnia ne przez or ga ni za cje. 13 or ga ni za cji wska za³o, ¿e opra co wu je
ma te ria³y pra w ne zwi¹zane z po stê po wa niem s¹do wym, a 9 po dej mu je w swo -
ich ma te ria³ach te ma ty kê pra wa do tycz¹cego or ga ni za cji pozarz¹dowych.

Te mat 79% ma te ria³ów jest wy bie ra ny na pod sta wie py tañ wp³ywaj¹cych
od pod opie cz nych or ga ni za cji. Doœæ czê sto or ga ni za cje same de cy duj¹ o wy -
bo rze te ma tu (55%). Zda rza siê, ¿e o wy bo rze de cy duj¹ po trze by pro gra -
mu/sponsorów (5%). 

Cha ra kter ogól no po l ski ma 89% te kstów ma te ria³ów pra wnych two rzo -
nych w or ga ni za cjach, czy li mog¹ one s³u¿yæ ka ¿ de mu oby wa te lo wi, bez
wzglê du na mie j s ce za mie sz ka nia.

Jak po wstaj¹ ma ter ia³y praw ne?

Au to ra mi te kstów ma te ria³ów pra wnych s¹ g³ów nie pra wni cy (82%). Czê -
sto pisz¹ je te¿ spe cja li œci w dzie dzi nie, któ rej do ty czy ma te ria³. Ta z grun tu
rze czy do bra ten den cja po wie rza nia pi sa nia te kstów fa cho w com, nie za wsze
siê spra w dza, na przyk³ad w za kre sie czy te l no œci, ja s no œci prze ka zu. Zda rza
siê na przyk³ad, ¿e teksty s¹ pisane trudnym, fachowym jêzykiem.

Wiê kszoœæ or ga ni za cji re cen zu je ma te ria³y przed ich wy da niem (89%).
Re cen zen ta mi s¹ naj czê œciej (po do b nie jak ich au to ra mi!) pra wni cy i spe cja li -
œci w da nej dzie dzi nie. Mo ¿ na uz naæ, ¿e zde cy do wa nie zbyt rza d ko ma te ria³y
re cen zuj¹ sami od bio r cy. W³aœci wie te kstów nie kon su l tuj¹ te¿ urzêdnicy
znaj¹cy da ny pro blem.

Na u¿y tek osób z zewn¹trz, na przyk³ad klien tów or ga ni za cji two rzo nych
jest 92% ma te ria³ów. Zna cz nie rza dziej (37%) or ga ni za cje tworz¹ ma te ria³y
pra w ne ty l ko z myœl¹ o w³as nej or ga ni za cji – na u¿y tek pra co w ni ków, cz³on -
ków, pro gra mów itp. Szko da wiêc, ¿e s¹ tak rza d ko re cen zo wa ne przez od bio r -
ców.

Po³owa or ga ni za cji ma w ze spo le spe cja l ne go pra co w ni ka (na przyk³ad re -
da kto ra tytu³u, se rii, stro ny in ter ne to wej) lub ze spó³ re da kcy j ny za j muj¹cy siê
re dakcj¹, przy go to wa niem do dru ku. 37% zba da nych or ga ni za cji ta kie go pra -
co w ni ka nie ma i prace te wy ko nuj¹ cz³onkowie or ga ni za cji we w³asnym
zakresie.

Te ksty s¹ re da go wa ne i po pra wia ne przez ko re kto ra przed ich od da niem
do dru ku. Naj czê œciej pra ce te wy ko nu je je den z pra co w ni ków or ga ni za cji/in -
sty tu cji (61%). Tro chê rza dziej (45%) ktoœ spo za pra co w ni ków or ga ni za cji
(na przyk³ad redaktor, polonista).
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Sk³ad te kstów jest w wiê kszo œci przy pa d ków wy ko ny wa ny przez oso bê
„z zewn¹trz” – spe cja li stê (45%) lub przez pro fe sjo naln¹ fi r mê (24%). Doœæ
czê sto te ksty sk³adaj¹ te¿ pra co w ni cy or ga ni za cji spe cja li zuj¹cy siê w tym,
maj¹cy to w swo ich obo wi¹zkach (42%).

Zgod nie z de kla ra cja mi or ga ni za cji, 68% ma te ria³ów pra wnych ma
wspóln¹ sza tê gra ficzn¹, na przyk³ad ko lo ry sty kê, ele men ty gra fi cz ne, logo.
Ty l ko 9 or ga ni za cji stwier dzi³o, ¿e ta kiej wspó l nej sza ty gra fi cz nej nie ma. Dla 
wie lu or ga ni za cji tym wspó l nym ele men tem, na wet je œli nie ma jed nej linii
graficznej, jest logo organizacji.

Rola dzia³alno œci wy dawn icz ej po dejm owa nej przez or gan iza cje. Na grad za -
nie ma ter ia³ów

Ja ko uzu pe³nie nie po rad ni c twa tra ktu je dzia³al noœæ wy da w nicz¹ w dzie -
dzi nie pra wa 68% or ga ni za cji – po wstaj¹ce ma te ria³y pra w ne s¹ wyko rzy sty -
wa ne w dzia³al no œci po rad ni czej. Naj licz nie j sza jest gru pa or ga ni za cji, któ re
jako przy czy nê roz po czê cia swo jej dzia³al no œci w za kre sie opra co wy wa nia
ma te ria³ów pra wnych po daj¹ brak wie dzy o upra w nie niach w ró ¿ nych œro do -
wi skach i li cz ne py ta nia od pod opie cz nych swo jej or ga ni za cji. Wie lu or ga ni -
za cjom po sia da nie ta kich opra co wa nych, go to wych in fo r ma cji bar dzo u³atwia
pra cê na rzecz osób indy widu a l nych i or ga ni za cji.

Ma te ria³y 32 or ga ni za cji nie zo sta³y ni g dy w ¿a den spo sób wy ró ¿ nio ne.
Ty l ko 5 or ga ni za cji otrzy ma³o na gro dê/wy ró ¿ nie nie za swo je wy daw ni c twa
– przy czym by³o to za rów no uz na nie wy ra ¿a ne przez urz¹d cen tra l ny (na
przyk³ad Mi ni ste r stwo Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji, Mi ni ste r stwo
Spraw Za gra ni cz nych, Mi ni ste r stwo Pra cy i Po li ty ki Spo³ecz nej), jak i przez
inne or ga ni za cje. Za naj wiê kszy su kces w swo jej doty ch cza so wej dzia³al no œci
wy da w ni czej w dzie dzi nie pra wa or ga ni za cje uz naj¹ naj czê œciej kon kre t ne
wy daw ni c twa, se rie, stro ny in ter ne to we. Wa ¿ ne jest te¿ uz na nie in nych or ga -
ni za cji lub in sty tu cji, choæ czê œciej jako po wód zadowolenia wska zy wa no sa -
ty s fa kcjê odbiorców i poczucie, ¿e dziêki lekturze materia³ów odbiorcy maj¹
wiêksz¹ wiedzê o swoich uprawnieniach.

W naj bli ¿ szym cza sie 17 or ga ni za cji chce utrzy maæ dzia³al noœæ wy da w -
nicz¹ w dzie dzi nie pra wa, a 7 or ga ni za cji pla nu je j¹ roz sze rzyæ. ̄ adna or ga ni -
za cja nie za mie rza za wie siæ dzia³al no œci w zakresie informacji prawnej.

Fi nans owa nie ma ter ia³ów praw nych

Wiê kszoœæ, bo 68%, or ga ni za cji fi nan su je swo je ma te ria³y pra w ne z do ta -
cji in sty tu cji pu b li cz nych. Jako dru gie Ÿród³o œro d ków or ga ni za cje wska zuj¹
do ta cje od spon so rów pry wa t nych (45%) oraz œro d ki w³asne (42%). Ty l ko
trzy or ga ni za cje wspó³fi nan so wa³y ma te ria³y dziêki czêœciowej odp³atnoœci
odbiorców.
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Wspó³pra ca w za kres ie two rzen ia ma ter ia³ów praw nych

W za kre sie wspó l ne go two rze nia te kstów ma te ria³ów pra wnych 61% ba -
da nych wspó³pra co wa³o z jak¹œ inn¹ or ga ni zacj¹/in sty tucj¹ – s¹ to w wiê kszo -
œci inne or ga ni za cje, któ rych dzia³al noœæ jest te ma ty cz nie zwi¹zana z da nym
ma te ria³em. Or ga ni za cje wy mie nia³y te¿, jako wspó³pra co w ni ków, in sty tu cje,
g³ów nie mi ni ste r stwa, urzê dy cen tra l ne. 

Wy da je siê, ¿e dla efe kty w ne go po wsta wa nia do brych, pra kty cz nych info r -
ma cji nie zbêd ne jest szu ka nie przez or ga ni za cje wspó³pra cy z in sty tu cja mi.
W za kre sie two rze nia ma te ria³ów pra wnych jest to doœæ czê ste (zw³asz cza je œli 
cho dzi o wspó³pra cê z urzê da mi cen tra l ny mi). Jed nak na pe w no po win no byæ
ono czê st sze, je œli cho dzi o wspó³pra cê or ga ni za cji i in sty tu cji w za kre sie dys -
try bu cji.

Trud noœci z oprac owa niem i dys tryb ucj¹ ma ter ia³ów

Or ga ni za cje wska zuj¹ prze de wszy stkim na brak œro d ków – za rów no tych
po trze b nych na dys try bu cjê, jak i opra co wa nie ma te ria³ów. Jed nak nie ty l ko
fi nan se de cy duj¹ o k³opo tach zwi¹za nych z two rze niem ma te ria³ów. Wœród
trud no œci, któ re musz¹ po ko ny waæ or ga ni za cje, mo ¿ na ta k ¿e wy mie niæ: brak
pra wni ków znaj¹cych do brze spe cy fi cz ne dzie dzi ny pra wa i pra kty kê sto so -
wa nia prze pi sów, czê ste zmia ny prze pi sów, brak osób kom pe ten t nie za j mu -
j¹cych siê mar ke tin giem wydawnictw, zbyt niskie nak³ady, nie od po wia daj¹ce
zapotrzebowaniu.

Dys tryb ucja ma ter ia³ów in form acy jnych/po radn icz ych z dzie dziny pra wa

Po³owa or ga ni za cji nie ma spe cja l ne go pra co w ni ka od po wia daj¹cego za
dys try bu cjê ma te ria³ów, cho cia¿ du¿a czêœæ wska za³a, ¿e go po sia da (37%).
Za pe w ne czê sto pra ce zwi¹zane z dys try bucj¹ prze j muj¹ pra co w ni cy pe³ni¹cy
ju¿ inne fun kcje. 84% or ga ni za cji bezp³at nie roz da je swo je ma te ria³y pra w ne,
a 68% wysy³a je na indy widu a l ne za mó wie nia. Do pie ro na trze cim mie j s cu
jako formê dystrybucji organizacje wymienia³y Internet (47%).

Spo œród zba da nych or ga ni za cji 29 wska za³o, ¿e ich ma te ria³y pra w ne s¹
bezp³atne. Ty l ko 8 or ga ni za cji przy z na³o, ¿e czêœæ wy da w nictw jest p³atna.
¯adna zba da na or ga ni za cja nie ma w ofe r cie wy³¹cz nie wy da w nictw p³at nych.

Swo je ma te ria³y pra w ne na te re nie ca³ej Pol ski dys try bu u je 79% zba da -
nych or ga ni za cji. Do brze wiêc, ¿e w po³owie or ga ni za cji ist nie je plan (po li ty -
ka) dys try bu cji, bo ogól no po l ska dys try bu cja jest trud nie j sza. Szko da jed nak,
¿e pla nu dys try bu cji nie ma ka ¿ da or ga ni za cja. 87% or ga ni za cji prze ka zu je
swo je ma te ria³y bez po œred nio klien tom/od bio r com; 58% or ga ni za cji ko rzy sta
z po mo cy po œred ni ków. Zgod nie z de kla ra cja mi or ga ni za cji s¹ to w³asne od -
dzia³y i pla ców ki lo ka l ne, sie ci zrze szaj¹ce or ga ni za cje dzia³aj¹ce w tym sa -
mym ob sza rze oraz nie mal wszy stkie in sty tu cje lo ka l ne(!).
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Jak pol epszyæ s³aby dos têp do ma ter ia³ów – pro poz ycje or gan iza cji

61% or ga ni za cji uzna³o, ¿e do stêp oby wa te li do ma te ria³ów info rma cy j -
nych/po rad ni czych z dzie dzi ny pra wa, two rzo nych przez or ga ni za cje dzia -
³aj¹ce w na szym kra ju, jest trud ny lub z³y. Z ca³¹ pe w no œci¹ na le ¿y za dbaæ o to,
aby by³ on le p szy. Or ga ni za cje maj¹ wie le po mys³ów, jak mo ¿ na na to
wp³yn¹æ, na przyk³ad sze rzej wy ko rzy sty waæ In ter net, two rzyæ sie ci lo ka l -
nych pun któw w opa r ciu o lo ka l ne or ga ni za cje i in sty tu cje.

Wy da je siê jed nak, ¿e na wet naj le p sze me to dy i naj wiê ksze œro d ki w³o¿o -
ne w po wiê ksze nie nak³adów ma te ria³ów pra wych nie oka¿¹ siê sku te cz ne bez
re kla mo wa nia two rzo nych in fo r ma cji o za so bach. Za rów no do ja ko œci, jak
i sku te cz no œci in fo r ma cji w In ter ne cie, Te le ga ze cie, jak i tych do stê p nych
w organizacjach/instytucjach trzeba odbiorcê przekonaæ.

Wy niki oceny ma ter ia³ów praw nych or gan iza cji i in styt ucji przez
ekspertów

Wy bra nych 61 ma te ria³ów pra wnych pod da no ana li zie: pra wni ka, do ra d -
cy Biu ra Po rad Oby wa te l skich i dzien ni ka rza/po lo ni sty. Eks per ci oce nia li ma -
te ria³y pod wzglê dem: 

• za wa r to œci mery to ry cz nej (spo sób przed sta wie nia te ma tu, czy ma te -
ria³ ma przyk³ady, omó wie nia, czy te mat jest przed sta wio ny wy cze r -
puj¹co, kom p le t nie) – wiê kszoœæ ma te ria³ów zo sta³a wy so ko oce nio -
na mery to ry cz nie,

• czy te l no œci dla od bio r cy (wygl¹d, spo sób pre zen ta cji, uk³ad te kstu)
– czy te l noœæ zo sta³a nie co ni ¿ej oce nio na ni¿ za wa r toœæ mery to ry cz na,

• jê zy ka – oka za³ siê s³ab szym pun ktem pu b li ka cji, po nie wa¿ w wie lu
z nich u¿y wa siê zbyt fa cho we go jê zy ka,

• aktu a l no œci in fo r ma cji (czy jest czy te l na, wi do cz na in fo r ma cja, jaki
stan pra w ny pre zen tu je dany ma te ria³) – pra wie co trze ci ma te ria³ nie
mia³ wy ra Ÿ nej in fo r ma cji o sta nie pra wnym.

Ma te ria³y mia³y bar dzo nie rów ny po ziom. Jest wœród nich wie le rze te l -
nych opra co wañ, ale s¹ te¿ wy daw ni c twa s³ab sze, z bra ka mi do tycz¹cymi naj -
czê œciej zbyt fa cho we go jê zy ka, b³êdów re da kcy j nych i s³abej czy te l no œci.
Ma³o wy da w nictw uzy ska³o wy so kie oce ny wszy stkich eks per tów.

Wy niki ba dan ia in styt ucji pu bliczn ych

In sty tu cje maj¹ obo wi¹zek info r mo wa nia oby wa te li o ich upra w nie niach.
Z ra cji zo bo wi¹zuj¹cych je do tego prze pi sów (na przyk³ad usta wa o do stê pie
do in fo r ma cji pu b li cz nej, roz porz¹dze nie w spra wie „Biu le ty nu In fo r ma cji
Pu b li cz nej”) wywi¹zuj¹ siê z tego coraz czêœciej poprzez Internet. 
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Je œli cho dzi o urzê dy, in te re so wa³o nas, czy:

• sporz¹dzaj¹ w³asne pu b li ka cje dru ko wa ne (in fo r ma cje o tym po win -
ny byæ wi do cz ne ta k ¿e na stro nach in ter ne to wych),

• czy i jak wywi¹zuj¹ siê z obo wi¹zku info r mo wa nia oby wa te li o ich
upra w nie niach na swo ich stro nach in ter ne to wych.

Wy ni ki ana li zy stron in ter ne to wych in sty tu cji (70 stron mi ni sterstw i urzê -
dów cen tra l nych, 16 stron urzê dów wo je wó dz kich, 10 stron urzê dów miast
i sta rostw) s¹ nastêpuj¹ce:

– Wiê kszoœæ mi ni sterstw oraz urzê dów cen tra l nych w za kre sie swo ich
ko m pe ten cji udo stê p nia in fo r ma cje dla oby wa te li. Wiê kszoœæ czy ni to,
umie sz czaj¹c te ksty w tre œci swo ich stron, czêœæ udo stê p nia pli ki w pdf
lub Wor dzie. Nie wie le pod mio tów przy go to wu je pu b li ka cje dru ko wa -
ne (ta kie ma te ria³y wy daj¹ na przyk³ad: Mi ni ste r stwo Pra cy i Po li ty ki
Spo³ecz nej, Pa ñ stwo wa In spe k cja Pra cy, Biu ro Rze cz ni ka Praw Oby -
wa te l skich). Do rza d ko œci na le¿¹ przy pa d ki, kie dy in sty tu cja udo stê p nia
pu b li ka cje in nych pod mio tów lub in fo r mu je, gdzie mo ¿ na je zna leŸæ.

– Urzê dy wo je wó dz kie in fo r muj¹ oby wa te li o ich upra w nie niach sto so w -
nie do swo ich ko m pe ten cji oraz w wiê kszo œci przy pa d ków umo ¿ li wiaj¹ 
œci¹gniê cie od po wied nich fo r mu la rzy.

– Ze stron urzê dów i sta rostw czê sto mo ¿ na œci¹gaæ fo r mu la rze do
za³atwie nia da nych spraw (na przyk³ad wy da nie du p li ka tu pra wa ja z dy,
re je stra cja dzia³al no œci go spo da r czej). In fo r muj¹ te¿ o swo ich ko m pe -
ten cjach i try bie za³atwia nia spraw. Urzê dy te nie tworz¹ bro szur
u³atwiaj¹cych po ru sza nie siê w prze pi sach pra wnych, nie wska zuj¹ ta k -
¿e, gdzie mo ¿ na je zna leŸæ. Po daj¹ je dy nie lin ki do ró ¿ nych or ga ni za cji
i in sty tu cji, jed nak bez wska za nia, ¿e mo ¿ na tam zna leŸæ dan¹ in fo r ma -
cjê. Na obe cnym eta pie ¿ad na stro na nie wy cze r pu je wszy stkich mo ¿ li -
wo œci, ja kie daje Internet.

Ur zêdy zbyt rzad ko udos têpniaj¹ ma ter ia³y in nych po dmiotów lub od sy -
³aj¹ do miej sca, gdzie mo¿na je znaleŸæ. W sek cjach do tycz¹cych za³atwian ia
da nych spraw mog³yby siê znajdowaæ odnoœniki do pu blik acji or gan iza cji po -
zarz¹do wych lub ich stron in tern eto wych, na przyk³ad w spra wach do ty -
cz¹cych po mocy spo³ecz nej czy osób nie pe³no sprawn ych. Do brym przy -
k³adem mo¿e byæ Urz¹d Mia sta w Gdy ni, któ ry na swo jej stro nie in form uje
o ist nien iu i kom pet encj ach Biu ra Po rad Oby wat elsk ich (pro wad zone go przez
organizacjê po zarz¹dow¹ i wspie ran ego przez urz¹d mia sta).

Wa¿ niejsze wnio ski z ba dan ia

• Wœród or ga ni za cji po zarz¹do wych nie li cz ne wy daj¹ ma te ria³y o cha ra kte -
rze info rma cy j no/po rad ni czym z dzie dzi ny prawa. Szcze gó l nie ma³o jest
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or ga ni za cji, któ re pro wadz¹ tak¹ dzia³al noœæ re gu la r nie i nie wy daj¹ info r -
ma to rów pra wnych ty l ko oka zjo na l nie, bez wy ra Ÿ ne go pla nu.

• Nak³ady ma te ria³ów s¹ zbyt ni skie w sto sun ku do po trzeb.

• W wiê kszo œci przy pa d ków ma te ria³y pra w ne s¹ do bre mery to ry cz nie. Czê -
sto jed nak s¹ ma³o czy te l ne i na pi sa ne nie przy stê p nym jê zy kiem. Na le ¿y
dbaæ o ich czy te l noœæ i o pro sto tê jê zy ka, tak by za chê ca³y do le ktu ry
zwyk³ego czy te l ni ka i po zwo li³y mu, bez do da t ko wych wy ja œ nieñ, wy ko -
rzy staæ zdo by te in fo r ma cje do roz wi¹za nia pro ble mu.

• Je œli cho dzi o in sty tu cje, jest oczy wi ste, ¿e in fo r muj¹ oby wa te li o pra wie
w ob sza rach, któ re wy ni kaj¹ œci œle z ich ko m pe ten cji. Or ga ni za cje in fo r -
muj¹ o upra w nie niach zwi¹za nych czê sto z in ny mi ni¿ opra co wy wa ne
przez in sty tu cje te ma ta mi. Wska za ne by³yby wy kra cza nie poza wza je m ne
ko m pe ten cje i zain tere so wa nia oraz wspó³pra ca obu stron – przy naj mniej
na po zio mie wy mia ny in fo r ma cji o ini cja ty wach. W wiê kszo œci przy pa d -
ków cele or ga ni za cji po zarz¹do wych i in sty tu cji pu b li cz nych w za kre sie
info r mo wa nia oby wa te li o ich pra wach s¹ prze cie¿ zbie ¿ ne.

• S³abym pun ktem jest dys try bu cja ma te ria³ów pra wnych. Co pra wda, or ga -
ni za cje de kla ruj¹, ¿e ich ma te ria³y s¹ dys try buo wa ne przez wiê kszoœæ or ga -
ni za cji i in sty tu cji lo ka l nych, ale jed no cze œ nie Ÿle oce niaj¹ do stêp do nich.
Pra wdzi wym wy zwa niem dla or ga ni za cji i in sty tu cji jest do ta r cie z po -
wstaj¹cymi ma te ria³ami do zwyk³ych od bio r ców. Ta kwe stia po win na byæ
obie ktem szcze gó l nych za bie gów za rów no ze stro ny opra co wuj¹cych, jak
i spon so rów ma te ria³ów pra wnych.

Stan dardy two rzen ia i dys tryb ucji ma ter ia³ów in form acy jnych/
/po radn icz ych z dzie dziny pra wa – re kom enda cje2 

Ce chy do brego ma ter ia³u praw nego dla oby wat ela

Ma te ria³y info rma cy j ne/po rad ni cze z dzie dzi ny pra wa kie ro wa ne do oby -
wa te li – to bro szu ry, ulo t ki, ksi¹¿ki, po rad ni ki, stro ny i opra co wa nia in ter ne to -
we. Ma te ria³y te do sta r czaj¹ oby wa te lom in fo r ma cji o po wszech nie obo -
wi¹zuj¹cym w Pol sce pra wie i pra kty ce jego sto so wa nia. Wszy stkie po win ny
spe³niaæ wie le kry te riów de cy duj¹cych o tym, ¿e in fo r ma cja pi sa na, któr¹
otrzy mu je oby wa tel, w³aœci wie, rze te l nie i sku te cz nie opi su je jego upra w nie -
nia i obo wi¹zki. 
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Kry te ria, o któ rych po win ni pa miê taæ wy da w cy tworz¹cy ma te ria³y pra w -
ne, wy mie nio no poni¿ej.

Zaw art oœæ me ryt ory czna

Spo sób przed sta wie nia te ma tu, u¿y wa nie przyk³adów i omó wieñ, kom p le -
t noœæ przed sta wie nia te ma tu wp³ywaj¹ na ja koœæ prze ka zu i jego wa r toœæ dla
od bio r cy. Do bry ma te ria³ pra w ny to ma te ria³, z któ re go czy te l nik do wia du je
siê o przys³uguj¹cych mu upra w nie niach i jed no cze œ nie zo sta je poin for mo wa -
ny, jak z nich ko rzy staæ. Ta kie ma te ria³y za wie raj¹ du¿o in fo r ma cji pra kty cz -
nych, do tycz¹cych w szcze gó l no œci tego, z ja kich praw lub œwia d czeñ mo ¿ na
sko rzy staæ, ja kie ko szty na le ¿y po nieœæ i czy mo ¿ na ich unikn¹æ, gdzie
i wed³ug ja kich pro ce dur na le ¿y dan¹ spra wê za³atwiæ, ja kie do ku men ty na le -
¿y zgro ma dziæ, jak na le ¿y siê odwo³ywaæ itp. Ma te ria³y po win ny za wie raæ
czy te l ne przyk³ady oraz pro ste i pra wid³owe wzo ry pism.

Do bry ma te ria³ ³¹czy za gad nie nia z ró ¿ nych dzie dzin pra wa, tra ktu je te mat 
wszech stron nie i kom p le kso wo, z uw z glêd nie niem bar dzo ró ¿ nych, na po zór
zupe³nie nie zwi¹za nych ze sob¹ aspektów prawnych.

Okre œle nie celu i od bio r cy
Ma te ria³ info rma cy j ny/po rad ni czy z dzie dzi ny pra wa musi mieæ ja s ne go

od bio r cê. Musi ja s no okre œlaæ cel przed sta wia nych in fo r ma cji. Umie sz cze nie
w te k œcie in fo r ma cji o celu i od bio r cy ma te ria³u (na przyk³ad we wstê pie) po -
zwo li czy tel ni ko wi ³atwiej po ru szaæ siê w sze ro kiej ofe r cie ist niej¹cych ma te -
ria³ów pra wnych i ³atwiej wy bie raæ te, które s¹ do niego kierowane i mog¹ mu
byæ pomocne. 

Okre œle nie od bio r cy to ta k ¿e zo bo wi¹za nie do tycz¹ce jê zy ka. Je œli od biorc¹ 
s¹ spe cja li œci w ja kiejœ dzie dzi nie mo ¿ na u¿yæ spe cyfi cz ne go dla nich jê zy ka za -
wo do we go, je œli od biorc¹ jest zwyk³y czy te l nik, jê zyk trze ba upro œciæ. 

Wy bór te ma tu
Ma te ria³y pra w ne po wstaj¹, bo ist nie je zapo trze bo wa nie na ja kiœ te mat.

Po wsta nie ma te ria³u osta te cz nie ma byæ po ¿y te cz ne dla sa me go odbiorcy
materia³u.

Te mat po wi nien byæ wy bra ny na pod sta wie py tañ wp³ywaj¹cych od pod -
opie cz nych or ga ni za cji/in sty tu cji. Ma te ria³ mo¿e te¿ po wstaæ, bo z oce ny
tworz¹cych go wy ni ka, ¿e wa r to zwró ciæ na coœ uwa gê (na przyk³ad istotn¹
zmia nê w prze pi sach lub wpro wa dze nie no we go prze pi su). Wa r to spra w dziæ,
czy ma te ria³y na ten sam/po do b ny te mat ju¿ nie ist niej¹. Byæ mo¿e nie wa r to
opra co wy waæ po raz ko le j ny tego sa me go, ju¿ przez ko goœ do brze opra co wa -
ne go te ma tu. Na le ¿y uni kaæ wy bo ru te ma tu, któ re go isto t no œci nie umie my
po twier dziæ, któ ry ty l ko nam lub sponsorowi wydaje siê wa¿ny, a dla odbiorcy 
mo¿e siê okazaæ zupe³nie nieistotny.
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Fo r ma
Au to rzy ma te ria³ów czê sto staj¹ przed wy bo rem: na pi saæ mniej w pro stej

fo r mie czy wy ja œ niæ wszy stkie nie zbêd ne w da nym te ma cie kwe stie, co spra -
wia, ¿e przy go to wa ny ma te ria³ bê dzie trud nie j szy w od bio rze przez roz bu do -
wan¹ formê. 

Ide a l ny jest ma te ria³, z jed nej stro ny, na pi sa ny pro stym jê zy kiem, o nie -
wie l kiej ob jê to œci (na wet je œli oma wia ny te mat jest ob sze r ny), a za wie raj¹cy
wszy stkie pod sta wo we i niezbêdne informacje. 

£atwie j sze w od bio rze wy daj¹ siê ma te ria³y o mnie j szej ilo œci stron
i w mnie j szym, po rê cz nym fo r ma cie. Czê sto od biór in fo r ma cji u³atwia opra -
co wa nie te ma tu po przez przy jê cie formy pytañ i odpowiedzi. 

O ile to mo ¿ li we, wa r to umie œciæ w ma te ria le ad re sy przy da t nych or ga ni -
za cji/in sty tu cji za j muj¹cych siê dan¹ pro ble ma tyk¹, gdzie czy taj¹cy móg³by
skon su l to waæ swoj¹ spra wê b¹dŸ wy ja œ niæ niezrozumia³e dla niego kwestie. 

Co do bry au tor umieæ po wi nien
Ma te ria³ info rma cy j ny/po rad ni czy dla oby wa te la nie po wi nien ogra ni czaæ 

siê ty l ko do cy to wa nia czy po pra wne go ze sta wia nia tre œci prze pi sów. Wa r toœæ 
ma te ria³u po le ga na od po wied nim opra co wa niu prze pi sów pra wnych. Na pi sa -
nie do bre go te kstu info rma cyj ne go/po rad ni cze go nie opie ra siê ty l ko na zgro -
ma dze niu do stê p nych in fo r ma cji na dany te mat, bez poddania ich obróbce
i starañ o nadanie im w³aœciwego kszta³tu. 

Au tor, nie za le ¿ nie od tego, czy jest pra wni kiem, spe cja list¹ w da nej dzie -
dzi nie czy pra kty kiem, któ ry chce po dzie liæ siê z in ny mi swo i mi do œwia dcze -
nia mi, powinien umieæ:

– upro œciæ jê zyk, przy stê p nie omó wiæ zna cze nie przy ta cza nych prze pi sów,
– przed sta wiæ mo ¿ li we in ter pre ta cje prze pi sów,
– uœwia do miæ pra kty cz ne aspe kty ró ¿ nych roz wi¹zañ pra wnych, 
– po rów naæ ró ¿ ne roz wi¹za nia pra w ne i wska zaæ pra kty cz ne kon se k wen -

cje przy jê cia alte rna ty w nych mo ¿ li wo œci, tak aby czy te l nik móg³ do ko -
naæ ich œwia do me go wy bo ru, 

– wska zaæ pra kty cz ne kro ki, ja kie na le ¿y podj¹æ w opa r ciu o przy ta cza ne
prze pi sy, oraz opi saæ, ja kie pra kty cz ne trud no œci mog¹ siê po ja wiæ na
dro dze ich re a li za cji, miê dzy in ny mi ze stro ny osób sto suj¹cych pra wo
(wa r to po daæ na przyk³ad op³aty, orien ta cy j ny czas trwa nia pro ce du ry,
wy ma ga ne do ku men ty, do ja kie go urzê du na le ¿y pójœæ i z jak¹ spraw¹,
opi saæ pro ce du rê odwo³awcz¹). 

Je œli nie jest mo ¿ li we spe³nie nie tych wszy stkich wy mo gów przez jed ne go 
au to ra (a tak dzie je siê czê sto), wa r to roz wa ¿yæ stwo rze nie ze spo³u pra -
cuj¹cego nad te kstem i sk³adaj¹cego siê z pra wni ka i „zwyk³ego czy te l ni ka”,
na przyk³ad klienta organizacji.
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Jê zyk
Ma te ria³ po wi nien byæ na pi sa ny zro zu mia³ym, czy li pro stym jê zy kiem,

bez ¿a r go nu i su che go rela cjo no wa nia prze pi sów. Nie jest to pro sty do spe³nie -
nia po stu lat i wy ma ga du ¿ej sta ran no œci – cza sa mi upro sz cze nie jê zy ka pro wa -
dzi do nieporozumieñ, a nawet b³êdów prawnych.

Re cen zje/kon su l ta cje
Re cen zje ma te ria³ów s³u¿¹ ich oce nie mery to ry cz nej, ale te¿ po win ny

wzbo ga caæ ich treœæ. 
Do brze, je œli ma te ria³ re cen zu je oso ba o zupe³nie in nych kwa li fi ka cjach

ni¿ au tor, tak aby zwe ry fi ko waæ ma te ria³ i wzbo ga ciæ go o praktyczne uwagi. 
Kan dy da tów na re cen zen tów wa r to szu kaæ nie ty l ko wœród pra wni ków

i pra co w ni ków or ga ni za cji, ale ta k ¿e pra co w ni ków urzê dów, któ rzy mog¹ na
przyk³ad wzbo ga ciæ czêœæ te kstu po œwiê con¹ pro ce du rom zwi¹za nym z da nym
te ma tem. 

Ma te ria³y po win ni te¿ re cen zo waæ zwy kli czy te l ni cy, któ rych do ty czy te -
mat ma te ria³u – bez ich oce ny ma te ria³ mo¿e byæ zupe³nie nie u¿y te cz ny, na wet 
je œli bê dzie poprawny merytorycznie. 

Re da k cja
Nie po pra w nie zre da go wa ny tekst Ÿle siê czy ta i znie chê ca czy te l ni ka. Ma -

te ria³ po wi nien mieæ czy te l ny spis tre œci, któ ry po zwo li czy tel ni ko wi ³atwo
zna leŸæ za wa r te w nim in fo r ma cje. Na le ¿y rów nie¿ za dbaæ o lo gi cz ny uk³ad
te kstu. Po wi nien on uw z glêd niaæ po trze by czy te l ni ka i mo ¿ li wie naj pre cyzy j -
niej i naj pra kty cz niej pro wa dziæ go po przez dany te mat, tak aby uzy ska³ wie -
dzê o upra w nie niach, obo wi¹zkach i for ma l no œciach. Trze ba uni kaæ d³ugich
zdañ, sto so waæ prosty jêzyk. Nie nale¿y zamieszczaæ zbyt d³ugich cytatów
z aktów prawnych.

Ko re kta
Wbrew po zo rom nie jest to b³ahe za gad nie nie. Tekst z b³êda mi jê zy ko wy -

mi lub wy ni kaj¹cymi ze z³ego sk³adu Ÿle siê czy ta, nie chê t nie te¿ siê ga siê po
nie go po no w nie. Ko nie cz ne jest spra w dze nie te kstu przez po lo ni stê/ko re kto ra
przed jego od da niem do dru ku. Wszy stko to po zwo li unikn¹æ tak pod sta wo -
wych, ra¿¹cych b³êdów, jak na przyk³ad ur wa ne aka pi ty, po wtó rze nia, b³êdy
sty li sty cz ne. Wa r to za sto so waæ kil ku sto p niow¹ ko re ktê (korekta przed z³a ma -
niem, korekta po z³amaniu tekstu).

Czy te l noœæ dla od bio r cy
Wygl¹d, spo sób pre zen ta cji, uk³ad te kstu – wszy stko, co wp³ywa na czy te l -

noœæ prze ka zu, jest bar dzo wa ¿ ne dla czy te l ni ka. Ma te ria³y po win ny byæ este -
ty cz ne i zwra caæ na sie bie uwa gê. Je œli nie jest mo ¿ li we wy ko na nie pro fe sjo -
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nal nego opra co wa nia gra fi cz ne go ma te ria³u, na le ¿y przy naj mniej uni kaæ zby t -
niej ilo œci te kstu na jed nej stro nie, nad mia ru wy ró ¿ nieñ, zbyt ma³ej czcion ki
itp. Nie po win no siê te¿ osz czê dzaæ na pa pie rze ko sztem wygl¹du.

Aktu a l noœæ – po da wa nie in fo r ma cji o aktu a l nym sta nie pra wnym
Nie z wy kle isto t ne jest wy ra Ÿ ne info r mo wa nie o tym, na jaki dzieñ uwz glê d -

nio no stan pra w ny w da nym ma te ria le. Wy móg ten po wi nien byæ bez wzglêd -
nie prze strze ga ny w ka ¿ dej bez wyj¹tku pu b li ka cji, nie za le ¿ nie od jej fo r my.
Nie wy sta r czy sama in fo r ma cja o roku, a na wet mie si¹cu wy da nia da ne go ma -
te ria³u. Czy te l nik musi zo staæ wy ra Ÿ nie uœwia do mio ny, ¿e stan pra w ny mo¿e
ulec zmia nie. Tak¹ fun kcjê spe³nia do pie ro in fo r ma cja typu: „Uwz glê d nio no
stan pra w ny na dzieñ…”.

Szcze gó l na dba³oœæ o to, aby ma te ria³ by³ opa trzo ny in fo r macj¹ o sta nie
pra wnym, jest ko nie cz na w przy pa d ku pu b li ka cji in fo r ma cji pra wnych w In -
ter ne cie. Jest tu szcze gó l nie ³atwo pu b li ko waæ in fo r ma cje pra w ne, ale, jak wy -
ni ka z do œwia d cze nia, du¿o trud niej przy cho dzi pó Ÿ niej dba nie o ich aktu a li za -
cjê. Je œli in fo r ma cje w In ter ne cie s¹ ko pio wa ne za czyj¹œ zgod¹ (na przyk³ad
z in nej stro ny in ter ne to wej), a ist niej¹ oba wy, ¿e nie bêd¹ aktu ali zo wa ne sy ste -
maty cz nie, lepiej od razu u¿ywaæ linków do tej stro ny, ni¿ zabiegaæ o ich
kopiowanie. 

Do brze, je œli ma te ria³, przy oka zji oma wia nia okre œlo ne go za gad nie nia,
wska zu je, ¿e stan pra w ny w da nej dzie dzi nie, na przyk³ad wy so koœæ okre œlo -
ne go wska Ÿ ni ka, mo¿e ulec zmia nie i jed no cze œ nie in fo r mu je, jak i gdzie na le -
¿y œle dziæ ewen tu a l ne zmia ny przed przyst¹pieniem do za³atwiania okre œlo nej
sprawy. 

Wa r to wzi¹æ pod uwa gê, by przy oka zji oma wia nia okre œlo nej pro ble ma -
ty ki, ma te ria³ za po wia da³ spo dzie wan¹ zmia nê stanu prawnego.

Do brze by³oby uczu laæ czy te l ni ka na du¿¹ nie sta bi l noœæ prze pi sów w Pol -
sce. Zmie niaj¹ siê one bar dzo czê sto i na wet spe cja li œci gubi¹ siê w za cho -
dz¹cych zmia nach. Dla te go czy te l nik musi wie dzieæ, ¿e za nim sko rzy sta z in -
fo r ma cji za wa r tej w da nym ma te ria le pra wnym, po wi nien siê upewniæ, ¿e jest
ona aktualna.

Po sza no wa nie praw au to rskich
Tekst ma te ria³u pra wne go – mimo ¿e po wsta³ dla do bra oby wa te li i jest po w -

szech nie i bezp³at nie do stê p ny w po sta ci wy dru ko wa nej lub in ter ne to wej – nie 
jest ni czyj. Za wsze ma do nie go pra wa jego au tor i za zwy czaj, w ja kimœ za kre -
sie, wy da w ca.

Mo ¿ na prze dru ko wy waæ mnie j sze lub wiê ksze fra g men ty opra co wañ ty l -
ko po uprzed nim poin for mo wa niu o tym wy da w cy/au to ra i uzy ska niu jego
zgo dy lub przy naj mniej po da niu Ÿród³a prze dru ku, je œli fra g ment nie jest d³ugi 
(tytu³, autor, wydawnictwo).
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Dys tryb ucja ma ter ia³ów praw nych

Or ga ni za cje de kla ruj¹, ¿e dys try bu uj¹ swo je ma te ria³y pra w ne po przez
inne or ga ni za cje i nie mal wszy stkie in sty tu cje lo ka l ne. Jed no cze œ nie wiê -
kszoœæ z nich oce nia do stêp do ma te ria³ów pra wnych jako trud ny lub z³y. Do -
stêp do in fo r ma cji pra wnych two rzo nych przez in sty tu cje jest g³ów nie in ter ne -
to wy, a wiêc te¿ bar dzo ogra ni czo ny. 

Or ga ni za cje i in sty tu cje po win ny wiêc d¹¿yæ do po le p sze nia do stê pu do
ma te ria³ów pra wnych. Nie zbêd ne ele men ty do brej dystrybucji to:

– Do bra we wnê trz na or ga ni za cja dys try bu cji.
– Ja s ne za sa dy do stê pu oby wa te li do ma te ria³ów.
– Sto so wa nie ró ¿ nych me tod dys try bu cji. 
– Wspó³pra ca or ga ni za cji i in sty tu cji.

Do bra we wnê trz na or ga ni za cja dys try bu cji
Plan (po li ty ka) dys try bu cji (ob szar, cel) Na le ¿y okre œliæ ob szar tery to -

ria l ny oraz gru py, do któ rych maj¹ tra fiaæ ma te ria³y. Aby unikn¹æ nie za pla -
nowa nej dys try bu cji, wa ¿ ne jest te¿ okre œle nie celu, któ ry chce my osi¹gn¹æ.

Oso ba odpo wie dzia l na Wa r to mieæ spe cja l ne go pra co w ni ka od po wia -
daj¹cego za dys try bu cjê ma te ria³ów, a przy naj mniej okre œliæ, czy im za da niem
w ze spole, jest dba nie o dys try bu cjê ma te ria³ów.

Bu d¿et na dys try bu cjê Nie mo ¿ na pro wa dziæ dys try bu cji bez zare zer wo -
wa nych na ten cel œro d ków – trze ba o tym pa miê taæ przy kon stru kcji bu d¿e tów 
pro je któw sk³ada nych do spon so rów lub zare ze r wo waæ je ze œro d ków w³as -
nych. Plan dys try bu cji po wi nien uw z glêd niaæ rów nie¿ jej koszty.

Ja s ne za sa dy do stê pu do ma te ria³ów
Bezp³at noœæ ma te ria³ów dla oby wa te li Ma te ria³y po win ny byæ bezp³atne 

dla oby wa te li po szu kuj¹cych po mo cy pra wnej lub do stê p ne za sym bo liczn¹
op³at¹. Je œli or ga ni za cje nie maj¹ œro d ków na do dru ki, nie po win ny uni kaæ po -
bie ra nia op³at od in nych or ga ni za cji/in sty tu cji, szcze gó l nie za druk wiê kszych
ilo œci ma te ria³ów. Je œli ma te ria³ jest bezp³atny, na jego ok³adce po win na siê
zna leŸæ in fo r ma cja: „eg ze m p larz bezp³atny”.

Ko mu ni kat o za sadach do stê pu do ma te ria³ów O tym kto, gdzie i jak
mo¿e otrzy maæ ma te ria³y, na le ¿y in fo r mo waæ ja s no i pre cy zy j nie, na przyk³ad
na swo ich stro nach in ter ne to wych lub ma te ria³ach re kla mo wych.

Sto so wa nie ró ¿ nych me tod dys try bu cji
Jak naj sze rzej udo stê p niæ to, co ju¿ jest Wa r to za dbaæ o to, aby jak naj -

wiê cej ma te ria³ów pra wnych uka zy wa³o siê w In ter ne cie, naj le piej z mo ¿ li wo -
œci¹ ko pio wa nia, tak aby by³y do stê p ne dla jak naj sze r szej gru py zain tere so -
wa nych. Dzia³anie ta kie nie po win no na ru szaæ za sad praw au to rskich. Szcze -
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gó l nie za sad ne wy da je siê stwo rze nie w In ter ne cie za so bów z ma te ria³ami
z dzie dzi ny pra wa kie ro wa ny mi do oby wa te la. Mo ¿ na two rzyæ nowe stro ny
lub sko rzy staæ z ju¿ ist niej¹cych bi b lio tek in ter ne to wych, na przyk³ad wi try na
wie j ska, bi b lio te ka.ngo.pl.

Wy ko rzy staæ sie ci ju¿ ist niej¹ce – o tym jak uzu pe³niæ dzia³anie In ter -
ne tu Dla po le p sze nia do stê pu do in fo r ma cji osób, któ re nie mog¹ pos³ugi waæ
siê In ter ne tem, na le ¿a³oby za dbaæ o stwo rze nie sie ci pun któw, udo stê p nia -
j¹cych te ma te ria³y. Trze ba ko rzy staæ z sie ci ju¿ ist niej¹cych: biu ra po rad oby -
wa te l skich, sie cio we or ga ni za cje (na przyk³ad Ca ri tas Pol ska, Pol ski Zwi¹zek
Nie wi do mych), bi b lio te ki pu b li cz ne, oœro d ki po mo cy spo³ecz nej, po wia to we
cen tra po mo cy ro dzi nie, s¹dy itp. Po win ny to byæ pun kty daj¹ce mo ¿ li woœæ
jak naj sze r sze go do stê pu. Nie mog¹ byæ opa r te ty l ko na or ga ni za cjach po -
zarz¹do wych, ale te¿ nie mog¹ byæ zbyt ma so we (na przyk³ad przy chod nie,
skle py). ¯adna or ga ni za cja ani in sty tu cja, nie bê dzie w sta nie udŸwign¹æ ko -
sztów tak ma so wej (i w kon se k wen cji bar dzo przy pad ko we go) produkcji
materia³ów.

Daæ in sty tu cjom wie dzê o tym, co opra co wuj¹ or ga ni za cje, a or ga ni -
za cjom wie dzê o tym, co opra co wuj¹ in sty tu cje Bez wspó³pra cy or ga ni za cji
z in sty tu cja mi – roz po czy naj¹cej siê od zgro ma dze nia wie dzy o tym, ja kie za -
so by ma te ria³ów info rma cy j nych/po rad ni czych z dzie dzi ny pra wa ju¿ ist niej¹, 
nie uda siê zwiê kszyæ do stê pu do two rzo nych in fo r ma cji. Na pocz¹tek ko nie -
cz ne jest do ta r cie do in sty tu cji z list¹ wy da w nictw i stron in ter ne to wych, na
któ rych do stê p ne s¹ do bre opra co wa nia pra w ne dla oby wa te li (in fo r ma cje ta -
kie mog³yby siê zna j do waæ na przyk³ad na stro nie „Biu le ty nu In fo r ma cji Pu b -
li cz nej” in sty tu cji). Wie dza in sty tu cji o ist nie niu spi su ta kich ma te ria³ów jest
nie zbêd na. Ta sama uwa ga do tycz¹ca do stê pu do in fo r ma cji o tym, co opra co -
wuj¹ in sty tu cje, do ty czy te¿ organizacji.

Otwo rzyæ or ga ni za cje na wspó³pra cê z in ny mi orga ni za cja mi Or ga ni -
za cje naj czê œciej wspó³pra cuj¹ z in ny mi dzia³aj¹cymi w tej sa mej dzie dzi nie.
Tym cza sem rza d ko jest tak, aby in fo r ma cja o upra w nie niach da nej oso by/gru -
py ogra ni cza³a siê do jed nej dzie dzi ny. Do stêp do in fo r ma cji o upra w nie niach
wy ni kaj¹cych z ró ¿ nych dzie dzin wy da je siê nie zbêd ny i mo ¿ li wy do za spo -
ko je nia w spo sób po do b ny, jak w przy pa d ku do cie ra nia z in fo r macj¹ do in sty -
tu cji – po przez stwo rze nie li sty opra co wañ i zare kla mo wa nie jej (na przyk³ad
w In ter ne cie).

Sko rzy staæ z no wych ma so wych me tod dys try bu cji – Te le ga ze ta Nie
ty l ko In ter net jest ma so wy, a jak wia do mo jego ma so woœæ w na szym kra ju
nie trud no jest pod wa ¿yæ. Dobr¹ me tod¹ do stê pu do in fo r ma cji pra wnej za rów -
no na wsi, jak i w du ¿ych mia stach jest Te le ga ze ta. Nie po zwa la ona co pra wda 
za mie sz czaæ roz bu do wa nych in fo r ma cji po rad ni ko wych, ale jest do brym me -
dium do prze ka zy wa nia pro s tych in fo r ma cji, ta k ¿e o upra w nie niach.
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Wspó³pra ca miê dzy or gan iza cja mi i ur zêd ami

Wspó³pra co waæ z in ny mi. In sty tu cje in fo r muj¹ oby wa te li o pra wie w ob -
sza rach, któ re wi¹¿¹ siê œci œle z ich kom pe ten cja mi. Or ga ni za cje in fo r muj¹
o pra wie zwi¹za nym z in ny mi te ma ta mi, czê sto ³¹cz¹ w przy go to wa nym ma te -
ria le wie le aspe któw da nej spra wy. Wska za ne by³oby wy kra cza nie poza wza -
je m ne ko m pe ten cje i zain tere so wa nia oraz wspó³pra ca obu stron – przy naj -
mniej na po zio mie wy mia ny in fo r ma cji o swo ich ini cja ty wach. 

Wy da je siê, ¿e dla efe ktywne go po wsta wa nia do brych, pra kty cz nych in fo r -
ma cji nie zbêd ne jest szu ka nie przez or ga ni za cje wspó³pra cy z in sty tu cja mi.
W za kre sie two rze nia ma te ria³ów pra wnych jest ona doœæ czê sta (szcze gó l nie
je œli cho dzi o wspó³pra cê z urzê da mi cen tra l ny mi, na to miast na pe w no zbyt
rza d ka w przy pa d ku in sty tu cji lo ka l nych). Jed nak na pe w no wspó³praca po -
win na byæ czê st sza w za kre sie dys try bu cji.

Po wie dzi eæ in nym o swo ich ma ter ia³ach, czy li re klama

Two rze nie ulo tek re kla mo wych (ta k ¿e stron in ter ne to wych) o swo ich
ma te ria³ach pra wnych przez po je dyn cze or ga ni za cje. Ogól no po l ska i lo -
ka l ne pro mo cje za so bów. Na wet naj le p sze me to dy (In ter net, Te le ga ze ta, sieæ 
pun któw w or ga ni za cjach i in sty tu cjach) i naj wiê ksze œro d ki w³o¿o ne w po -
wiê ksze nie nak³adów ma te ria³ów nie oka¿¹ siê sku te cz ne bez roz re kla mowa -
nia in fo r ma cji o two rzo nych za so bach. Oby wa te lom po trze b na jest in fo r ma cja 
nie ty l ko o po je dyn czych se riach, ale ta k ¿e ze bra na w jed nym mie j s cu in fo r -
ma cja o tym, co mog¹ otrzy maæ od in nych or ga ni za cji/in sty tu cji. 

Po wie dzieæ, dla cze go wa r to z tych ma te ria³ów ko rzy staæ. Za rów no do
ja ko œci, jak i sku te cz no œci in fo r ma cji pra wnych po wstaj¹cych w or ga ni za -
cjach/in sty tu cjach w In ter ne cie, Te le ga ze cie oraz tych do stê p nych, w po sta ci
dru ko wa nych ma te ria³ów pra wnych, trze ba od bio r cê prze ko naæ i za chê ciæ do
ko rzy sta nia. Samo ich ist nie nie nie daje gwa ran cji, ¿e obywatele kiedykolwiek 
do nich dotr¹.

Za pra sza my do le ktu ry ra po r tu „Stan dar dy info r ma to rów pra wnych”. In -
fo r ma cje na ten te mat s¹ do stê p ne miê dzy in ny mi w po rta lu or ga ni za cji po -
zarz¹do wych www.ngo.pl oraz na stro nach Fun da cji In sty tut Spraw Pu b li cz -
nych.
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