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Tweet 

Urzędy i samorządy niechętnie dzielą się informacją publiczną, czyli tym, co robią, jak robią i za ile. Najbardziej 

chronione są dane o liczbie zatrudnionych, premiach i nagrodach, faktury, opinie prawne, różne dane 

statystyczne i informacje o przetargach. 

 Jednocześnie przybywa dociekliwych obywateli. W ciągu ostatnich czterech lat 

ponaddwukrotnie wzrosła liczba skarg wpływających do sądów administracyjnych na 
bezczynność urzędników ignorujących wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 

– T o  świadectwo wzrostu świadomości obywateli. Jeszcze kilka lat temu niewiele 

osób wiedziało ,  że ma prawo do informacji i że może je egzekwować,  w łącznie z 

zaskarżeniem decyzji odmownych do sąd u  – mówi Grażyna Kopińska z Fundacji 

Batorego. 

Niezależny raport 

Jednak w międzynarodowym badaniu regulacji dotyczących prawa do informacji 

Polska wypadła bardzo słabo – najsłabiej ze wszystkich krajów Europy Środkowo-

Wschodniej. Access Info Europe i Center for Law and Democracy przebadała 

prawodawstwo w 89 krajach. 

– Polska dostała bardzo mało punktów. To skutek m.in. braku niezależnego organu, 

który stałby na straży dostępu do informacji publicznej – wyjaśnia Szymon Osowski 

ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. 

Wypadliśmy kiepsko także  d l a tego ,  że  nasze  p rawo n ie  wymaga  od  władz 

promowania dostępu  do  i n f o rmac j i  i  n i e  nakłada realnych sankcj i  za ich 

nieudostępnianie. W raporcie krytycznie oceniono też  szeroki zakres ograniczeń 
prawa do informacji, jakie znajdują  się  w naszej ustawie o dostępie do informacji 

publicznej. 

Pozytywnie oceniono naszą  procedurę  odwoławczą,  krótkie terminy i bezpłatny 

dostęp do informacji. 

W kontekście raportu znów odżyła dyskusja nad potrzebą powołania rzecznika prawa 

do informacji. 

– Nie wykluczam, że taki organ byłby potrzebny. Dyskutowano nad tym już podczas 

prac nad przygotowaniem obecnej ustawy. Ale obawiano się  wprowadzenia takiej 

instytucji, bo byłby to kolejny urzędnik – uważa Szymon Osowski. 

– Jestem zwolennikiem powołania rzecznika prawa do informacji. W wielu krajach 

taka niezależna instytucja funkcjonuje i się  sprawdza. To rozwiązanie upraszczające 

dostęp obywateli do informacji – mówi Grażyna Kopińska. 

W założeniu rzecznik miałby pomagać obywatelowi jeszcze przed wkroczeniem na ścieżkę sądową. 

– A droga sądowa jest jak wiadomo długa, uciążliwa i kosztowna – przyznaje Grażyna Kopińska. 

Tajemnica państwowa, ważny interes bezpieczeństwa państwa, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności – takie 

m.in. argumenty padają z ust urzędników, gdy dociekliwi obywatele lub organizacje pozarządowe żądają udostępnienia jakichś 
mniej oczywistych informacji. Pada też argument, że powinno im wystarczyć to, co jest na stronie internetowej – czyli to, 

czym urząd oficjalnie się chwali. 
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poprzedni artykuł następny artykuł

Pierwszy test jednomandatowych 

okręgów w wyborach do Senatu 
pokazał, że tędy prowadzi droga 

do poprawy jakości polityki. W izbie wyższej nie ma osób 
przypadkowych, bo aby wygrać, trzeba było zdobyć 
kilkadziesiąt tysięcy głosów. 
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1: Tajne/poufne  z IP: 87.105.83.* (2011-10-10 07:01) 

Im więcej niejawności, tym więcej korupcji:-( 

2: wiktor  z IP: 79.186.173.* (2011-10-10 07:13) 

oto POlska PO 

3: zniesmaczony  z IP: 83.28.226.* (2011-10-10 08:18) 

W niektórych samorządach ukrywane są przed obywatelami nawet oświadczenia majątkopwe włądzy, mimo obowiązku prawnego. 

4: zniechęcony  z IP: 83.5.17.* (2011-10-10 09:08) 

Jawność, przejrzystość jest mało komfortowa. Udział społeczeństwa w wyborach i wyniki głosowania utwierdzają partie polityczne ale i 

samorządy w swojej bezkarności. A UM to małe, prywatne poletko podzielone przez klikanaście osób w moim mieście. 

5: Neo  z IP: 89.68.252.* (2011-10-10 09:35) 

Zgadzam się z tym mecenasem, że to nasza wina, nas - społeczeństwa, bo ludzie się za mało interesują i za mało są dociekliwi. To uczy 

urzednikow bezkarnosci, tego ze tak mozna. Gdyby tak zrobiono np. w któryms kraju skandynawskim, nastepnego dnia urzad miałby kilka 

tysiecy petycji do rozpatrzenia i demonstracje i happeningi. A u nas cisza, obywatele siedzą jak trusie, madiom tez sie nie chce z tym 

walczyc i tak wszyscy obrosli w piórka. 

6: Anna  z IP: 80.50.55.* (2011-10-10 10:18) 

Polska pod tym względem bardziej przypomina afrykańską republikę, a już na pewno nie ma nic wspólnego z dobrze rozwiniętymi państwami 

europejskimi. Te "tajemnice" oczywiście, tworzone są na potrzeby korupcji, gdyż im mniej wie obywatel tym łatwiej go pozbawić własnych 

praw. Zupelnie inaczej dzieje się w normalnych państwach (Czechy), gdzie władze wręcz odwrotnie starają się udostępnić jak najwięcej 

informacji, ponieważ im zależy na rozwoju kraju a nie na jak najszybszym napełnieniu własnych kieszeni. 

7: fijara  z IP: 195.205.240.* (2011-10-10 12:52) 

Kijowski Dariusz R., Suwaj Patrycja Joanna  

monografia  

Oficyna 2009  

Patologie w administracji publicznej.  

..."Kryzys zaufania jest głównym powodem tego, że w porównawczych, światowych rankingach demokracji sytuujemy się na dalekim 46. 

miejscu w kategorii "demokracji ułomnych", nie tylko za krajami demokracji tradycyjnych, historycznie zakorzenionych, ale i za krajami 

naszej, wschodniej części Europy19. Za to w rankingach korupcji, nepotyzmu, klientelizmu - lokujemy się niedaleko od szczytu, blisko 

niektórych krajów afrykańskich. Ułomne funkcjonowanie demokracji, korupcja, nepotyzm, klientelizm - to nie są przyczyny kryzysu zaufania, 

lecz jego skutki. Pojawiają się jako funkcjonalne substytuty zaufania wtedy, gdy go brakuje." 

8: Nerd  z IP: 79.163.34.* (2011-10-10 22:55) 

@ NEO: "mediom też nie chce sie z tym walczyć" => Nie mamy niezaleznych mediów, wszystkim ktoś płaci, chociazby umieszczając reklamy, 

a przez to są zależne i i d... mokra! A POZA TYM: stworzyć urząd rzecznika ds. udostepniania informacji? Czyli prawo do informacji nie jest 

prawem obywatelskim, którym powinien interesować się Rzecznik Praw Obywatelskich?! Jak się pisze słowo "synekura"...? 

Dodaj komentarz 

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w 
jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie 
z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej 
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zgody Infor Biznes Sp. z o.o.  

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Infor Biznes Sp. z o.o. lub autorów z naruszeniem prawa jest 
zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.  
 

PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ  

Trybunał Sprawiedliwości UE umożliwił zwrot VAT 
Podatnicy, którzy otrzymali niekorzystne decyzje dotyczące naliczenia VAT od nieruchomości 
gruntowych, będą mogli złożyć wniosek o wznowienie postępowania. 

BIZNES I PRAWO GOSPODARCZE  

Czas głodowych czynszów 
Coraz trudniej zarobić na wynajmie mieszkań. Spadek cen nieruchomości i utrzymująca się 
nadpodaż na rynku sprawiają, że nie opłaca się dziś kupować lokum z myślą o pobieraniu 

opłat. 

PRACA I UBEZPIECZENIA  

Pracodawcy wydają świadectwa pracy raz na dwa lata 
Firma zatrudniająca podwładnego na podstawie kolejnych umów na czas określony może 

wydać mu zbiorcze świadectwo pracy. 

PRAWO I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  

Ani właściciel, ani zarządca budynku nie mogą odciąć 
dostaw wody dłużnikowi 
Ani właściciel, ani zarządca budynku nie może odciąć dostaw wody do mieszkania, którego 
użytkownik zalega z płatnościami. Uprawnienia takie ma jedyne przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne. 

WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA  

Julia Tymoszenko skazana na siedem lat więzienia 
Na siedem lat pozbawienia wolności skazał sąd rejonowy w Kijowie byłą premier Ukrainy Julię 
Tymoszenko, oskarżoną o nadużycia przy zawieraniu kontraktów gazowych z Rosją w 2009 

roku. 
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Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. 
Najświeższe informacje, porady i 
orzecznictwo z prawa cywilnego i 
gospodarczego. Zapisz się na 
bezpłatny newsletter 
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Najczęściej w dziale Prawo: 

czytane komentowane polecane  

1. Prawnicy łowią piratów w sieci 

2. Będą masowe eksmisje z mieszkań 
komunalnych 

3. Odwrócona hipoteka: Ustawodawca się 
spóźnił, seniorzy tracą mieszkania 

4. Do więzienia na 5 lat za zaniżenie ceny 
mieszkania 

5. Aplikacja ogólna: oto pytano dzisiaj 
kandydatów podczas testu 
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2. Odwrócona hipoteka: Ustawodawca się 
spóźnił, seniorzy tracą mieszkania 

3. Będą masowe eksmisje z mieszkań 
komunalnych 

4. Aplikacja ogólna: oto pytano dzisiaj 
kandydatów podczas testu 

5. Firmy nie mają swoich prawników 

1. Prawnicy łowią piratów w sieci 

2. Będą masowe eksmisje z mieszkań 
komunalnych 

3. W jaki sposób hotele odpowiadają za rzeczy 
swoich klientów 

4. Wszyscy płacimy za bezkarność dłużników 

5. Sprawa o unieważnienie małżeństwa trwa do 
3 lat 
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Galerie zdjęć 

Japonia 7 miesięcy po 
trzęsieniu ziemi i tsunami 

Wieczór wyborczy w 
obiektywie 

Pierwszy Boeing 787 trafił 
do właściciela 

Zobacz, jak głosowały VIP-
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Wybory w obiektywie: 
Zobacz jak Polacy 
wybierają nowy Sejm i 
Senat  

Demonstracja w Londynie 
w 10. rocznicę wojny 
afgańskiej 
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Dinozaury zaatakowały 
centra handlowe w Pekinie 

Laureaci Pokojowej 
Nagrody Nobla 

Najseksowniejsi mężczyźni 
świata - ranking "Glamour" 

Gwiazdy seriali. Która 
zarabia najwięcej? 

Tysiące osób obejrzało 
pokaz zamykania dachu 
Stadionu Narodowego 

Wypadek awionetki nad 
jeziorem Nyskim: dwie 
osoby zginęły 

Pikieta przeciw 
sześciolatkom w szkołach: 
"Ratuj maluchy!" 

Zobacz, kto przybył do 
Warszawy na szczyt 
Partnerstwa Wschodniego 

Najlepsze linie lotnicze 
świata 

Ranking magazynu 
"Forbes": Najbogatsi 
Amerykanie 

Długie nogi, szpilki, 
eleganckie muchy i kieliszki 
czyli: II Poznański Bieg 
Kelnerów i Kelnerek 

Mężczyzna podpalił się 
przed kancelarią premiera. 
Zostawił list do Tuska 

Nagrody Emmy 2011 
rozdane 

Jak prezydent Komorowski 
żegluje po Mazurach 

"Równa płaca za równą 
pracę". Czyli III Europejski 
Kongres Kobiet 

Samochody przyszłości z 
Frankfurt Motor Show 

Zobacz najpiękniejszą 
kobietę świata - Miss 
Universe 2011 została Leila 
Lopes z Angoli 

Polska pożegnała Janusza 
Morgensterna. Na 
pogrzebie prezydent 
Komorowski, Polański, 
Wajda… 

Nowy Jork uczcił pamięć 
ofiar 11 września  

Kliczko pokonał Adamka w 
10 rundzie 

Konwencja SLD: 
Napieralski, Miller i 
Kwaśniewski jako 
przyjaciele 

Kolejna inscenizacja: tym 
razem bitwa pod 
Łomiankami 

Konwencja wyborcza PO: 
politycy, tysiące działaczy i 
Greenpeace 

Rosja pożegnała hokeistów 
Lokomotiwu Jarosław 

11 września mija 10 lat od 
zamachu na World Trade 
Center 

Katastrofa Jaka-42 w 
Jarosławiu. Samolot 
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