
 

ANKIETA NA TEMAT NADUŻYWANIA PRAWA DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

Przez pojęcie naużywania prawa do informacji publicznej rozumie się wykorzystywanie 

prawa w celach niezgodnych z założeniami, dla których to prawo zostało wprowadzone to jest 

jawnością życia publicznego, poprawą zaufania obywateli do władzy publicznej oraz jej 

kontrolą. Przy czym przez nadużywanie prawa nie uważa się takiego wykonywania prawa, 

które nakłada na podmiot zobowiązany pracę, jeśli jest to uzasadnione ze względu na 

założenia, dla którego prawo wprowadzono. 

 

1. Czy spotkał/a się Pan/Pani w swojej pracy z nadużyciem prawa do informacji 

publicznej? 

a. Tak 

b. Nie 

c. Nie wiem 

Jeżeli tak  

1.1. Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy spotykał/a się Pan/Pani z przypadkami 

nadużywania prawa do informacji publicznej? 

a. 1-5, 

b. 6-10, 

c. 11-15, 

d. 16-20, 

e. Więcej niż 20. 

2. Czy spotkał/a się Pan/Pani z sytuacją, kiedy ten sam wnioskodawca występował 

więcej niż jeden raz o informację publiczną w krótkim okresie czasu (raz na kwartał 

lub częściej)? 

a. Tak 

b. Nie 

c. Nie wiem 

Jeżeli tak 

2.1. Proszę	  określić	  jak	  często	  ten	  sam	  wnioskodawca	  występował	  z	  wnioskiem	  o	  

udostępnienie	  informacji	  publicznej? 

a. Raz	  na	  tydzień	  bądź	  częściej,	  

b. Raz	  na	  miesiąc,	  



c. 	  Raz	  na	  kwartał.	  

2.2. Z ilu przeciętnie pytań składa się jeden wniosek? 

Skala (np. 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, więcej niż 20) 

2.3. Ile przeciętnie czasu (liczonego w godzinach) zajmuje przygotowanie informacji 

publicznej na jeden wniosek?  

Skala (np. 1-2, 3-4, 5-6, więcej niż 6) 

2.4. Czy konieczność udzielenia odpowiedzi na takie wnioski powodowała odsunięcie 

w czasie realizacji innych zadań służbowych?  

a. Tak 

b. Nie 

c. Nie wiem 

2.5. Proszę	   zaznaczyć,	   kto	   najczęściej	   zwraca	   się	   z	   wnioskiem	   o	   udzielenie	  

informacji	  publicznej? 

a. Dziennikarz 

b. Organizacja pozarządowa 

c. Nie wiem 

d. inne ………………….. 

3. Czy w swojej pracy spotkał/a się Pan/Pani z przypadkiem zbierania informacji 

publicznych w celach zarobkowych? 

a. Tak 

b. Nie 

c. Nie wiem 

Jeżeli tak 

3.1. Czy wnioskowane informacje publiczne mogły służyć do tworzenia bazy danych 

wykorzystywanej w celach komercyjnych? 

a. Tak, 

b. Nie, 

c. Nie wiem. 

3.2. Czy udzielona informacja publiczna mogła być wykorzystana, bez konieczności 

jej modyfikacji – jako gotowy materiał (lub jego część), w prowadzonej przez 

wnioskodawcę działalności gospodarczej? 

a. Tak, 

b. Nie, 

c. Nie wiem. 



3.3. Czy Pana/Pani zdaniem wnioskowane informacje mogły być uzyskane przez 

wnioskodawcę w inny sposób niż przez dostęp do informacji publicznej? 

a. Tak, 

b. Nie, 

c. Nie wiem. 

 

3.1. Proszę	   zaznaczyć	   czy	   posiada	   Pan/i	   wiedzę	   o	   tym,	   że	   wnioski	   o	   informację	  

publiczną	  	  zostało	  wykorzystane	  w	  celach	  zarobkowych.	  

a. Tak,	  

b. Nie,	  

c. Nie	  wiem.	  

Jeżeli	  tak	  

3.1.1. Czy wnioskowane informacje publiczne mogły służyć do tworzenia bazy danych 

wykorzystywanej w celach komercyjnych? 

d. Tak, 

e. Nie, 

f. Nie wiem. 

3.4. Czy udzielona informacja publiczna mogła być wykorzystana, bez konieczności 

jej modyfikacji – jako gotowy materiał (lub jego część), w prowadzonej przez 

wnioskodawcę działalności gospodarczej? 

a. Tak, 

b. Nie, 

c. Nie wiem. 

3.5. Czy Pana/Pani zdaniem wnioskowane informacje mogły być uzyskane przez 

wnioskodawcę w inny sposób niż przez dostęp do informacji publicznej? 

a. Tak, 

b. Nie, 

c. Nie wiem. 

4. Czy wnioskowane informacje publiczne zostały wykorzystane lub mogły być 

wykorzystywane w sporze z organem udzielającym informacji publicznej? 

b. Tak, 

c. Nie, 

d. Nie wiem. 



5. Czy wnioskowane informacje publiczne zostały wykorzystane lub mogły być 

wykorzystywane w sporze z podmiotem (innym niż organ), którego informacja 

publiczna dotyczyła? 

a. Tak, 

b. Nie, 

c. Nie wiem. 

6. Proszę o opisanie innych przypadków nadużywania prawa dostępu do informacji 

publicznej z jakimi spotkał się Pan/Pani w swojej praktyce zawodowej: 

Otwarta formuła 

 

Dane metryczkowe: 

	  

M1.	  Jaka	  jest	  wielkość	  miejscowości	  w	  której	  położona	  jest	  instytucja,	  w	  której	  jest	  	  

Pana/i	  zatrudniona?	  

1.	   Wieś	  

2.	   Miasto	  do	  20	  tys.	  mieszkańców	  

3.	   Miasto	  20-‐49	  tys.	  mieszkańców	  

4.	   Miasto	  50-‐99	  tys.	  mieszkańców	  

5.	   Miasto	  100-‐499	  tys.	  mieszkańców	  

6.	   Miasto	  powyżej	  500	  tys.	  Mieszkańców	  

	  

M2.	  Proszę	  określić	  rodzaj	  podmiotu,	  w	  którym	  jest	  Pan/Pani	  zatrudniony/a	  

1. Gmina	  

2. Powiat	  

3. Zespolona	  administracja	  rządowa	  

4. Urząd	  wojewódzki	  

5. Urząd	  marszałkowski	  

6. Organ	  administracji	  rządowej	  

	  

M2.	  Województwo:	  lista	  rozwijana.	  Z	  wyłączeniem	  Urzędów	  wojewódzkich	  i	  Urzędów	  

marszałkowskich	  

M3.	  Typologia	  instytucji:	  do	  korelacji 


