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Poszerzanie zakresu jawności

Metainformacja publiczna

Zbierajmy i publikujmy informacje o stanie 
jawno ści

Co możemy zbiera ć i ujawnia ć ?

Co nam to da ? Funkcje RSJ

Jak to robi ą Amerykanie ?

Jak to mo żemy/powinni śmy zrobi ć w Polsce ?



Gdzie jesteśmy dziś?
Zakres jawności bardzo szeroki.

Dwa kierunki badań: 
ograniczanie i 
poszerzanie 

jawności

Mogą być ze sobą spójne.

Zakres jawno ści mo że być jeszcze szerszy.



Poszerzanie zakresu jawności

Metainformacja publiczna

Zbierajmy i publikujmy informacje o stanie 
jawno ści

Co możemy zbiera ć i ujawnia ć ?

Co nam to da ? Funkcje RSJ

Jak to robi ą amerykanie ?

Jak to mo żemy/powinni śmy zrobi ć w Polsce ?



Co możemy zbierać?

W zakresie liczby wniosków o dost ęp:

1. liczb ę wniosków o dost ęp,

2. liczb ę wniosków rozstrzygni ętych.



W zakresie odmów udzielenia informacji:

1. liczb ę decyzji o odmowie udzielenia 
informacji,

2. powody odmów udzielenia informacji w 
każdej sprawie.

3. podstawy prawne dla odmowy dost ępu do 
informacji,

4. liczba wyst ąpień w/w podstaw prawnych w 
sprawach o dost ęp,

5. zwięzły opis zakresu informacji, której 
udost ępnienia odmówiono,

6. wynik instancyjnego post ępowania 



Czas załatwiania sprawy

1. średnia i mediana liczby dni na 
rozstrzygni ęcie poszczególnych typów 
wniosków,

2. średnia, mediana i rozpi ętość liczby dni na 
rozstrzygni ęcie wniosków,

3. Liczba wniosków rozstrzygni ętych ci ągu 
przedzia łów czasowych: do 20 dni, a 
następnie do 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 
180, 200 dni. Ponadto w okresie od 200 do 
300 dni, od 301 do 400 dni i pow. 401 dni,

4. średnia, mediana oraz rozpi ętość liczby dni 
na rozstrzygni ęcie odwo łania.



Stan na okre ślony dzie ń

1. liczba wniosków o udost ępnienie informacji, 
zawis łych przed podmiotem zobowi ązanym 
na dzień 30 września roku raportowego, a 
ponadto średnia i mediana liczby dni 
oczekiwania na rozstrzygni ęcie tych 
wniosków,

2. 10 zawis łych wniosków z najwcze śniejszymi 
datami wp ływu oraz liczb ę dni od momentu 
wpływu wniosku,

3. 10 zawis łych odwo łań z najwcze śniejszymi 
datami wp ływu na dzie ń 30 września roku 
raportowego oraz liczb ę dni od momentu 



Stan na okre ślony dzie ń

1.liczba wniosków o udost ępnienie informacji, 
zawis łych przed podmiotem zobowi ązanym 
na dzień 30 września roku raportowego, a 
ponadto średnia i mediana liczby dni 
oczekiwania na rozstrzygni ęcie tych 
wniosków,

2.10 zawis łych wniosków z najwcze śniejszymi 
datami wp ływu oraz liczb ę dni od momentu 
wpływu wniosku,

3.10 zawis łych odwo łań z najwcze śniejszymi 
datami wp ływu na dzie ń 30 września roku 
raportowego oraz liczb ę dni od momentu 
wpływu wniosku.



Kwestie finansowania dost ępu do informacji 
publicznej

1.liczb ę personelu zatrudnionego na potrzeby 
post ępowań dotycz ących dost ępu do 
informacji publicznej oraz 

2.sumę kosztów poniesionych przez podmiot 
zobowi ązany na prowadzenie takich 
post ępowań.

Inne kwestie

1.informacje o wszystkich sankcjach 
nałożonych w zwi ązku z post ępowaniami 
dost ępowymi.



Jak to robią amerykanie























Jak to zrobić w Polsce

Infrastruktura informatyczna – program do 
zbierania danych

Podmiot organizuj ący

Podgl ąd w czasie rzeczywistym

Raport raz do roku

Debata sejmowa ?

Wdrażanie – stopniowe.
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