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Bardzo dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w badaniu. To Państwa
zaangażowanie i poświęcony nam czas pozwoliło zebrać omówiony w tym
raporcie materiał. W szczególności podziękowania należą się ekspertom Magdalenie Bar, Przemysławowi Chylareckiemu, Danucie Duch, Małgorzacie
Grzebisz-Zakrzewskiej

oraz

Krystynie

Poszelężnej

-

ale

także

wszystkim

urzędnikom, którzy rozmawiali z naszymi ankieterami oraz znaleźli czas
i przygotowali dane, o które zostali poproszeni.
Zespół Badań Społecznych TNS Polska
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1. Podsumowanie
Ochrona

środowiska

jest

jednym

z

zasadniczych

zadań

współczesnych

społeczeństw i państw. W Polsce prawo do informacji o środowisku i jego
ochronie jest prawem konstytucyjnym każdej osoby fizycznej lub prawnej. Polski
system udostępniania informacji o środowisku został stworzony w oparciu
i w zgodzie z prawem międzynarodowym tj. Konwencją z Aarhus1 oraz dyrektywą
2003/4/WE Parlamentu Europejskiego2.
Celem realizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska badania była ocena
i diagnoza sytuacji w zakresie funkcjonowania rozwiązań przyjętych w ustawie
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w skrócie
ustawa ooś).
W badaniu w szczególności chodziło o rozpoznanie działania ustawy ooś
w następujących obszarach:
1. Zweryfikowanie tego, w jakim stopniu

urzędy administracji publicznej

wywiązują się ze swoich obowiązków tj.:
a. wyznaczania

osób

odpowiedzialnych

za

udostępnianie

informacji

o środowisku;
b. prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych.
2. Rozpoznanie zainteresowania społecznego składaniem wniosków w zakresie
informacji publicznych i informacji o środowisku i jego ochronie oraz diagnoza
charakteru udzielanych odpowiedzi (odmowy, opłaty).
3. Identyfikacja trudności związanych ze stosowaniem regulacji zawartych
w ustawie ooś w tym między innymi z pobieraniem opłat za udostępnienie
informacji.

1

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska [z:]
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20030780706&type=2
2
Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego
dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG [z:] http://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32003L0004
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Poniżej przedstawione są najważniejsze wyniki, wnioski i rekomendacje płynące
z przeprowadzonego badania. Należy przy tym podkreślić, że ich omówienie ma
charakter przekrojowy, a szczegółowe omówienie wyników prezentowane jest
dalszych częściach raportu.
Syntetycznym podsumowaniem i uporządkowaniem zebranego materiału jest
umieszczona na końcu rozdziału analiza SWOT ustawy ooś i jej funkcjonowania.

1.1. Wyznaczanie pracowników odpowiedzialnych za
udostępnianie informacji o środowisku
1. Obowiązkiem

urzędów

odpowiedzialnych

za

administracji

publicznej

udostępnianie

informacji

jest

wyznaczenie

osób

o

środowisku.

Choć

zdecydowana większość podmiotów wywiązuje się z tego zobowiązania, to
w więcej niż co dziesiątym osoby takie nie zostały wyznaczone. Co ciekawe
problem ten dotyczy między innymi niektórych ministerstw, a jak pokazują
wyniki, wielu urzędników nie zdaje sobie sprawy z konieczności wyznaczenia
osoby odpowiedzialnej za udostępnianie informacji o środowisku.

1.2. Publicznie dostępne wykazy danych
2. Kolejnym obowiązkiem urzędów jest prowadzenie publicznie dostępnych
wykazów

danych

(tzw.

PDWD)

zawierających

katalog

dokumentów

3

z informacjami o środowisku i jego ochronie. Każdy podmiot, który posiada
dokumenty objęte ustawowym obowiązkiem opisywania i rejestrowania, jest
zobowiązany do prowadzenia PDWD. Według deklaracji pracowników urzędów
obowiązek ten wypełnia około 70% podmiotów, w których ankieterzy
przeprowadzili

wywiady.

Najczęstsze

wykorzystanie

własnego

Biuletynu

sposoby

Informacji

prowadzenia
Publicznej

PDWD

oraz

to

aplikacji

Ekoportalu.
3. Badanie pozwoliło zidentyfikować szereg trudności związanych z PDWD zarówno z samą ideą, jak i funkcjonowaniem:

3

Według art. 22 ustawy ooś „Do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów są obowiązane organy
administracji właściwe w sprawach, o których mowa w art. 21 ust. 2.”
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a. PDWD stanowi katalog opisowych informacji o dokumentach, a nie zbiór
dokumentów, które da się pobrać bezpośrednio z Internetu4 - w części
przypadków nie jest łatwo pozyskać poszukiwany dokument. W szczególności
stanowi to barierę wobec ustawowych ram czasowych (jeden dzień),
w których dokumenty z PDWD powinny być udostępnianie. Choć więc PDWD
w założeniu

informuje

o istnieniu

pewnych

informacji,

to

w

praktyce

niekoniecznie umożliwia szybki dostęp do samych dokumentów.
b. Choć art. 21 ustawy wylicza dokumenty, które powinny się znaleźć w PDWD,
to w przypadku niektórych instytucji nie jest łatwo zidentyfikować dokumenty,
za których publikacje odpowiedzialność ponosi dany podmiot.
c. Urzędnikom brakuje czasu na bieżące uzupełnianie PDWD, a opóźnienia nie są
objęte sankcjami.
d. Z perspektywy użytkowników funkcjonalność Biuletynów Informacji Publicznej
bywa ograniczona - w poszczególnych urzędach nie są one tworzone według
tych samych standardów, struktura części z nich nie jest przejrzysta, a przez
to nie służy znajdowaniu poszukiwanych informacji.
e. Ekoportal

mógłby

i potencjalnie

być

zarówno

witryną
w

przeznaczoną

komunikacji

z

do

prowadzenia

urzędnikami,

jak

i

PDWD
całym

społeczeństwem mógłby stanowić „wizytówkę” tego, jak prowadzić PDWD
i jak poszukiwać informacji o środowisku. Ekoportal posiada jednak szereg
mankamentów utrudniających użytkowanie zarówno osobom umieszczającym
dokumenty (zawieszanie się strony przy dużym obciążeniu serwerów), jak
i tym, które poszukują informacji (wadliwie działająca wyszukiwarka).
4. Barierę w udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie stanowią
również

ograniczenia

technologiczne

urzędów

lub

niewystarczające

kompetencje komputerowe urzędników - wysyłka złożonych, dużych plików
nie odbywa się przez proste załączenie ich do wiadomości. Przekazanie tego
typu dokumentów wymaga bardziej zaawansowanych umiejętności, których
niektórym pracownikom urzędów brakuje.

4

W PDWD znajduje się informacja o tym, że dokument istnieje i jest w dyspozycji urzędu. W tym sensie jest to
katalog (jak w bibliotece) systematyzujący zasoby danego podmiotu. Są to więc metadane, a nie finalna
informacja, której się poszukuje.
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Rekomendacje
I. W związku z tym, że istotna część urzędów - mimo istniejących obowiązków nie posiada osoby wyznaczonej do udostępniania informacji o środowisku
i jego ochronie oraz nie prowadzi PDWD, należy prowadzić działania
informacyjno-edukacyjne w zakresie treści i funkcjonowania ustawy ooś.
II. By zwiększyć i ułatwić dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
należy zachęcać urzędy do tego, by informacje te przechowywane były
w wersji elektronicznej oraz by - w miarę możliwości - to dokumenty
umieszczane były w Internecie np. w Biuletynach Informacji Publicznej.
III.Warto rozważyć wprowadzenie sankcji za opóźnienia w uzupełnianiu
PDWD.
IV. Wobec stwierdzonych wad Ekoportalu narzędzie to powinno zostać
poddane systematycznej ocenie, tak by stwierdzić, na ile można je
rozwijać, a na ile koniecznym jest promowanie innych sposobów prowadzenia
PDWD.
V. Abstrahując od udostępniania informacji o środowisku, w
stwierdzonym

deficytem

kompetencji

komputerowych

związku ze
urzędników

prowadzona wobec tej grupy działalność edukacyjna powinna obejmować
swym zakresem rozwój umiejętności informatycznych.

1.3. Ewidencjonowanie wpływających do urzędów wniosków i ich
charakteru
5. Choć

wiele

urzędów

ewidencjonuje

wpływające

do

nich

wnioski

o udostępnianie informacji publicznej lub informacji o środowisku i jego
ochronie, to przyjmowane w poszczególnych jednostkach rozwiązania mają
różny poziom zaawansowania, są ze sobą niekompatybilne5 i w wielu
przypadkach nie pozwalają na sprawne przedstawienie statystyk związanych
z wpływającymi do urzędu wnioskami. W konsekwencji odtworzenie danych
dotyczących wpływających w latach 2009-2013 wniosków jest zadaniem

5

Niekompatybilność systemów ewidencjonowania wniosków występuje na różnych poziomach - nie tylko różne
urzędy przyjmują rozbieżne systemy ewidencjonowania, zdarza się również, że wewnątrz jednego urzędu
poszczególne zespoły, rejestrując wnioski, stosują niejednolite zasady postępowania.
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skomplikowanym - i w kontekście poszczególnych urzędów, i w odniesieniu do
przedstawienia danych zagregowanych.
6. Od roku 2009 systematycznie rośnie liczba wpływających do urzędów
wniosków o udostępnianie wszelkiego rodzaju informacji. Oznacza to, że
świadomość społeczeństwa odnośnie do przysługujących mu praw rośnie,
a ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz o udostępnianiu informacji
o środowisku, regulując te obszary, ułatwiają dostęp do informacji.
7. Odmowy udostępniania informacji należą do rzadkości. Niemniej wygląda na
to, że w pewnych sytuacjach nie są w pełni uzasadnione, a ich wydanie
podyktowane jest obawą urzędników przed naruszeniem przepisów innych
ustaw np. tej o ochronie danych osobowych.
Rekomendacje
VI. Wobec zarysowanych trendów należy się spodziewać, że w kolejnych latach
liczba wpływających do urzędów wniosków o udostępnianie informacji będzie
nadal

rosła.

Prawdopodobnie

wraz

ze

wzrostem

liczby

wpływających

wniosków, przybywać będzie zapytań o wyższym poziomie złożoności, na
które odpowiedź będzie bardziej skomplikowana (np. przez konieczność
wyszukiwania wielu dokumentów, czy też ich przekształcania).Sprawna
i terminowa obsługa klientów wymagać będzie zarówno fachowych systemów
ewidencjonowania

wniosków,

jak

i wysokokwalifikowanych

urzędników.

Oznacza to, że konieczne jest promowanie dobrych praktyk w zakresie
systemów ewidencjonowania, ale też prowadzenie działalności służącej
podnoszeniu kompetencji pracowników urzędów.

1.4. Poziom wiedzy urzędników oraz opinie o funkcjonowaniu
ustawy
8. Poziom wiedzy urzędników na temat ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku nie jest zadawalający. Sami ankietowani przyznawali, że prawo
dostępu do informacji o środowisku nie jest łatwe w interpretacji. Co więcej,
czuli

potrzebę

poszerzania

swojej

w szkoleniach.
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wiedzy

i

chętnie

braliby

udział

9. Trudnością

w

stosowaniu

przepisów

jest

również

stosunkowo

ubogie

orzecznictwo. W konsekwencji w razie wątpliwości urzędnik ma ograniczoną
możliwość odwołania się do materiałów związanych z rozstrzygniętymi
sprawami, z ogłoszonymi wyrokami oraz ich uzasadnieniami.
10.Przeprowadzone badanie w szczególności potwierdziło istnienie problemów
związanych z rozróżnianiem informacji publicznej od informacji o środowisku
i jego ochronie. Brak rozumienia tych pojęć rodzi dalsze konsekwencje m. in.
błędne ewidencjonowanie wniosków (jeśli dany urząd ma wdrożoną taką
procedurę) oraz nieprawidłowe postępowanie z otrzymanymi wnioskami (tj.
np. rozpatrywanie wniosku o udostępnianie informacji o środowisku i jego
ochronie tak, jakby był to wniosek o udostępnienie informacji publicznej).
11.Inną potwierdzoną w badaniu trudnością są kwestie związane z opłatami. Dla
urzędników problematyczny jest szereg kwestii tj. np.:
a. obliczanie należnej kwoty;
b. moment, w którym należy ją pobrać (tj. przed czy po udzieleniu informacji);
c. procedury egzekwowania należności;
d. wysokość tych opłat - w wielu przypadkach nieadekwatna do ponoszonego
nakładu pracy, ale też wydatków (np. koszty pocztowe).
12.Opłaty uzyskiwane z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego
ochronie

nie

stanowią

znaczących

wpływów

do

budżetu

i

nie

rosną

proporcjonalnie do liczby wpływających w kolejnych latach wniosków.
13.Kwestia opłat i ich wysokości jest dyskusyjna również dla ekspertów.
W poczuciu niektórych obecny system opłat sam w sobie stwarza na tyle dużo
trudności, że koszty jego istnienia mogą przewyższać płynące z niego
korzyści.
Rekomendacje
VII. Wobec rosnącego społecznego zainteresowania informacjami o środowisku
i jego ochronie, a także zgłaszanych przez urzędników trudności w stosowaniu
prawa

o

udostępnianiu

kompleksowych

i

tych

informacji

konieczne

komplementarnych
11

jest

działań

podejmowanie
informacyjno-

edukacyjnych. Podnoszenie kompetencji urzędników powinno odbywać się
zarówno przez szkolenia, jak i poprzez tworzenie np. broszur informacyjnych,
podręczników, czy odpowiednich stron internetowych. Wszelkie tworzone
materiały

powinny

a informacja

kłaść

o środowisku

nacisk

na

i

ochronie

jego

praktykę

stosowania

powinna

być

przepisów,
umieszczana

w szerszym kontekście tj. np. informacji publicznej.
VIII. W związków z tym, że ustawa swoim działaniem obejmuje wszystkie
urzędy administracji publicznej, dla obniżenia kosztów warto inwestować
w takie rozwiązania informacyjno-edukacyjne, które będą łatwo dostępne dla
wszystkich

urzędów

w

Polsce

np.

szkolenia

e-learningowe,

czy

internetowe publikacje.
IX. Jak pokazało badanie, instytucje resortu środowiska stanowią grupę urzędów,
których doświadczenie z zakresu informowania o środowisku i jego ochronie
jest znacznie większe. W związku z tym, projektując działania i materiały
informacyjno-edukacyjne,
reprezentujących

co

należy

najmniej

myśleć

dwa

poziomy

o

grupach
wiedzy

-

odbiorców
podstawowy

i zaawansowany.
X. Ze względu na kontrowersje związane z pobieraniem opłat za udostępnianie
informacji o środowisku i jego ochronie dyskusja na ten temat powinna być
kontynuowana - być może zasadne jest zlikwidowanie opłat lub zmiana
systemu ich pobierania. Z tego względu warto rozważyć przeprowadzenie
bardziej systematycznej oceny istniejącego systemu opłat i spróbować ocenić
efekt netto przyjętych rozwiązań.
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1.5. Analiza SWOT - ustawa i jej funkcjonowanie
Analiza

SWOT

to

jedna

z

technik

analitycznych,

której

celem

jest

uporządkowanie informacji poprzez wydzielenie czterech kategorii czynników
strategicznych:
S (ang. Strengths) – mocne strony, czyli to, co stanowi zaletę analizowanego
obiektu;
W (ang. Weaknesses) – słabe strony, czyli to, co stanowi wadę analizowanego
obiektu;
O (ang. Opportunities) – szanse, czyli to, co stwarza dla analizowanego obiektu
szansę korzystnej zmiany;
T (ang. Threats) – zagrożenia, czyli to, co stwarza dla analizowanego obiektu
niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
Analiza SWOT jest przede wszystkim efektem dyskusji specjalistów prowadzonej
podczas panelu eksperckiego, na którym omawiano wyniki badania mystery
mailing oraz wywiadów ankieterskich z pracownikami urzędów. Oznacza to, że
część uwzględnionych czynników może wykraczać poza ramy zrealizowanego
badania.
Mocne strony
1.

2.

3.

4.

5.

Słabe strony

Ustawa jest zgodna z Konwencją
z Aarhus i nadaje informacji
o środowisku i jego ochronie szczególną
rangę
Reguluje i daje szeroki przedmiotowy
oraz podmiotowy dostęp do informacji
o środowisku
W zakresie udostępniania informacji
o środowisku wprowadza regulacje w
syntetyczny sposób
Zabezpiecza interesy wnioskodawców
m.in. umożliwiając im stosunkowo
szybki dostęp do informacji
Funkcjonowanie ustawy
Ustawa zwiększyła świadomość
społeczeństwa i urzędników w zakresie
udostępniania informacji o środowisku
i jego ochronie
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1.

W ustawie brak sankcji związanych np.
z nieprawidłowym prowadzeniem
PDWD lub nieterminowym
udostępnianiem informacji
2. Ustawa wprowadza obowiązek
prowadzenia PDWD będącego
katalogiem opisującym dokumenty,
a nie bazą informacji, których finalnie
poszukiwać może klient urzędu
Funkcjonowanie ustawy
3. Problemy z interpretacją niektórych
regulacji
4. Nieterminowość w udostępnianiu
informacji
5. Brak bieżącego uzupełniania PDWD
6. Błędne naliczanie opłat
7. Brak dobrych, możliwych do
zaimplementowania na szeroką skalę
praktyk w zakresie prowadzenia PDWD
8. Ubogie orzecznictwo z zakresu
udostępniania informacji o środowisku

Szanse
1.

2.
3.

4.

Zagrożenia

Toczący się obecnie proces legislacyjny
nowelizacji ustawy ooś i konsultacje
społeczne w zakresie problematycznych
obszarów funkcjonowania ustawy korekta zidentyfikowanych błędów i
problemów
Dalszy wzrost świadomości urzędników
Dalszy wzrost świadomości
społeczeństwa - rosnąca aktywność na
poziomie indywidualnym oraz
instytucjonalnym (NGO, specjaliści itp.)
Rozszerzanie zakresu elektronicznego
udostępniania dokumentów np. poprzez
udostępnienie urzędom technologii
informatycznych ułatwiających
przekazywanie klientom informacji
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1.
2.

3.

4.

Ograniczona wiedza urzędników na
temat ustawy ooś
Brak wystarczającej liczby specjalistów
(np. prawników) z zakresu
udostępniania informacji o środowisku
Brak, adekwatnych do potrzeb i skali,
komercyjnych szkoleń oraz innych
materiałów na temat funkcjonowania
ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku
Gwałtownie rosnąca liczba wniosków
o udostępnienie informacji przy
niewspółmiernym rozwoju
kadr/narzędzi informatycznych potencjalna możliwość sparaliżowania
prac urzędów

2. Wprowadzenie do tematyki udostępniania
informacji o środowisku – geneza i praktyka
2.1. Udostępnianie informacji o środowisku – kontekst prawny
Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej „Obywatel ma prawo
do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób
pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji
o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych
osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania
władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu
Państwa.” Prawa do informacji o sprawach publicznych stanowi zatem prawo
konstytucyjne. Co więcej art. 74 ust. 3 wskazuje, że „Każdy ma prawo do
informacji o stanie i ochronie środowiska.”
Źródłem

prawa

międzynarodowego

dotyczącego

dostępu

do

informacji

o środowisku jest konwencja Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji
Narodów

Zjednoczonych

(EKG

ONZ)

o

Dostępie

do

Informacji,

Udziale

Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości
w Sprawach Dotyczących Środowiska (tzw. Konwencja z Aarhus), która została
podpisana podczas IV Paneuropejskiej Konferencji Ministrów Ochrony Środowiska
25 czerwca 1998 w Aarhus, w Danii. Konwencja z Aarhus reguluje dostęp do
informacji

o

środowisku

na

poziomie

międzynarodowym.

Na

szczeblu

wspólnotowym w zakresie publicznego dostępu do informacji wprowadzona
została dyrektywą 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji
dotyczących środowiska.6
Polska ratyfikowała Konwencję z Aarhus 31 grudnia 2001 roku. Jednym
z najważniejszych aktów prawnych implementującym jej założenia jest ustawa
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,

udziale

społeczeństwa

w

ochronie

środowiska

oraz

o

ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm). Ustawa ta jest
zgodna z Konwencją z Aarhus, nadaje informacji o środowisku szczególną rangę

6

Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego
dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG [z:] http://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32003L0004
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Oraz daje szeroki przedmiotowy oraz podmiotowy dostęp do tego typu
informacji.
Zgodnie z regulacjami prawnymi urząd organu administracji powinien
wyznaczyć

osobę

o środowisku

i

jego

odpowiedzialną
ochronie.

za

udostępnianie

Obowiązujące

w

Polsce

informacji

przepisy

mają

gwarantować każdemu łatwy, szybki oraz tani dostęp do informacji o stanie
środowiska. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest udostępnianie
takich informacji, a w przypadku określonych w ustawie dokumentów organy
administracji

zobowiązane

są

do

prowadzenia

publicznie

dostępnych

wykazów danych (PDWD). Należy podkreślić, że wykazy te zawierają dane
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, nie są to
zatem

wykazy

samych

dokumentów.

PDWD

jest

więc

zbiorem

metainformacji (czyli są to informacje o informacjach), a nie bazą
dokumentów stanowiących ostateczną informację o środowisku i jego
ochronie.
Ogólnie organy administracji są zobowiązane do udostępniania informacji
o środowisku w dwóch podstawowych trybach – poprzez ich upowszechnianie
(upublicznianie) w wykazach, jak i na indywidualny wniosek lub prośbę.
W rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko informacje o środowisku i jego ochronie to informacje dotyczące:
a. stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia
ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary
nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy
różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane,
oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami;
b. emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które
wpływają lub mogą wpłynąć na ww. elementy środowiska;
c. środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne
dotyczące

środowiska

i

gospodarki

wodnej,

plany,

programy

oraz

porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających
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lub

mogących

wpłynąć

na

ww.

elementy

środowiska

oraz

emisje

i zanieczyszczenia, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę
tych elementów;
d. raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska;
e. analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń
wykorzystanych w ramach ww. środków i działań;
f. stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi oraz stanu obiektów
kultury i obiektów budowlanych – w zakresie określonym przez ustawę.
Informacje o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie mają być zawarte w PDWD. Co do zasady informacje o środowisku
i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek. Bez pisemnego wniosku
udostępnia się informacje niewymagającą wyszukiwania a także informacje
umożliwiające podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód
wynikających z wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub
awarii technicznej, albo innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub
środowiska,

spowodowanego

działalnością

człowieka

lub

przyczynami

naturalnymi. Takie informacje powinny zostać udostępnione w dniu
złożenia wniosku w formie ustnej (np. za pośrednictwem telefonu), bądź na
piśmie, czy poprzez e-mail.
Informacje o środowisku i jego ochronie wymagające wyszukiwania organ
administracji

udostępnia

w

trybie

wnioskowym.

Tego

typu

informacje

udostępniane są nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania
wniosku. Ze względu na stopień skomplikowania sprawy termin ten może zostać
przedłużony do 2 miesięcy. Należy zauważyć, że organ administracji może,
a w pewnych sytuacjach musi odmówić udostępniania informacji o środowisku
i jego ochronie.
Dodatkowo warto też podkreślić, że pod pewnymi warunkami urząd administracji
może pobierać opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 „za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcenie
informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub
danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości
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odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.” Szczegółowe zasady
naliczania opłat przedstawione są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
12

listopada

2010

roku

w

sprawie

opłat

za

udostępnianie

informacji

o środowisku.7

2.2. Udostępnianie informacji o środowisku – stosowanie
przepisów
Interpretacja oraz stosowanie przepisów dotyczących udostępniania
informacji o środowisku i jego ochronie nastręczają trudności. Raporty z
wykonania Konwencji Aarhus8 oraz opracowana przez Najwyższą Izbę Kontroli
„Informacja

o wynikach

kontroli

gromadzenia

i

udostępniania

informacji

o środowisku w latach 2004-2005”9 zwracają uwagę na szereg problemów, na
które natrafiają zarówno urzędnicy, jak i podmioty, które starają się o uzyskanie
informacji o środowisku i jego ochronie.
Jednym

z

problemów

jest

brak

systematyczności

i

odpowiedniej

aktualizacji wykazów danych zawierających informacje o dokumentach
i wskazujących,

gdzie

i

jak

ich

szukać.

Istnienie

PDWD

(publiczne

dostępnych wykazów danych) ma przede wszystkim za zadanie wspierać
i usprawniać proces udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.
Kontrole przeprowadzone w urzędach w latach 2004-2005 wskazały jednak na
duże zaniedbania i nieprawidłowości. Stwierdzono, że około 60%10 wykazów jest
niepełnych

i nieaktualnych.

Dane

wprowadzane

były

z

wielomiesięcznymi

opóźnieniami oraz w niewłaściwej formie wykazu i niezgodnie ze wzorem
ustalonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska (forma prowadzenia wykazów
nie jest jednorodna). Jedną z nieprawidłowości było także zamieszczanie tylko
części dokumentów lub nieprowadzenie takiego wykazu w ogóle.

7

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o
środowisku (Dz.U. z 2010 r., nr 215) [z:] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102151415
8
Projekt Raportu z wykonania Konwencji z Aarhus za lata 2011-2013 [z:]
http://www.mos.gov.pl/artykul/4590_informacja_publiczna_oraz_informacja_o_srodowisku_i_jego_ochronie/20
971_konsultacje_spoleczne_w_sprawie_raportu_z_wykonania_konwencji_z_aarhus.html.
9
Informacja o wynikach kontroli gromadzenia i udostępniania informacji o środowisku w latach 2004-2005,
Najwyższa Izba Kontroli, Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, Warszawa,
czerwiec 2006.
10
Podczas kontroli NIK w latach 2004-2005 stwierdzono, że 64% wykazów było niepełnych. Wyniki kontroli
z roku 2009 pokazują, że nieprawidłowości odnotowano w 58,5% wykazów.
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Z raportu z wykonania Konwencji Aarhus za lata 2011-2013 wynika również, że
zdarzają się przypadki, kiedy urzędy niesłusznie pobierają opłaty za
udostępnianie informacji. Na przykład opłaty pobierane są za udostępnienie
powszechnie dostępnych informacji tj. znajdujących się w elektronicznych bazach
danych. Dodatkowo, dla części przedstawicieli organów administracji publicznej
nie

jest

jasne,

czy

udostępnienie

informacji

jest

uzależnione

od

wcześniejszego uiszczenia opłaty, czy od niego niezależne. W związku
z tym niektóre urzędy udostępniają informację dopiero po zaksięgowaniu opłaty
na koncie, co stanowi błędne zastosowanie ustawy, jest niezgodne z Konwencją,
a także działa na niekorzyść obywateli. Trudności związane z pobieraniem opłat
potwierdza badanie zrealizowane w roku 2014 przez Fundację Greenmind.11
Dostrzega się także dalsze trudności wynikające z interpretacji ustawy. Zgodnie
z analizami NIK12 polskie prawo dostępu do informacji o środowisku jest trudne
w interpretacji, co przyczynia się do nierealizowania przez część urzędów
ustawowych obowiązków. Dotyczy to np. sytuacji, kiedy zachodzi konieczność
udostępnienia tylko części danej informacji. Zauważono, że urzędy często nie
udostępniają wtedy żadnych informacji, mimo że tylko ich część jest
wyłączona z udostępnienia.
Mimo obowiązku (wynikającego z art. 10 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku) dotyczącego wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udostępnianie
informacji o środowisku, w niektórych organach nie zostały wyznaczone
takie osoby. W 6 na 51 kontrolowanych Przez NIK jednostek administracji
publicznej w 2009 roku, nie było wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za
udostępnianie informacji o środowisku.13
Opublikowany w 2006 roku raport NIK14 porusza również kwestie utrudnień
informatycznych, a także takich wynikających z niedostatecznego poziomu
poinformowania

urzędników.

Stwierdzono

11

wówczas,

że

część

urzędów

Dostęp do informacji o środowisku i udział w decyzjach dotyczących środowiska: społeczna kontrola praktyk
administracji publicznej, Chylarecki P., Wiśniewska M., Engel J., Fundacja Greenmind, Warszawa 2014 r.
12
Jak dotąd NIK przeprowadził dwie kontrole dotyczące udostępniania informacji o środowisku - w roku 2006
oraz 2010.
13
Informacja o wynikach kontroli zapewnienia społeczeństwu udziału w postępowaniach dotyczących
środowiska, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, maj 2010 r. [z:] http://www.nik.gov.pl/kontrole/wynikikontroli-nik/kontrole,6811.html
14
Informacja o wynikach kontroli gromadzenia i udostępniania informacji o środowisku w latach 2004-2005,
Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, czerwiec 2006 r., [z:] http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontrolinik/kontrole,1376.html
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napotykała

problemy

z

udostępnianiem

informacji

z

powodu

braku

rozbudowanej infrastruktury informatycznej pozwalającej im świadczyć
usługi udostępniania informacji na zadawalającym poziomie.
Choć przepisy nakładają na organy administracji szereg obowiązków dotyczących
udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, to na poziomie centralnym
nie

istnieje

poszczególnych

system

bieżącego

instytucji

monitoringu/ewidencji

wniosków/zapytań

o

wpływających

udostępnienie

do

informacji

o środowisku i jego ochronie.
Z powyższych trudności oraz braku informacji zrodziła się potrzeba realizacji
badania stanowiącego ocenę i diagnozę sytuacji w zakresie funkcjonowania
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku w urzędach administracji
publicznej. W dalszej części raportu przedstawione są wyniki takiego badania
zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska.
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3. Podstawowe założenia badawcze
Celem badania jest ocena i diagnoza sytuacji w zakresie funkcjonowania
rozwiązań

przyjętych

w

ustawie,

w

części

jakiej

dotyczy

ona

udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. W odniesieniu do
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko przedmiotem badania jest Dział II Udostępnianie
informacji o środowisku i jego ochronie tj. artykuły od 8 do 28.
Podobne badanie nie było dotychczas prowadzone, a podstawowe potrzeby
informacyjne Ministerstwa Środowiska określają pytania badawcze zawarte
w tabeli poniżej.
Tabela 1 Obszary i pytania badawcze
Obszar

Pytania badawcze

Wyznaczanie
1. Czy w urzędach są wyznaczani pracownicy
pracowników
odpowiedzialni za udostępnianie informacji
odpowiedzialnych za
o środowisku?
udostępnianie
informacji o środowisku
Publicznie dostępne
wykazy danych

2. Czy i w jakiej formie urząd realizuje obowiązek
prowadzenia publicznie dostępnego wykazu
danych, o którym mowa w art. 21 ustawy ooś
(PDWD na własnym BIP, aplikacja PDWD na
Ekoportalu, INFOOS, inne formy PDWD)?

Ewidencjonowanie
3. Czy urzędy ewidencjonują wpływające
wpływających do
wnioski i ile wniosków o udostępnienie
urzędów wniosków i ich
informacji publicznej oraz informacji o
charakteru
środowisku wpłynęło do danego urzędu
w latach 2009-2013 r. z podziałem na lata i
rodzaj wnioskowanej informacji (publicznej/o
środowisku)?
4. Czy urzędy ewidencjonują wydawane
decyzje o odmowie udostępnienia informacji
publicznej bądź o środowisku i ile wydano
decyzji odmawiających udostępnienie w latach
2009-2013 r. i jakie były najczęściej stosowane
przesłanki prawne odmowy (art. 16 i 17 ustawy
ooś)
5. Czy i w jakiej wysokości (łączna wartość w latach
2009-2013 w rozbiciu na lata) pobierane są
opłaty za udostępnienie informacji
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o środowisku?
Poziom wiedzy
urzędników oraz opinie
o funkcjonowaniu
ustawy

6. Jakie są opinie oraz poziom wiedzy grupy
docelowej (tj. pracowników odpowiedzialnych za
udostępnianie informacji o środowisku) w
zakresie udostępniania informacji o środowisku?
─
W szczególności - jakie są umiejętności
odróżniania jej od informacji
publicznej?
─
W szczególności - jaki problemy
pojawiają się w związku z pobieraniem
opłat za udostępnianie – np. egzekwowanie
należności, ustalanie wysokości, inne?

Aby uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania, wykorzystano następujące
jakościowe i ilościowe techniki badawcze:
a. Analiza danych zastanych (ang. desk research);
b. Indywidualne wywiady pogłębione (ang. IDI) z ekspertami z zakresu
funkcjonowania ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
w urzędach administracji publicznej - 5 wywiadów;
c. Mystery mailing do urzędów administracji publicznej - mail wysyłany na
wszystkie adresy mailowe udostępniane przez Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji oraz na adresy instytucji centralnych oraz środowiskowych
wskazanych do badania przez Ministerstwo Środowiska - 2878 efektywnie
wysłanych maili;
d. Wywiady osobiste wspomagane komputerowo (ang. CAPI) z urzędnikami,
którzy są wyznaczeni w danym urzędzie administracji do udzielania
informacji

o

środowisku

i

jego

ochronie,

bądź

z

urzędnikiem

zaangażowanym w proces udostępniania informacji o środowisku 450 wywiadów (w tym 50 wywiadów z wskazanymi przez Ministerstwo
Środowiska jednostkami resortu środowiska oraz instytucjami centralnymi);
e. Panel ekspercki

ze

specjalistami

z

zakresu

funkcjonowania ustawy

o udostępnianiu informacji o środowisku w urzędach administracji
publicznej - 8 uczestników.
Warto podkreślić, że zasadnicze części badania to przede wywiady osobiste
z urzędnikami, a także tzw. mystery mailing. Pozostałe techniki badawcze
22

(analiza danych zastanych, wywiady pogłębione ze specjalistami oraz panel
ekspertów) stanowiły niezbędne do dobrego rozumienia danych uzupełnienie pozwalały lepiej zinterpretować i ocenić zebrane za pomocą metod ilościowych
wyniki,

a także

wyciągnąć

odpowiednie

wnioski

i

rekomendacje

płynące

z badania.
Dodatkowo zaznaczyć należy, że badanie ze względu na swoją specyfikę miało
charakter pionierski, czy nawet po części eksperymentalny. Oznacza to, że
uwarunkowania

realizacyjne

nie

były

w pełni

znane

i

przewidywalne.

Dostosowując się do okoliczności i mając na uwadze podstawowe cele realizacji
badania, lista technik badawczych w stosunku do początkowych założeń została
rozszerzona. Do urzędów, w których nie zrealizowano wywiadów ankieterskich,
rozesłano ankietę CAWI z prośbą o podanie danych liczbowych związanych
z wpływającymi w latach 2009-2013 wnioskami o udostępnianie informacji
publicznej oraz informacji o środowisku i jego ochronie.
Szczegóły

dotyczące

wykorzystanych

w

projekcie

reaktywnych

technik

badawczych15 znajdują się na rysunku poniżej.
Rysunek 1 Reaktywne techniki badawcze wykorzystane w projekcie

Warto również podkreślić, że część urzędów, wiedząc o badaniu, podejmowała
15

Reaktywne techniki badawcze to te, w których następuje interakcja pomiędzy badaczami i osobami
badanymi. Przeciwieństwem są techniki niereaktywne, gdzie przedmiotem badania są rzeczy np. dokumenty,
archiwa. Oznacza to, że analiza danych zastanych jest niereaktywną techniką badawczą.
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telefoniczny lub mailowy kontakt z wykonawcą badania. Zgromadzone w ten
sposób informacje i doświadczenia stanowią cenny materiał badawczy i one
również zostały omówione w raporcie.
W badaniu zasadniczym - wywiadach osobistych z urzędnikami - wzięło udział
łącznie 450 placówek. 50 z nich to instytucje resortu środowiska lub urzędy
administracji centralnej. Są to podmioty wskazane do badania przez Ministerstwo
Środowiska, które przedstawiło listę 94 tego typu jednostek (Załącznik I).
Szczegółowa charakterystyka typów urzędów (w odniesieniu do wszystkich
istniejących i tych, które wzięły udział w badaniu) znajduje się w tabeli na
następnej stronie. Projektując próbę zadbano o to, by biorące udział w badaniu
urzędy reprezentowały różne typy instytucji oraz by rozlokowane były w całej
Polsce. Dobór próby miał charakter losowo-kwotowy. Losowo wybierane były
lokalizacje w obrębie, których ankieterzy mieli zrealizować wywiady urzędami
określonego typu.
Tabela 2 Struktura urzędów administracji publicznej - ogólnie oraz
w odniesieniu do zrealizowanej w badaniu próby
Wielkość
populacji

Typ jednostki

Liczba
wywiadów
w próbie

Urzędy wojewódzkie i samorządowe16
Powiaty
314
44
Gminy miejskie
305
47
- w tym miasta na prawach powiatu
66
8
Gminy wiejskie
1566
215
Gminy miejsko-wiejskie
608
82
Urzędy marszałkowskie
16
2
Urzędy wojewódzkie
16
2
Dzielnice Warszawy
18
0
SUMA
2843
400
Jednostki resortu środowiska oraz inne urzędy administracji wskazane
przez Ministerstwo Środowiska17
Centralne organy administracji rządowej
nadzorowane przez Ministra Środowiska
5
1
Jednostki organizacyjne nadzorowane przez
Ministra Środowiska
3
1
16

Według Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) - stan
na 1 stycznia 2014 roku.
17
Szczegółowa lista instytucji wskazanych do badania przez Ministerstwo Środowiska
znajduje się w Załączniku I.
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Typ jednostki
Instytuty badawcze
Parki Narodowe
Regionalne dyrekcje ochrony środowiska
Wojewódzkie inspektoraty ochrony
środowiska
Regionalne zarządy gospodarki wodnej
Urzędy centralne
SUMA
Łącznie

Wielkość
populacji

Liczba
wywiadów w
próbie

6
23
16

0
12
11

16
7
17
94
2937

14
5
6
50
450

Struktura terytorialna urzędów, które wzięły udział w wywiadach ankieterskich,
przedstawiona jest w tabeli poniżej.
Tabela 3 Struktura próby według województw i wielkości miejscowości
Cecha

Liczebność

Udział
procentowy

Wielkość miejsca zamieszkania
wieś

174

39%

do 10 tysięcy

82

18%

10-20 tysięcy

59

13%

20-50 tysięcy

58

13%

50-99 tysięcy

15

3%

100-199 tysięcy

21

5%

200-500 tysięcy

23

5%

>500 tysięcy

10

2%

8

2%

dolnośląskie

32

7%

kujawsko-pomorskie

25

6%

lubelskie

35

8%

lubuskie

17

4%

łódzkie

30

7%

małopolskie

37

8%

mazowieckie

59

13%

Warszawa
Województwo
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Udział
procentowy

Cecha

Liczebność

opolskie

14

3%

podkarpackie

29

6%

podlaskie

25

6%

pomorskie

27

6%

śląskie

26

6%

świętokrzyskie

16

4%

warmińsko-mazurskie

17

4%

wielkopolskie

40

9%

zachodniopomorskie

21

5%

Ze względu na to, że specyfika jednostek wskazanych przez Ministerstwo
Środowiska jest odmienna (posiadają większe doświadczenie w rozpatrywaniu
wniosków i na co dzień zajmują się udostępnianiem informacji o środowisku),
w części raportu „Praktyka udostępniania informacji o środowisku z perspektywy
urzędników” wyniki, dla tej grupy podmiotów przedstawiane będą osobno. Dla
uproszczenia i większej przejrzystości graficznej na wykresach posługiwać się
będziemy następującymi określeniami:
a.

„Urzędy A” - w przypadku wyników dla 400 podmiotów administracji
publicznej, urzędy wojewódzkie i samorządowe;

b. „Urzędy B” - w przypadku 50 instytucji z listy 94 podmiotów resortu
środowiska oraz innych urzędów administracji wskazanych przez Ministerstwo
Środowiska.
Należy również podkreślić, że dla większej przejrzystości w całym raporcie
wartości procentowane zaokrąglane są do liczb całkowitych. W konsekwencji
wartości w pytaniach jednoodpowiedziowych mogą nie sumować się do 100%,
a do 99%, 101% lub 102%.
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4. Wyniki badania
4.1. Pozyskanie informacji od urzędów z perspektywy klienta wyniki badania mystery mailing

4.1.1.

Cel i sposób realizacji

Mystery mailing to technika używana przede wszystkim w badaniach jakości
obsługi klienta. Podmiot realizujący badanie, wysyłając maila nie ujawnia swojej
tożsamości i rzeczywistego (tj. badawczego) celu, w jakim mail jest wysyłany.
Dzięki temu wiadomość nie wyróżnia się od innych zapytań wpływających do
instytucji. W konsekwencji otrzymywana odpowiedź stanowi dobre świadectwo
standardów pracy, jakie funkcjonują w instytucji na co dzień, a nie w sytuacji,
gdy wie ona o badaniu i, zajmując się sprawą, wykazuje większe starania
i dbałość o jakość niż ma to miejsce zazwyczaj.
Cele badania mystery mailing realizowanego dla Ministerstwa Środowiska były
dwojakiego rodzaju. Ogólnie dzięki zastosowaniu metody mystery mailing
sprawdziliśmy, jaki odsetek urzędów odpowiada na zapytania, w jaki sposób i czy
sposób ten jest należyty. Z jednej strony, rozesłanie wiadomości do urzędów
daje możliwość zobaczenia, jak wyglądają standardy pracy urzędów administracji
publicznej - w jakim terminie odpowiadają i czy udzielono odpowiedzi na
wszystkie zadane pytania. Z drugiej strony, interesowała nas merytoryczna
zawartość udzielanych odpowiedzi - chcieliśmy zidentyfikować adresy mailowe
osób zajmujących się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie
oraz zobaczyć, jak urzędy realizują ustawowy obowiązek prowadzenia PDWD.
Jeśli chodzi o sposób prowadzenia PDWD, to temat ten poruszany był również
w wywiadach osobistych z urzędnikami, tyle że na mniejszą skalę. Zebrane za
pomocą dwóch technik dane w pewnym zakresie zostaną ze sobą porównane.
Na potrzeby badania stworzono nową domenę i tożsamość osoby będącej
nadawcą wiadomości. Treść wysłanej do urzędów wiadomości prezentowana jest
poniżej. Jak widać, wysłaną wiadomość zasadniczo uznać można za mailowy
wniosek obywatela o udostępnienie informacji publicznej.
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Ramka 1 Charakterystyka korespondencji wysyłanej w ramach mystery
mailing
Adres nadawcy:
karol@kiepurowski.pl
Tytuł maila:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść maila:
Szanowni Państwo,
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie proszę o
udzielenie informacji w następujących kwestiach:
- Proszę o podanie danych kontaktowych (adresu mailowego) osoby, która
zajmuje się u Państwa w urzędzie udostępnianiem informacji o środowisku i jego
ochronie.
- Z wykorzystaniem jakiego narzędzia Państwa urząd realizuje obowiązek
prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku i jego ochronie? Czy jest to własny BIP,
aplikacja na Ekoportalu-PDWD, INFOOS, a może jakieś inne narzędzie lub
sposób?
Proszę o przesłanie odpowiedzi mailem na mój adres.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie,
Karol Kiepurowski
Wiadomość została wysłana 6 października 2014 roku. Źródłem adresów
mailowych

była

zaktualizowana

Administracji i Cyfryzacji

18

w

maju

2014

roku

baza

Ministerstwa

uzupełniona o dane jednostek resortu środowiska oraz

wybranych przez Ministerstwo Środowiska urzędów administracji (Załącznik I).

4.1.2.

Ogólna charakterystyka udzielanych odpowiedzi

W oparciu o stworzoną bazę adresów mailowych urzędów objętych badaniem
z powodzeniem wysłano 2878 maili.19 Oznacza to, że udało się trafić do 98%
instytucji objętych badaniem.20

18

https://administracja.mac.gov.pl/adm/baza-jst/baza-teleadresowa-jst-d/7788,Baza-teleadresowa-JST-dopobrania.html
19
Baza zawierała zduplikowane urzędy - powtarzające się instytucje zostały usunięte. Dodatkowo część
adresów mailowych zawierała błędy, bądź też z przyczyn technicznych wysłane wiadomości nie zostały
dostarczone do adresatów. Informację zwrotną informującą o błędach uzyskaliśmy w przypadku 55 urzędów.
Ogólnie badaniem objętych było 2937 urzędów.
20
Wskaźnik efektywnego dostarczenia wiadomości może być zawyżony. W niektórych, zapewne rzadkich
przypadkach, może się zdarzyć, że wysłany przez nas mail trafił do kosza, a my nie otrzymaliśmy informacji
o tym, że nasza wiadomość nie została dostarczona do adresata.
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Do dnia 15 listopada 2014 r., tj. po 40 dniach od wysyłki, odpowiedzi na
wysłanego maila udzieliło 72% placówek administracji publicznej (2077
instytucji). W największym stopniu na wysłanego maila odpowiedziały dzielnice
Warszawy - zrobiły to wszystkie (17), do których dotarł mail. Najniższe
wskaźniki odpowiedzi (około 70%) występują w urzędach powiatów
ziemskich (starostwach) oraz gminach wiejskich. Jak pokazują wyniki,
niezależnie

od

typu

podmiotu

odpowiedzi

na

przesłane

do

zdecydowana

nich

wnioski.

większość
Z

racji

urzędów

rosnącego

udziela

znaczenia

komunikacji internetowej, należałoby się jednak spodziewać, że żadne wysłane
przez klienta zapytanie mailowe nie powinno pozostać bez odpowiedzi. Co więcej,
zapytania wpływające tą drogą powinny być traktowane na równi z tymi
wpływającymi ścieżką tradycyjną tj. na papierze.
Wykres 1 Udział podmiotów, które udzieliły odpowiedzi na wniosek,
w odniesieniu do typu instytucji21

Co warto podkreślić i o czym należy pamiętać przy lekturze dalszych części
raportu - nie wiemy, dlaczego niektóre urzędy nie odpowiedziały na wysłane do
nich pismo. Trudno też zakładać wyłącznie losowe przyczyny braku odpowiedzi.
Może to oznaczać, że charakterystyka podmiotów, które nie wzięły udziału
w badaniu,

jest

specyficzna.

Na

przykład

w

instytucjach

tych

rzadziej

wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za udostępnianie informacji o środowisku
i jego ochronie.
Jak było już wspomniane, wysłany mail stanowił wniosek o udostępnienie
informacji publicznej. Oznacza to, że masowa wysyłka wiadomości pozwala
21

Ten oraz kolejne wskaźniki liczone są wobec efektywnie dostarczonych maili.
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zaobserwować tryb, w jakim urzędy odpowiadają na zapytania oraz wybrane
aspekty systemu ewidencjonowania wniosków.
Przykładowo ciekawą praktyką jest ustawienie autorespondera. Nadawca po
wysłaniu swojego maila otrzymuje informację zwrotną z podziękowaniem za
wysłanie wiadomości. Osobie, która wysłała zapytanie, rozwiązanie to daje
pewność, że urząd otrzymał wiadomość i zajmie się sprawą. Co więcej, system
ewidencjonowania wniosków, może wykorzystywać funkcje respondera - tak jest
na przykład w Urzędzie Miejskim w Łazach, gdzie w mailu zwrotnym podawany
jest internetowy klucz dostępu do sprawy i inne szczegóły dotyczące złożonego
zapytania.
Ramka 2 Przykład struktury odpowiedzi potwierdzającej odbiór oraz
zarejestrowanie złożonego drogą mailową wniosku
Twoja korespondencja została zarejestrowana w urzędzie.
Twój internetowy klucz dostępu do sprawy to: XXX
Numer kancelaryjny: XXX
Data rejestracji: XXX
Osoba rejestrująca: XXX
Temat pisma: [E-mail] Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Liczba załączników: 0
Urząd Miejski w Łazach
Jak się okazuje, procedury odpowiadania na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej mogą być mniej lub bardziej formalne. W niektórych przypadkach
odpowiedź na przesłane pytania była bardzo zwięzła i stanowiła treść maila.
W innych odpowiedź na wniosek stanowiła sformalizowane pismo urzędowe
wysyłane

w

załączniku

(w

formacie

.pdf

lub

.doc).

Niejednokrotnie

na

odpowiedziach podpisywało się kilka osób i widniało szereg pieczątek lub też
przesłana

odpowiedź

zawierała

podpis

elektroniczny.

Ogólnie,

spośród

urzędów, które udzieliły odpowiedzi na wysłane pytania, 27% swoją
odpowiedź zawarło w załączniku do maila. Najczęściej zrobiły tak urzędy
reprezentujące

dzielnice

Warszawy

(16

z

17

nadesłanych

odpowiedzi),

a najrzadziej instytucje reprezentujące gminy miejsko-wiejskie (27%), gminy
wiejskie (24%) i powiaty ziemskie (23%). Takie wyniki mogą oznaczać, że im
wyższy szczebel funkcjonowania urzędu, im instytucja większa, tym poziom
sformalizowania

procedur

większy.

W

konsekwencji

odpowiedź

na

wpływający do urzędu wniosek wymaga zmobilizowania większych
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nakładów - tj. np. zaangażowania w prace większej liczby osób, czy
zużycia większej ilości zasobów (np. papieru) - może zajmować więcej
czasu, a przez to jest też mniej efektywna.
Wykres 2 Udział podmiotów, które odpowiedź na wniosek zawarły
w załączniku do maila, w odniesieniu do typu instytucji

Uzyskanie wiadomości zwrotnej od urzędu niekoniecznie oznacza, że urząd
udzielił odpowiedzi na pytania, które zostały mu zadane. Przyczyny braku
odpowiedzi na pytania mogą być różne - czasem jest to przypadek np. przez
nieuwagę zostaje udzielona odpowiedź na jedno z pytań, a pominięta na drugie.
Czasem trudności są innego rodzaju i warto też o nich wspomnieć. Zdarza się np.
że urzędnicy odwołują się do informacji zawartych w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej, a w samej treści wiadomości nie
udzielają merytorycznej odpowiedzi na żadne z pytań. Zdarza się również, że
odsyłają klienta do skorzystania ze skrzynki podawczej, wymagają uzupełnienia
danych osobowych (np. adresu) lub podpisu elektronicznego, tak by wniosek
mógł być formalnie zarejestrowany, a procedura odpowiadania na pytania
uruchomiona. Niektóre z tych przypadków - choć bardzo nieliczne stanowią ewidentne nadużycie. Nie tylko świadczą o wysokim stopniu
sformalizowania działania części urzędów, ale w sposób niezgodny
z prawem ograniczają dostęp obywateli do informacji.
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Wspominając o kolejnych trudnościach, należy zaznaczyć, że zdarzały się również
przypadki, gdy z jednej placówki otrzymano więcej niż jedną odpowiedź. Co
więcej, odpowiedzi te były wzajemnie wykluczające (np. podawały inne formy
prowadzenia PDWD).
W końcu warto wspomnieć o problemach, jakie przesłane zapytanie sprawiło
instytucjom administracji centralnej - ministerstwom. Niektóre z nich zgłaszały,
że obowiązek zastosowania ustawy dotyczącej informacji o środowisku i jego
ochronie może nie być zasadny wobec wszystkich jednostek (a więc właśnie
wobec danego ministerstwa). Podawane argumenty to np. niegromadzenie
danych, które miałyby się znaleźć w PDWD, a więc w konsekwencji brak
konieczności prowadzenia wykazu. W odpowiedzi na wniosek kilkukrotnie
podkreślano, że dane ministerstwo zajmuje się konkretną, specyficzną dziedziną,
a tematyka ta nie jest związana ze środowiskiem i jego ochroną. W dwóch
przypadkach urzędnik zaproponował, by z tego typu pytaniami zwrócić się do
Ministerstwa Środowiska. W jednym ministerstwie treść przesłanego zapytania
uznana została za na tyle skomplikowaną, że termin udzielenia odpowiedzi został
wydłużony.

4.1.3.

Czas udzielania odpowiedzi

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie
później jednak niż w terminie 14 dni. Nawet, jeśli wysłana przez nas wiadomość
zostałaby potraktowana jako wniosek o udostępnienie informacji o środowisku
i jego ochronie, urząd powinien odpowiedzieć nie później niż w ciągu miesiąca od
daty wpływu zapytania.
Na nasz wniosek odpowiedziało 2077 urzędów. Spośród ogółu podmiotów
prawie 28% nie ustosunkowało się do naszego wniosku do 15 listopada,
czyli do daty zakończenia zbierania danych w mystery mailing. Wśród
podmiotów, które to zrobiły prawie 90% udzieliło odpowiedzi w ciągu 14 dni od
momentu wysłania wiadomości, tj. zgodnie z terminem zawartym w ustawie
o dostępie do informacji publicznej. Wobec uzyskanych danych można zatem
przyjąć,

że

prawie

2/3

ogółu

urzędów

z obowiązującymi przepisami.
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zachowało

się

zgodnie

Jeśli chodzi o intensywność napływania odpowiedzi, to największa była na
początku (tj. tuż po wpłynięciu zapytania), po tygodniu oraz tuż przed upływem
ustawowego terminu udzielenia odpowiedzi.
Wykres 3 Termin udzielania odpowiedzi przez urzędy

4.1.4.
Osoby odpowiedzialne za udostępnienie informacji o
środowisku i jego ochronie
Udzielenie odpowiedzi na zapytanie niekoniecznie oznacza, że urząd odniósł się
merytorycznie do zadanych mu pytań. W przypadku pierwszej prośby „Proszę
o podanie danych kontaktowych (adresu mailowego) osoby, która zajmuje się
u Państwa w urzędzie udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie.”
97% podmiotów (2012 urzędów) ustosunkowało się do niej (tj. w jakikolwiek
sposób zagadnienie to zostało skomentowane). W pozostałych 67 przypadkach
prośba - przypadkowo lub intencjonalnie - została zignorowana.
Spośród 2012 urzędów z odpowiedzi 66 z nich wynika, że nie ma
wyznaczonej

osoby

odpowiedzialnej

za

udostępniania

informacji

o środowisku i jego ochronie. Stanowi to 3% urzędów, które do tematu
w jakikolwiek sposób się odniosły. Rozpatrując wyniki w stosunku do
poszczególnych typów instytucji, warto pochwalić urzędy marszałkowskie 33

wygląda na to, że w każdym z nich jest osoba odpowiedzialna za udostępnianie
informacji o środowisku i jego ochronie. Z kolei to, co wymaga szczególnej
uwagi,

to

ministerstwa,

ale

też

jednostki

resortu

środowiska.

W przypadku tych pierwszych - 13 odpowiedziało na mailing, z czego
4 nie odniosły się do tematu, a z odpowiedzi 5 wynika, że osób
zajmujących

się

udostępnianiem

informacji

o środowisku

nie

ma.

W przypadku pozostałych instytucji wskazanych przez Ministerstwo Środowiska
na mailing odpowiedziało 55 z 94 instytucji, z czego do tematu osoby
odpowiedzialnej za udostępnianie informacji o środowisku nie odniosła się jedna,
natomiast z odpowiedzi ośmiu wynika, że takich osób nie ma.
Na poziomie ogólnej analizy wydaje się, że urzędy w skali masowej
(przynajmniej
z obowiązku
informacji

te,

które

wyznaczania
o środowisku.

wzięły

udział

w

badaniu)

osoby

odpowiedzialnej

Należy

jednak

za

zaznaczyć,

wywiązują

się

udostępnianie
że

interpretacja

pozyskanych od urzędów odpowiedzi nie była w pełni prosta i jednoznaczna.
Warto więc zwrócić uwagę na pewne trudności.
Pojawiły się odpowiedzi, w których stanowczo stwierdzano, że nie ma osoby
wyznaczonej do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, choć
z drugiej strony podkreślano, że udzielaniem tego typu informacji zajmuje się
szereg osób, czy nawet zespołów. W innych przypadkach odpowiedź na przesłaną
prośbę zawierała dane bardzo wielu osób, które zajmują się udostępnianiem
informacji o środowisku. Wygląda więc na to, że sytuacja, w której nie ma jednej
wyznaczonej osoby, a sprawami środowiska i udostępnianiem informacji zajmuje
się wielu pracowników może być przez urzędy interpretowana rozbieżnie.
Dodatkowym celem zbierania informacji o adresach mailowych osób, które
zajmują się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie, było również
zebranie bezpośrednich danych kontaktowych do tychże urzędników. Taka baza
miała stanowić ułatwienie w przypadku np. organizacji szkoleń.
Jak się okazuje, użyteczność takiej bazy jest w pewnym zakresie ograniczona. Po
pierwsze, część urzędów podała szereg danych kontaktowych (np. imię,
nazwisko, numer telefonu), natomiast nie podała adresu mailowego lub podała
ogólny adres mailowy (do samego urzędu lub całego zespołu). Co ciekawe,
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w niektórych przypadkach podawany był adres mailowy założony na
prywatnej domenie np. na Onecie lub Wirtualnej Polsce. Może to więc
oznaczać, że z jednej strony poziom zinformatyzowania poszczególnych
urzędów jest różny. Z drugiej, część podmiotów preferuje, żeby kontakt
z urzędem (np. wysyłanie wniosków) odbywał się nie poprzez indywidualne
skrzynki, ale przez te ogólne, z których korespondencja w kolejnym kroku
kierowana jest do właściwych osób.

4.1.5.
Publicznie dostępny wykaz danych - sposób
prowadzenia
Drugim

tematem

poruszonym

w

korespondencji

była

kwestia

sposobu

prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych. Urzędom zadano pytanie
„Z wykorzystaniem
prowadzenia

jakiego

publicznie

narzędzia

Państwa

dostępnego

wykazu

urząd

realizuje

danych

o

obowiązek

dokumentach

zawierających informację o środowisku i jego ochronie? Czy jest to własny BIP,
aplikacja na Ekoportalu-PDWD, INFOOS, a może jakieś inne narzędzie lub
sposób?”. Tak jak w przypadku poprzedniego zagadnienia, również w odniesieniu
do sposobu prowadzenia PDWD nie wszystkie urzędy odpowiedziały na pytanie.
Spośród 2077 podmiotów do sprawy odniosło się 2023 (ponad 97%),
a pozostałe 56 pozostawiło ją bez komentarza. W końcu 17 podmiotów
mimo że odniosło się do sprawy, to nie wskazało sposobu prowadzenia PDWD lub
przyznało, że go nie prowadzi (np. ministerstwa).
Zdecydowanie najczęściej wykorzystywanym sposobem prowadzenia
PDWD jest własny BIP, z którego korzysta prawie ¾ instytucji, które prowadzą
wykaz i odpowiedziały na pytanie. Drugi w kolejności, choć dwukrotnie
rzadziej używany, jest Ekoportal, z którego korzysta więcej niż co trzeci
(36%) podmiot. Warto również podkreślić, że korzystanie z Ekoportalu bardzo
często współwystępuje z korzystaniem z własnego BIP-u. Spośród użytkowników
Ekoportalu, 44% urzędów zadeklarowało, że wykaz prowadzi również poprzez
BIP.
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Wykres 4 Sposoby prowadzenia PDWD

Warto

podkreślić,

że

wykorzystywanie

aplikacji

Ekoportalu

łączy

się

z umieszczaniem na własnym BIP-ie linku do Ekoportalu. Być może część
urzędników, wspominając o tych dwóch sposobach prowadzenia PDWD, powinno
tak naprawdę wspomnieć wyłącznie o Ekoportalu. Nawet jeśli wszystkie
przypadki współwystępowania BIP-u i Ekoportalu potraktować, jako prowadzenie
wykazu przez Ekoportal, to BIP - w oparciu o złożone deklaracje - nadal
pozostaje najczęściej używanym sposobem prowadzenia PDWD.
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4.2. Praktyka udostępniania informacji o środowisku
z perspektywy urzędników - wyniki badań realizowanych
w urzędach administracji publicznej

4.2.1.

Cel i sposób realizacji

Wywiady bezpośrednie z urzędnikami reprezentującymi urzędy administracji
publicznej stanowiły podstawową część zrealizowanego badania.
Ankieter, odwiedzając urząd, szukał osoby, która zajmuje się udostępnianiem
informacji o środowisku i jego ochronie. Jeśli w urzędzie nie było wyznaczonej
takiej osoby, to respondentem miał być urzędnik, który zajmuje się lub
zajmowałby się jej udostępnianiem w przypadku pojawienia się wniosku.
W założeniu rozmowy z urzędnikami miały służyć jako źródło informacji
w odniesieniu do wszystkich postawionych w badaniu pytań badawczych.
Oznacza to, że zbierane dane dotyczyły dwóch poziomów:
1. Samych urzędników: ich opinii i wiedzy na temat udostępniania informacji
o środowisku i jego ochronie;
2. Urzędów:

istnienia

osoby

wyznaczonej

do

udostępniania

informacji

o środowisku, sposobu prowadzenia PDWD oraz ewidencjonowania wniosków
o udostępnienie informacji publicznej i informacji o środowisku i jego
ochronie.
Kwestionariusz do wywiadu stanowi Załącznik II do raportu.
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4.2.2.

Ogólna charakterystyka respondentów

Zgodnie z regulacjami prawnymi urząd organu administracji powinien wyznaczyć
osobę odpowiedzialną za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
Prowadzona w roku 2009 kontrola NIK wykazała, że obowiązek ten stosunkowo
często może być przez urzędy niedopełniony.
Na pytanie o to, czy w danym urzędzie jest osoba wyznaczona do
udostępniania

informacji

o

środowisku,

zdecydowana

większość

respondentów - około 85% - odpowiedziała twierdząco. W przeważającej
części przypadków - około ¾ - naszymi rozmówcami były właśnie te osoby.
Brak wyznaczonych pracowników sygnalizowało odpowiednio 15% respondentów
reprezentujących

urzędy wojewódzkie

i samorządowe

oraz 12% (6 z 50)

urzędników pracujących w instytucjach wybranych do badania przez Ministerstwo
Środowiska.
Wykres 5 Czy w Pana(i) urzędzie jest wyznaczony konkretny pracownik
odpowiedzialny za udostępnianie informacji o środowisku?

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=400), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe
(N=50)
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Z deklaracji urzędników wynika więc, że w zdecydowanej większości przypadków
urzędy

wywiązują

się

ze

swoich

ustawowych

obowiązków.

Problem

niedopełnienia tychże obowiązków występuje w około 15% przypadków.
Co jednak warte podkreślenia, zidentyfikowana skala zjawiska odbiega od
informacji zebranych dzięki wykorzystaniu techniki mystery mailing. Może to
oznaczać, że urzędy, które nie odpowiedziały na wysłanego przez nas maila,
faktycznie różniły się od tych, które to zrobiły. Z drugiej strony i co bardziej
prawdopodobne, rozbieżności wynikać mogą ze sposobu sformułowania pytań w wiadomości mailowej pytaliśmy o adresy mailowe osoby, która zajmuje się
udostępnianiem

informacji

o środowisku

i

jego

ochronie.

W

wywiadach

ankieterskich pytaliśmy o to, czy osoba taka jest w urzędzie wyznaczona. To
drugie sformułowanie (poprzez pytanie o wyznaczenie pracownika) wprost
odwołuje się do zobowiązań ustawowych.
Ogólnie więc, to dane zebrane w wywiadach ankieterskich są wiarygodnym
wskaźnikiem tego, na ile w urzędach są lub nie ma pracowników wyznaczonych
do udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie.
Na podstawie zebranych danych widać również, że część urzędów, mimo że
udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie, to nie ma formalnie
wyznaczonych do tego pracowników - może to robić wiele osób z tego samego
lub różnych zespołów, departamentów lub innych jednostek urzędu. Pytanie, czy
formalne

wyznaczenie

pracownika

lub

pracowników

odpowiedzialnych

za

udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, powoduje, że urząd lepiej
wywiązuje się ze swoich innych ustawowych obowiązków. Zakres niniejszego
badania nie pozwala udzielić wyczerpującej odpowiedzi.
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie może być mniej lub
bardziej

czasochłonne.

W badaniu chcieliśmy się

dowiedzieć, jaką część

obowiązków zawodowych stanowią tego rodzaju czynności.
Okazuje się, że zajęcie to nie jest przeważnie tym głównym wykonywanym.
Widać jednak różnicę w przypadku różnych typów urzędów. W przypadku
urzędów wojewódzkich i samorządowych 17% respondentów twierdziło, że
udostępnianie informacji o środowisku stanowi ich główne zajęcie lub jest to
większa część ich obowiązków. W przypadku instytucji wskazanych do badania
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przez Ministerstwo Środowiska (a są to głównie różnego rodzaju jednostki
resortu środowiska) odsetek ten jest wyższy i wynosi 30%.
Wykres 6 W jakim stopniu jest Pan(i) odpowiedzialny(a) za
udostępnianie informacji o środowisku?22

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=400), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe
(N=50)

22

Pełne brzmienie odpowiedzi „W ogóle się tym nie zajmuję” to „W ogóle się tym nie zajmuję, ale gdyby
pojawiło się zapytanie o udostępnianie informacji o środowisku, to trafiłoby do mnie”.
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4.2.3.
Ewidencjonowanie wniosków dotyczących informacji
publicznej oraz informacji o środowisku i jego ochronie
Zweryfikowanie skali, z jaką napływają wnioski o udostępnienie informacji
o środowisku i jego ochronie, stanowiło jeden z głównych celów prowadzonego
badania. Tłem dla tego rodzaju danych miały być informacje dotyczące wniosków
o udostępnienie informacji publicznej.
W pierwszym etapie pytaliśmy respondentów o to, czy ich urzędy ewidencjonują
wpływające wnioski, a także udzielane odmowy, ich ewentualny charakter oraz w przypadku informacji o środowisku i jego ochronie - opłaty.
Z odpowiedzi wynika, że przede wszystkim ewidencjonowana jest ogólna
liczba wniosków, zarówno tych dotyczących informacji publicznej, jak
i tych dotyczących informacji o środowisku i jego ochronie. W jednym
i drugim przypadku tego typu ewidencję prowadzi ¾ urzędów. Inne
elementy ewidencjonowane są rzadziej, w szczególności charakter decyzji
odmownych
o środowisku

i opłaty
-

związane

wśród

urzędów

z

wnioskami

o

samorządowych

udostępnianie
i

wojewódzkich

informacji
dane

te

ewidencjonuje około 40% podmiotów.
Warto podkreślić, że wybrane przez Ministerstwo Środowiska instytucje
częściej

prowadzą

szerszą

ewidencję

odmów

i

opłat

związanych

z informacją o środowisku. Według złożonych przez urzędników deklaracji robi
to ponad połowa z nich.
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Wykres 7 Czy, ogólnie rzecz biorąc, Pana(i) urząd prowadzi ewidencję
dokumentów związanych z udostępnianiem informacji publicznych oraz
informacji o środowisku i jego ochronie w następującym zakresie:

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=400), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe
(N=50)

W

tym

miejscu

warto

również

wspomnieć

o

wieloznaczności

pojęcia

„ewidencjonowanie”. Informacje, które pozyskaliśmy, dzięki temu, że
niektóre urzędy kontaktowały się z nami mailowo lub telefonicznie,
pokazują, że systemy ewidencjonowania mogą być bardziej i mniej
skomplikowane. Mogą istnieć fizycznie np. na papierze lub w formie
elektronicznej. Samo istnienie systemu ewidencjonowania nie oznacza
jednak,

że

informacja

jest

łatwo

dostępna,

czyli

bezzwłocznie.

Wielokrotnie informowano nas o tym, że poszczególne komórki urzędu prowadzą
odrębne rejestry. W końcu urzędy sygnalizowały również, że w ostatnich latach
zmieniły swoje systemy ewidencjonowania albo że po zmianach organizacyjnostrukturalnych pewne informacje są bezpowrotnie utracone.
Interpretując dane zarówno o systemach ewidencjonowania, jak i o omówionych
dalej statystykach wniosków, należy mieć na uwadze inne trudności:
a. Niektóre urzędy, ewidencjonując wnioski, kierują się tym, jaka
podstawa

prawna

wskazana

jest

we

wniosku

o

udostępnianie

informacji. Obrazowo sytuację przedstawiła jedna z dzwoniących do TNS
Polska osób. Jeśli do urzędu wpłyną trzy zapytania dotyczące tak naprawdę
jednego tematu (np. liczby elektrowni wiatrowych na terenie gminy) - jedno
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powołujące się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, drugie
powołujące się na ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku, a trzecie
niepowołujące się na nic - to dwa pierwsze wnioski zostaną zarejestrowane
zgodnie z intencją klienta, a trzeci nie zostanie zarejestrowany w ogóle.
Oznacza to, że w części podmiotów sposób ewidencjonowania wniosków jest
bezpośrednią pochodną tego, jak sprawa zostanie przedstawiona przez
klienta, a nie tego, jaki jest faktyczny charakter złożonego wniosku.
b. Pytania, z jakimi telefonicznie lub mailowo zwracali się do nas przedstawiciele
urzędów, pokazują, że część osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że
udostępnianie

informacji

o środowisku

i

jego

ochronie

jest

regulowane odrębną ustawą. W niektórych przypadkach prośba, z którą
zwróciliśmy się do urzędów (przedstawienie statystyk za lata 2009-2013),
była tak naprawdę niezrozumiała.
Ogólnie

rzecz

biorąc,

i rozróżnianiem

wnioski

pojęć

dotyczące

„informacja

problemów

publiczna”

z

rozumieniem

oraz

„informacja

o środowisku i jego ochronie” potwierdziły się w również w omówionych
dalej wynikach wywiadów ankieterskich. Dodatkowo, należy podkreślić, że
konsekwencją

błędnego

rozumienia

pojęć

są

nieintencjonalnie

popełniane błędy w prowadzeniu ewidencji.
Charakter systemów ewidencjonowania (lub też braku tych systemów)
powoduje, że zadanie, przed którym postawiliśmy urzędy było bardzo
trudne. W wielu przypadkach przygotowanie statystyk wniosków z lat 20092013 wymagało sporego nakładu pracy, a też w niektórych przypadkach było
niemożliwe. Sytuacja ta stała się jedną z przesłanek do tego, by z prośbą
o udostępnienie informacji zwrócić się nie tylko do urzędów, w których
prowadzone były wywiady ankieterskie, ale też do pozostałych. Tym sposobem
udało się zgromadzić informacje nie od 450, a od 1386 urzędów - od 1315
urzędów samorządowych i wojewódzkich oraz od 71 instytucji centralnych
i środowiskowych.

Dzięki

realizacji

dodatkowej

ankiety

CAWI,

pozyskane

w badaniu dane są pełniejsze.
Jak widać na wykresach na dalszych stronach, niezależnie od typu instytucji
z roku na rok rośnie liczba wpływających do urzędów wniosków - zarówno tych
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dotyczących

informacji

publicznej,

jak

i tych

dotyczących

informacji

o środowisku. Oznacza to, że świadomość i zainteresowanie społeczeństwa
informacjami będącymi w posiadaniu urzędów administracji publicznej
rośnie,

a ustawy

o

dostępie

do

informacji

publicznej

oraz

o udostępnianiu informacji o środowisku stwarzają ramy do tego, by je
pozyskiwać.
Dane pokazują, że ciężar odpowiadania na wnioski o udostępnianie informacji
o środowisku spoczywa przede wszystkim na instytucjach resortu środowiska 71 podmiotów (w tym ministerstwa) w latach 2009-2013 otrzymało łącznie
ponad
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tysięcy

wniosków,

podczas

gdy

1315

urzędów

administracji

samorządowej i wojewódzkiej otrzymało takich wniosków ponad dwukrotnie
mniej.
Z pozyskanych od urzędów informacji wynika, że urzędy w latach 2009-2013
rzadko odmawiały udostępniania informacji - częściej w przypadku informacji
publicznej (około 1% odmów) niż informacji o środowisku i jego ochronie około
(od 0,01% do 0,33% odmów). Należy jednak zaznaczyć, że z doświadczenia
ekspertów wynika, że przedstawione statystyki odmów na zapytania
o informacje o środowisku i jego ochronie mogą być zaniżone. Być może
jest to kolejny przykład nieprawidłowości w prowadzonych przez urzędy
systemach ewidencjonowania.
To

przede

wszystkim

o udostępnianie

jednostki

informacji

o

resortu

środowisku.

środowiska
To

otrzymywały

również

one

wnioski

pobierały

od

wnioskodawców opłaty. Choć liczba wniosków z roku na rok rosła, to
wzrost opłat nie był proporcjonalny. Warto również podkreślić, że
średnia opłata za wniosek w instytucjach resortu środowiska jest
wyższa niż średnia opłata w pozostałych podmiotach.
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Wykres 8 Ile wniosków o udostępnienie … wpłynęło w poszczególnych
latach do Pana(i) urzędu?

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=1315), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe
(N=71)
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Tabela 4 Charakterystyka wniosków o udostępnienie informacji
publicznej wpływających do urzędów w latach 2009-201323
2009
2010
2011
Udostępnianie informacji publicznej
Liczba wniosków

Udział odmów w
ogóle wszystkich
wniosków

2013

Urzędy A

7 972

11 128

21814

34 416

45 884

Urzędy B

4 796

4 262

3 062

4 561

8 527

Ogółem

12 768

15 390

24 876

38 977

54 411

62%

72%

88%

88%

84%

38%

28%

12%

12%

16%

Urzędy A

95

127

187

309

410

Urzędy B

22

17

48

686

311

Ogółem

117

144

235

995

721

Urzędy A

1,2%

1,1%

0,9%

0,9%

0,9%

Urzędy B

0,5%

0,4%

1,6%

15,0%24

3,6%

Ogółem

0,9%

0,9%

0,9%

2,6%

1,3%

Udział wniosków z
Urzędy A
danego typu
podmiotów w ogóle
wniosków o
Urzędy B
udostępnienie
informacji publicznej
Liczba odmów

2012

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=1315), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe
(N=71)

Tabela 5 Charakterystyka wniosków o udostępnienie informacji
o środowisku i jego ochronie wpływających do urzędów w latach 20092013
2009

2010

2011

2012

2013

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Liczba wniosków
Udział wniosków z
danego typu
podmiotów w ogóle
wniosków o
udostępnienie
informacji o
środowisku i jego
ochronie
Liczba odmów

Urzędy A

2 765

3 190

4 119

6 328

7 401

Urzędy B

6 819

8 966

10 387

11 416

12 882

Ogółem

9 584

12 156

14 506

17 744

20 283

Urzędy A

29%

26%

28%

36%

36%

Urzędy B

71%

74%

72%

64%

64%

Urzędy A

11

11

18

99

58

Urzędy B

3

7

10

11

9

Ogółem

14

18

28

110

67

23

W tabeli 4 i tabeli 5 użyto formatowania warunkowego. Oznacza to, że skala kolorów zielony-żółty czerwony
odwzorowuje charakter wartości liczbowych w komórkach - liczby najmniejsze są intensywnie zielone,
a największe czerwone.
24
W 2012 roku jedno z ministerstw odmówiło udzielenia informacji w 655 przypadkach na 1363 wniosków,
które do niego wpłynęły.

46

2009

2010

2011

2012

2013

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Urzędy A
Udział odmów wobec
Urzędy B
wszystkich wniosków
Ogółem

0,40%

0,34%

0,44%

1,56%

0,78%

0,04%

0,08%

0,10%

0,10%

0,07%

0,15%

0,15%

0,19%

0,62%

0,33%

Urzędy A

27 118

19 203

16 718

18 183

21 506

Urzędy B

75 572

88 795

90 784

71 333

69 753

Ogółem

102 690

107 998

107 502

89 516

91 259

Urzędy A

26%

18%

16%

20%

24%

Urzędy B

74%

82%

84%

80%

76%

Urzędy A

9,8

6,0

4,1

2,9

2,9

Urzędy B

11,1

9,9

8,7

6,2

5,4

Ogółem

10,7

8,9

7,4

5,0

4,5

Łączna suma
opłat (PLN)
Udział opłat
pobranych w
podmiotach danego
typu wobec łącznej
kwoty pobranych
opłat
Średnia opłata za
wniosek (PLN)

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=1315), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe
(N=71)
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W 450 instytucjach, w których prowadzone były wywiady ankieterskie, pytaliśmy
również o najczęstszą przyczynę odmówienia udzielenia udostępnienia informacji.
Według deklaracji urzędników odmowy należą do rzadkości (łącznie sytuacja taka
miała

miejsce

przyczyną

w 22

odmów

urzędach).
jest

to,

Zdecydowane
że

informacje,

najczęściej
o które

podawaną

wnioskowano,

zawierały dane, które nie mogły być udostępnione.
Wykres 9 Jakie były najczęstsze przyczyny odmowy udostępnienia
informacji o środowisku i jego ochronie?25

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=9), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe (N=13)

Jak wynika z komentarza ekspertów, w pewnych sytuacjach urzędnicy mogą
mieć obawy, że udostępnienie żądanej informacji o środowisku i jego
ochronie może stanowić naruszenie przepisów innych ustaw (np.
o ochronie danych osobowych). Tym samym odmowa udostępnienia
informacji o środowisku i jego ochronie, w rozumieniu urzędnika,
zabezpiecza daną instytucję przed potencjalnymi problemami.

25

Ze względu na niewielką liczbę urzędów, które odmówiły udostępnienia informacji, wykres przedstawia
liczebności, a nie wartości procentowe.
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4.2.4.
Publicznie dostępny wykaz danych - sposób
prowadzenia
Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych (PDWD) jest obowiązkiem
urzędów administracji publicznej. Można zakładać, że osoby, których wiedza na
temat analizowanej ustawy lub praktyka z nią związana są duże, będą znały
skrót PDWD.
Okazuje się jednak, że rozszyfrowanie skrótu PDWD nie jest dla
wszystkich łatwe - większość urzędników przyznało, że nie wie, co
oznacza

skrót

PDWD.

Warto

natomiast

podkreślić,

że

w

instytucjach

wybranych do badania przez Ministerstwo Środowiska osób, które znały skrót
było więcej (46% wobec 29% wśród pozostałych urzędów).
Wykres 10 Czy wie Pan(i), co oznacza skrót PDWD?

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=400), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe
(N=50)

Gdy jednak zapytać o prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych
(używając

pełnej

nazwy),

to

okaże

się,

że

zdecydowana

większość

urzędników zadeklarowała, że wykaz jest prowadzony. Z uzyskanych
informacji wynika, że robi to 80% podmiotów wskazanych przez Ministerstwo
oraz 71% pozostałych instytucji. Podobnie jak w kwestii wyznaczenia osoby
odpowiedzialnej za udostępnienie informacji o środowisku, również w tym
przypadku dane są mniej optymistyczne niż te zebrane w mystery mailing.
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Ponownie rozbieżności wynikać mogą z różnych przyczyn. Np. odpowiadając na
maile, urzędnicy mieli znaczenie więcej czasu na przygotowanie odpowiedzi,
mogli zatem konsultować się z innymi pracownikami i szukać informacji nawet
przez kilka dni. W wywiadach ankieterskich respondenci musieli udzielić
odpowiedzi w sposób spontaniczny w oparciu o to, co wiedzą w danej chwili.
Wykres 11 Czy Pana(i) urząd prowadzi publicznie dostępny wykaz
danych (tzw. PDWD) zawierający dokumenty z informacjami o
środowisku i jego ochronie?

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=400), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe
(N=50)

Co jednak interesujące, to spójność wniosków dotyczących sposobu prowadzenia
PDWD. Zdecydowana większość instytucji używa własnego Biuletynu
Informacji Publicznej. O tym rozwiązaniu wspomniało około 80%
urzędników

biorących

udział

w

badaniu.

Drugim

w

kolejności

narzędziem jest Ekoportal, używany mniej więcej przez co trzeci
podmiot. Pozostałe sposoby prowadzenia PDWD uznać można za marginalne.
Również w tym przypadku korzystanie z Ekoportalu współwystępuje z używaniem
własnego BIP. Z deklaracji urzędników wynika, że mniej więcej w połowie
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przypadków tam, gdzie wykorzystuje się Ekoportal, działania prowadzone są
również na własnym BIP-ie.26

Wykres 12 Jak prowadzony jest publicznie dostępny wykaz danych
Pana(i) urzędu?

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=282), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe
(N=40)

Temat prowadzenia PDWD stanowił jedno z ważnych zagadnień podejmowanych
w rozmowach z ekspertami. Specjaliści sygnalizowali szereg różnego rodzaju
zastrzeżeń wobec zarówno samej idei prowadzenia wykazów, jak i sposobu
realizowania ustawowego obowiązku.
Ustawa zobowiązuje urzędy do prowadzenia publicznie dostępnych
wykazów danych. Oznacza to, że w wykazach znajduje się nie sam
dokument, a informacja o tym, że dany dokument istnieje. Przyjęte
w polskim prawie rozwiązanie nie wynika wprost z zaleceń Konwencji Aarhus.
Wprowadzenie wymogu prowadzenia wykazu danych o dokumentach mogło

26

Ponownie podkreślić należy, że wykorzystywanie aplikacji Ekoportalu łączy się z umieszczaniem na własnym

BIP-ie linku do Ekoportalu. Być może część urzędników, wspominając o tych dwóch sposobach prowadzenia
PDWD, powinno tak naprawdę wspomnieć wyłącznie o Ekoportalu.
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wynikać z ograniczeń technologicznych, występujących zarówno w czasie
tworzenia ustawy, jak i obecnie - technicznie dużo trudniej prowadzić bazę
dokumentów niż bazę stanowiącą ich ogólny opis. Nie ulega jednak wątpliwości,
że publikowanie całych dokumentów na BIP w odpowiedniej bazie
danych zwalniałoby urzędników z części wykonywanych przez nich
zadań - osoby poszukujące informacji znajdowałyby je bezpośrednio
w Internecie,

przez

co

dodatkowy

kontakt

z

urzędem

nie

byłby

konieczny.
Jak pokazuje praktyka, również prowadzenie PDWD nie jest łatwe i rodzi szereg
trudności. Eksperci wspominali o licznych problemach, których skali nie da się
określić w oparciu o zrealizowane badanie.
PDWD jest zasadniczo wykazem danych prowadzonym elektronicznie. Nie
oznacza to jednak, że skatalogowane dokumenty również mają swoją
wersję elektroniczną. Mogą one występować w wersji papierowej lub formie
plików

komputerowych

o bardzo

różnych

formatach.

Choć

więc

urząd

w sytuacji otrzymania wniosku o udostępnienie dokumentu z PDWD,
powinien odpowiedzieć w ciągu jednego dnia, to w wielu przypadkach
może nie być to możliwe. Sprostać ustawowym obowiązkom jest szczególnie
trudno, gdy dokument występuje w wersji papierowej, jest bardzo obszerny
i znajduje się w archiwum. Również pliki elektroniczne nastręczać mogą
trudności - np. kiedy są na tyle duże, że nie ma możliwości wysłania ich
mailem. Udostępnienie tego typy plików przez Internet wymaga bardziej
zaawansowanych kompetencji komputerowych. Jak stwierdził jeden
z ekspertów, dla niektórych pracowników urzędów stanowić to może
dodatkową barierę.
W art. 21 ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
przedstawiona jest lista dokumentów, które powinny być publikowane w PDWD.
Nie każdy urząd wytwarza wszystkie rodzaje tych dokumentów, wręcz przeciwnie
wiele podmiotów z racji pełnionych przez siebie funkcji wytwarza tylko niektóre
z nich. Okazuje się, że w przypadku części urzędów zinterpretowanie tego,
które dokumenty należy umieścić we własnym PDWD nie jest proste
i samo

ustalenie

własnych

kompetencji
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w

zakresie

publikowania

informacji może nastręczać trudności, angażować wiele osób, w tym
również prawników.
Inne zastrzeżenia dotyczyły narzędzi prowadzenia PDWD - przede wszystkim
tych najczęściej używanych tj. Biuletynów Informacji Publicznej (BIP) oraz
aplikacji na Ekoportalu.
Jak zauważali specjaliści, PDWD prowadzone na BIP-ach, miewają szereg
istotnych mankamentów:
a. Nie mają spójnej struktury, a więc wizyta na stronach poszczególnych
urzędów łączy się z nauką tego, jak w danym miejscu zorganizowane są
informacje. W konsekwencji z perspektywy użytkownika

potrzebującego

określonej informacji o środowisku i jego ochronie, bardzo trudno odnaleźć
to, czego się szuka. Co więcej, bywa to wręcz niemożliwe, bo albo
PDWD

jest

technicznie

źle

zorganizowane,

albo

nie

jest

aktualizowane.
b. Rzeczywiście spora część urzędników biorących udział w badaniu przyznała,
że znalezienie czasu na umieszczanie informacji w PDWD bywa
trudne. Co istotne, nieterminowość nie rodzi wobec urzędu konsekwencji,
a brak sankcji nie motywuje do uzupełniania PDWD na bieżąco.
c. Kolejną związaną z BIP barierą jest zdarzający się brak dostępu do
archiwalnych informacji. Oznacza to, że nie ma możliwości dotarcia do
wykazu dokumentów sprzed kliku lat, a jedynie do tych, o których informacja
przedstawiona została stosunkowo niedawno.
Ekoportal mógłby być witryną przeznaczoną do prowadzenia PDWD. Powinien
ułatwiać pracę urzędnikom oraz pomagać osobom szukającym informacji.
Potencjalnie

Ekoportal

mógłby

stanowić

swego

rodzaju

wizytówkę

dla

udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie - zarówno w komunikacji
z urzędami, jak i tymi, którzy poszukują dokumentów. W obecnej formie nie jest
to jednak narzędzie pozbawione istotnych wad. W rozmowach eksperci:
a. kwestionowali jakość dostępnej na stronie wyszukiwarki;
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b. ale też sygnalizowali problemy techniczne, których doświadczyć może
urzędnik

wprowadzający

dane

(np.

zawieszanie

się

strony,

kiedy

w jednym momencie podobną czynność wykonuje wiele osób).
Ogólnie więc mimo, że PDWD w założeniu miało ułatwiać obywatelom dostęp do
informacji o środowisku i jego ochronie, to w pewnym zakresie samo bywa
barierą w ich pozyskaniu.
Tworzenie baz zawierających dokumenty27 z art. 21 ustawy może nadal stanowić
problem techniczny. Niewątpliwie też sposób prowadzenia PDWD to obszar
wymagający

podjęcia

działań

usprawniających.

Być

może

na

poziomie

ustawowym, ale też poprzez zachęcanie urzędów do wdrażania dobrych
praktyk lub nakładanie sankcji w sytuacji np. nieaktualizowania PDWD.
W szczególności warto również rozważyć podjęcie działań zmierzających
do

systematycznej

oceny

funkcjonowania

istniejącej

aplikacji

do

prowadzenia PDWD na Ekoportalu. Dzięki temu w sposób wymierny
zidentyfikowano by jego mankamenty i można by podjąć decyzję, na ile
narzędzie to warto rozwijać, a na ile należałoby stworzyć nowe.

4.2.5.

Stan wiedzy urzędników

W funkcjonowaniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,

udziale

społeczeństwa

w

ochronie

środowiska

oraz

o

ocenach

oddziaływania na środowisko występuje szereg problemów na większą lub
mniejszą skalę.
W tej części przedstawimy wyniki dotyczące wiedzy urzędników w zakresie
udostępniania informacji o środowisku.
Jeśli chodzi o samoocenę stanu własnej wiedzy w zakresie udostępniania
informacji o środowisku i jego ochronie, urzędnicy nie mieli sobie wiele do
zarzucenia - prawie wszyscy ocenili swoją wiedzę bardzo lub raczej
dobrze. Wśród instytucji wybranych do badania przez Ministerstwo Środowiska
więcej jest tych, którzy skłonni są wystawić sobie najwyższą ocenę (udział
odpowiedzi „bardzo dobrze” wynosi 34% w porównaniu do 16% w pozostałych

27

Dokumenty a nie informacje o dokumentach jak w PDWD.

54

urzędach). Mniej niż 3% ankietowanych udzieliło odpowiedzi „raczej źle”, a nikt
„bardzo źle”.
Wykres 13 Jak ogólnie rzecz biorąc ocenia Pan(i) swój stan wiedzy
w zakresie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie?

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=400), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe
(N=50)

Warto jednak podkreślić, że w sytuacji prowadzenia wywiadu przez ankietera
trudno przyznać się do braków w wiedzy w zakresie obowiązków, które powinno
się

w

mniejszym

lub

większym

zakresie

wykonywać.

Faktyczną

wiedzę

urzędników sprawdzać miały inne pytania.
Jednym z zagadnień, którym zajmowaliśmy się w badaniu, była diagnoza sytuacji
w zakresie umiejętności rozróżniania informacji o środowisku i jego ochronie od
informacji publicznej.
Ze stwierdzeniem „Informacja o środowisku i jego ochronie nie jest szczególnym
rodzajem

informacji

publicznej”

zgodził

się

co

czwarty

urzędnik

(24%)

z instytucji wybranych do badania przez Ministerstwo Środowiska. W pozostałych
urzędach odsetek ten jest o 20 punktów procentowych wyższy i wynosi 44%.
Interpretacja samego stwierdzenia nie jest oczywista. Duża część informacji
o środowisku i jego ochronie jest jednocześnie informacją publiczną. Natomiast
istnieją informacje o środowisku, które informacją publiczną nie są.
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Wykres 14 Opinie na temat stwierdzenia "Informacja o środowisku
i jego ochronie nie jest szczególnym rodzajem informacji publicznej."

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=400), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe
(N=50)

Zadaniem urzędników było odniesienie się do fałszywych lub prawdziwych
stwierdzeń dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.
Ogólnie w każdym przypadku urzędnicy z wybranych instytucji radzili sobie nieco
lepiej niż ci z pozostałych urzędów.
Najczęściej prawidłowych odpowiedzi udzielano w stosunku do następujących
stwierdzeń:
a. Prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska przysługuje każdemu.
b. Informacji o środowisku i jego ochronie należy udzielić nie później niż w ciągu
miesiąca od momentu złożenia wniosku o udostępnienie takiej informacji.
Około 90% ankietowanych wiedziało, że przedstawione przez ankietera zdania są
prawdziwe.
Zdecydowana większość badanych (około 80%) nie miała również problemu
z oceną stwierdzenia „Informację o środowisku i jego ochronie niewymagającą
wyszukania obywatel może otrzymać bez pisemnego wniosku np. kontaktując się
telefonicznie lub mailowo.”
Bardziej problematyczne okazały się zdania:
a. Organ administracji publicznej może odmówić udostępnienia informacji
o środowisku i jego ochronie, jeśli wniosek jest sformułowany w sposób zbyt
ogólny - około 60% zgodziło się ze stwierdzeniem, udzielając tym samym
poprawnej odpowiedzi.
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b. W urzędach organów administracji publicznej nie trzeba wyznaczać osób
zajmujących się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie z tym błędnym zdaniem nie zgodziła się ponad połowa ankietowanych.
Największe

trudności

wzbudziło,

być

może

przewrotnie

sformułowane,

stwierdzenie „Informacje o środowisku udostępniane w formie elektronicznej za
pośrednictwem Internetu są zawsze bezpłatne.” Jest to jedyny przypadek, gdy
zdecydowana większość osób odpowiedziała błędnie. Zgodnie z ustawą ooś
opłaty pobiera się m. in. za wyszukiwanie informacji. Wyszukana informacja
może zostać wysłana mailem. Być może oceniając stwierdzenie, część osób nie
pomyślała o poczcie mailowej, a wyłącznie o dokumentach, które są w Internecie
umieszczone.
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Wykres 15 Stan wiedzy - opinie na temat stwierdzeń związanych z udostępnianiem informacji o środowisku
i jego ochronie

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=400), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe (N=50)
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Chcąc postawić naszych respondentów przed zadaniem praktycznym, w ramach
badania pokazaliśmy przykładowy wniosek o udzielenie informacji.
Dzień dobry,
Uprzejmie proszę o podanie liczby wniosków o udostępnienie informacji
o środowisku i jego ochronie, które wpłynęły do Państwa urzędu w roku 2013.
Proszę o przesłanie odpowiedzi na mój adres mailowy.
Pozdrawiam serdecznie
Jan Kowalski
Adres do korespondencji: Ul. Słoneczna 26, 02-606 Warszawa
Telefon: 505 444 333
Mail: jan.kowalski@o2.pl
Po jego zaprezentowaniu ankietowani odpowiadali na pytania z nim związane np. jak należy zaklasyfikować wniosek, czy należy na niego odpowiedzieć, a jeśli
tak, to kiedy i za jaką opłatą. Udzielając odpowiedzi, urzędnicy nie byli w pełni
zgodni, co do tego, jak ocenić i jak postąpić z otrzymanym wnioskiem.
Mniej więcej 2/3 respondentów prawidłowo uznało, że wniosek jest zapytaniem
o informację publiczną.
Wykres 16 Gdyby otrzymał(a) Pan(i) zapytanie o następującej treści, to
uznał(a)by je Pan(i) za informację o środowisku i jego ochronie czy też
za informację publiczną?

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=400), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe
(N=50)
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Zdecydowana większość urzędników (około 90%) zgodziła się z tym, że
informację należy udostępnić.
Wykres 17 Czy informacja, o którą prosi Jan Kowalski, powinna zostać
udostępniona?

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=400), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe
(N=50)

Mniej więcej połowa tych, którzy uważali, że należy udostępnić informację,
uznawała, że odpowiedź na wniosek powinna być udzielona najpóźniej w ciągu 14
dni od wpłynięcia wniosku. Jest to niewątpliwie konsekwencja uznania wniosku za
zapytanie o informację publiczną.
Wykres 18 Po jakim czasie informacja, o którą prosi Jan Kowalski,
powinna być udostępniona?

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=354), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe
(N=44)

Zdecydowana większość (więcej niż 80%) zwolenników udostępnienia informacji
była również zdania, że od klienta nie powinna zostać pobrana opłata.
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Wykres 19 Czy za udostępnienie informacji, o którą prosi Jan Kowalski,
powinna zostać pobrana opłata?

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=354), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe
(N=44)

Podsumowując informacje o stanie wiedzy urzędników, należy podkreślić, że
pomimo świetnej samooceny własnych kompetencji, badanie pokazuje,
że pewne zagadnienia sprawiają
Przykładowo,

wielu

większe lub mniejsze trudności.

ankietowanych

nie

zdawało

sobie

sprawy

z konieczności wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za udostępnianie
informacji o środowisku i jego ochronie.
Jak się okazuje - co w większym zakresie zostanie pokazane w rozdziale „Opinie
urzędników

o funkcjonowaniu

ustawy”

-

rozgraniczenie

informacji

o środowisku i jego ochronie od informacji publicznej nie jest łatwe.
Potwierdzeniem dla trudności związanych z rozumieniem pojęcia „informacja
o środowisku i jego ochronie” są maile i telefony, które odebraliśmy w trakcie
realizacji badania. Proszono np. o doprecyzowanie tego, czym informacja
o środowisku i jego ochronie jest, albo, podając przykłady, pytano, czy jakiś typ
wniosku należy uznać za wniosek o udostępnienie informacji o środowisku, czy
też wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Jak jednak wspomniał jeden z ekspertów, zawarta w ustawie definicja „informacji
o środowisku”

jest

szeroka.

Może

to

rodzić

wątpliwości

w

interpretacji

konkretnych przypadków, ale finalnie przyjęte rozwiązanie - działa na korzyść
klientów i zapewnia im szerszy dostęp do informacji niż by to było w przypadku
bardziej precyzyjnej definicji.
To co potencjalnie nie działa na korzyść klienta, to różne ramy czasowe
udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji
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publicznej. Informację publiczną można otrzymać znacząco szybciej (w ciągu 14
dni) niż tę dotyczącą informacji o środowisku i jego ochronie (do miesiąca od
momentu wpłynięcia wniosku). Ze względu na te rozbieżności proceduralne,
wnioskującemu o udostępnienie informacji o środowisku może zależeć na tym, by
jego wniosek został potraktowany jak zapytanie o informację publiczną. Być
może warto rozważyć uspójnienie regulacji - dzięki temu, niezależnie od
charakteru wniosku, zarówno dla klienta, jak i pracownika urzędu byłoby
jasne, w jakim terminie należy udzielić odpowiedzi na zapytanie.

4.2.6.

Opinie urzędników o funkcjonowaniu ustawy

W badaniu nie tylko weryfikowaliśmy wiedzę respondentów, ale też chcieliśmy
uzyskać ich opinie na temat trudności związanych z funkcjonowaniem ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
Mimo że ankietowani byli dobrego zdania o swojej wiedzy, to przyznawali, że
pewne zagadnienia są problematyczne.
Prawie 2/3 urzędników zgodziło się ze stwierdzeniem „Czasem trudno
jest odróżnić informację o środowisku i jego ochronie od informacji
publicznej.” Jest to zatem kolejne potwierdzenie problemu, który omawiany był
we wcześniejszym rozdziale.
Mniej więcej połowa ankietowanych przyznała również, że prawo
dostępu do informacji o środowisku jest trudne w interpretacji. Warto
w tym miejscu dodać, że zdaniem ekspertów stosowania przepisów nie
ułatwia również stosunkowo ubogie orzecznictwo. Oznacza to, że
w razie wątpliwości urzędnik ma ograniczoną możliwość sięgnięcia do
materiałów związanych z rozstrzygniętymi sprawami, z ogłoszonymi
wyrokami oraz ich uzasadnieniami.
Wracając do wyników badania urzędników, najmniej osób zgodziło się ze
zdaniem, które było szczególnie drażliwe, bo mogło stawiać urząd w złym
świetle. Mniej więcej co piąty urzędnik potwierdził, że w jego urzędzie
zdarzają

się

trudności

związane

o środowisku i jego ochronie.
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z

udostępnianiem

informacji

Wykres 20 Opinie o funkcjonowaniu ustawy

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=400), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe
(N=50)

W odniesieniu do bardziej szczegółowych trudności w stosowaniu przepisów
dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie warto na
wstępie podkreślić, że w wielu przypadkach instytucje wybrane do badania przez
Ministerstwo w mniejszym zakresie definiowały problemy jako dużą lub średnią
trudność. Są to instytucje najczęściej stykające się z problematyką udostępniania
informacji o środowisku, więc rzeczywiście z pewnymi zagadnieniami mogą sobie
radzić lepiej.
W odniesieniu do pozostałych urzędów najczęściej za duże lub średnie trudności
uznane zostały następujące problemy:
a. Brak czasu na umieszczanie dokumentów w PDWD;
b. Zbyt mało czasu na udzielanie odpowiedzi na zapytanie o udostępnienie
informacji o środowisku i jego ochronie;
c. Ocena, czy określone informacje o środowisku i jego ochronie mogą być
udostępnione czy też należy odmówić ich udzielenia;
d. Znalezienie informacji potrzebnych do tego, żeby odpowiedzieć na zapytanie
o udostępnianie informacje o środowisku i jego ochronie.
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Te trudności podało więcej niż 40% urzędników.
Mniej więcej co trzeci ankietowany wspomniał o następujących problemach:
a. Zidentyfikowanie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie, które powinno się zamieścić w publicznie dostępnych wykazach.
b. Określenie opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
c. Niewydolny

system

ewidencjonowania

wpływających

wniosków

o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
Nieco rzadziej za dużą lub średnią trudność uznano kolejną, być może nieco
bardziej drażliwą kwestię, tj. problemy komunikacyjne wewnątrz urzędu. Warto
podkreślić,

że

w

mniejszych

urzędach

(w

gminach

miejskich

i starostwach) sprawa komunikacji wewnątrz urzędu za duży lub średni
problem uznawana jest rzadziej. Trudności w komunikacji generuje
wielkość organizacji.
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Wykres 21 Proszę ocenić, na ile w Pana(i) urzędzie następujące kwestie stanowią trudność w stosowaniu
przepisów dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie?

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=400), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe (N=50)
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Ankietowani

mieli

również

możliwość

podania

dodatkowych

trudności

i z możliwości tej część osób skorzystała.
Wykres 22 Czy przychodzą Panu(i) do głowy inne trudności związane
z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie?

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=400), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe
(N=50)

Katalog problemów, o których wspomniano spontanicznie, porusza następujące
zagadnienia i w wielu przypadkach stanowi doprecyzowanie lub uzupełnienie
kwestii, o które urzędników pytali ankieterzy:
a. Opłaty

-

ich

obliczanie,

moment

egzekwowania

(przed/po

udzieleniu

informacji), ściągalność, czy zbyt niska wysokość nieadekwatna do nakładu
wykonanej pracy;
b. PDWD lub narzędzie, z którego urząd korzysta - problemy techniczne,
nieintuicyjna obsługa, konieczność umieszczania jednej informacji w kilku
miejscach, niejednolity system umieszczania informacji o środowisku;
c. Czas udostępniania informacji - w niektórych przypadkach zbyt krótki np.
jednodniowy termin w przypadku niektórych typów zapytań lub miesięczny
w stosunku do bardzo skomplikowanych zapytań (nawet zaangażowanie wielu
pracowników nie pozwala sprostać ustawowym terminom);
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d. Forma dokumentów, które klient wnioskuje - wiele dokumentów
w formie papierowej, co oznacza konieczność ich skanowania (czasem wielu
setek stron);
e. Złożoność wniosków i zakres informacji, o którą klient wnioskuje przygotowanie niektórych odpowiedzi wymaga ogromnego zaangażowania
i jest bardzo czasochłonne;
f. Zapytania o informacje sporządzone przed laty - trudności w dotarciu do
informacji;
g. Procedury

-

zbyt

skomplikowane,

wydłużające

czas

udostępniania

informacji;
h. Niejasności definicyjne -

np. wyszukanie

informacji,

przekształcanie

(prawdopodobnie związane z naliczaniem opłat)28;
i. Problem z danymi osobowymi i ich anonimizacją - np. gdy wnioskujący
prosi o udostępnienie 2000 decyzji i ma się miesiąc na przygotowanie
odpowiedzi;
j. Brak szkoleń.
Podsumowując, udzielane przez urzędników odpowiedzi pokazują, że
stosowanie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie

nie

szkoleniowych

jest

łatwe.

Oznacza

to,

że

czy

innych

zwiększających

prowadzenie
świadomość

i

działań
wiedzę

pracowników urzędów administracji publicznej jest nie tylko potrzebne,
ale też stanowi odpowiedź na realne potrzeby.

28

Wobec braków dalszych szczegółów w wypowiedziach respondentów trudno stwierdzić, z jakich dokładnie
powodów rozumienie tych pojęć jest problematyczne i jakie są tego konsekwencje.
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4.2.7.

Trudności związane z pobieraniem opłat

W raporcie z wykonania Konwencji Aarhus za lata 2011-2013 wspominano, że
zdarzają

się

przypadki,

kiedy

urzędy

niesłusznie

pobierają

opłaty

za

udostępnianie informacji. Z tego względu trudnościom z pobieraniem opłat za
udostępnianie informacji poświęcono w badaniu szczególne miejsce. Jak zostało
powiedziane, o kłopotach z pobieraniem opłat urzędnicy wspominali również
spontanicznie.
O ile urzędnik potrafił ustosunkować się do problemu (tj. udzielał odpowiedzi
innej niż „Nie wiem/trudno powiedzieć”), to przeważnie wykorzystywał możliwość
podania więcej niż jednej szczegółowej trudności.
Za

największe

utrudnienie

respondenci

uznali

niejasne

przepisy

dotyczące momentu pobierania opłat oraz ustalanie wysokości cen mówił o tym co trzeci badany. Nieco rzadziej wspominano o nieadekwatności cen
w stosunku do nakładu pracy włożonego w udostępnianie informacji. Kolejne
przeszkody

to

konieczność

egzekwowania

należności,

nadmiar

procedur

związanych z pobieraniem opłat, czy - najrzadziej wspominane (przez około 15%
badanych) - komunikowanie cen osobom wnioskującym.
Wykres 23 Jakie czynniki, Pana(i) zdaniem, stanowią największe
problemy związane z pobieraniem opłat za udostępnianie informacji
o środowisku i jego ochronie?

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=400), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe
(N=50)
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Warto zauważyć, że instytucje wybrane do badania przez Ministerstwo
Środowiska częściej „skarżyły się” na opłaty. Może to wynikać z ich
bogatszego doświadczenia - w większym zakresie mają do czynienia zarówno
z wnioskami o udostępnianie informacji o środowisku, jak i pobieraniem za to
opłat.
Temat opłat został również poruszony w wywiadach eksperckich. Wszyscy
specjaliści zdawali sobie sprawę z istniejących trudności i dostrzegali potrzebę
wniesienia zmian w tym zakresie. Z jednej strony, postulowano zniesienie
obligatoryjnych opłat, tak jak to jest w przypadku udostępniania informacji
publicznej. Z drugiej, chcąc wybrać rozwiązanie mniej radykalne, proponowano
zmianę istniejącego cennika lub zintensyfikowanie działań podnoszących wiedzę
urzędników w zakresie tego, jak prawidłowo pobierać opłaty.
W

obecnej

sytuacji

kilkudziesięciogroszową.
ewentualnej

zdarza

się,

Oznacza

procedury

że
to,

klient
że

zostaje

cały

egzekwowania

obciążony

koszt

opłaty

opłatą

uruchomienia

niewspółmiernie

przewyższa kwotę pozyskanych od wnioskującego środków. W takich
sytuacjach może rodzić się chęć niepobrania opłaty, co z kolei niezgodne jest
z przepisami i może być szczególnie problematyczne np. w sytuacji kontroli
z NIK. Jak podkreślała jedna z ekspertek, opłaty rodzą również dodatkowe
trudności tj. np. spory pomiędzy klientem a urzędem. W efekcie mogą
zdarzać się sytuacje, w których niezadowolony z narzucenia opłat klient
składa

na

urząd

skargę,

powodując

przy

tym

dodatkowe

koszty

(finansowe i czasowe) zajmowania się sprawą.
Ogólnie wygląda więc na to, że zarówno wśród samych urzędników jak
i ekspertów, powszechne jest przekonanie, że system opłat powinien
zostać poddany dyskusji, zmieniony, a może nawet zniesiony.
Choć o zniesieniu opłat warto rozmawiać, to warto również podkreślić, że
całkowite ich usunięcie również rodzi obawy. Jak pokazuje doświadczenie
związane ze stosowaniem ustawy ooś, całkowity brak opłat może stanowić
pole do nadużyć i przy złej woli wnioskujących o udzielenie informacji
prowadzić do sparaliżowania prac urzędów. Z drugiej strony, opłaty nie
mogą być barierą w dostępie do informacji i obecny system nie stanowi
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zabezpieczenia przed osobami czy podmiotami, których wolą byłoby spowolnienie
prac urzędu.
Podsumowując, warto kontynuować prace nad oceną systemu opłat za
udostępnianie informacji o środowisku i próbować ocenić końcowy efekt
netto jego funkcjonowania. Oczywiście założeniem tego systemu nie jest
zarabianie. Natomiast nie jest wykluczone, że w skali ogólnej koszt netto
jego

prowadzenia

jest

tak

naprawdę

dodatkowym

finansowym

obciążeniem (koszty dodatkowego czasu pracy, koszty pocztowe, itp.).

4.2.8.

Doświadczenia i potrzeby szkoleniowe

Przeprowadzone badanie - zarówno w zakresie oceny wiedzy, jak i opinii
na

temat

funkcjonowania

ustawy

o

udostępnianiu

informacji

o środowisku i jego ochronie - pokazuje, że szereg zagadnień stwarza
problemy, zarówno samym urzędnikom, jak i urzędom. Wynika z tego
konieczność budowania większej świadomości w zakresie zarówno teorii, jak
i praktyki związanej z przepisami zawartymi w ustawie. W budowaniu tej
świadomości ważnym narzędziem są działania szkoleniowe.
Wśród

biorących

udział

w

badaniu

urzędników

w

większym

zakresie

w szkoleniach dotychczas uczestniczyli, ci pracujący w instytucjach wskazanych
do badania przez Ministerstwo Środowiska. Nawet w nich 38% respondentów
nigdy nie brało udziału w szkoleniu dotyczącym udostępniania informacji
o środowisku i jego ochronie. Analogiczny odsetek wśród pozostałych podmiotów
jest jeszcze większy i wynosi ponad 50%. Może to oznaczać, że spora część
osób zajmujących się udostępnianiem informacji o środowisku i jego
ochronie działa w oparciu o własne intuicje i własną, niekoniecznie
słuszną, interpretację przepisów.
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Wykres 24 Czy brał(a) Pan(i) udział w szkoleniu dotyczącym
udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie?

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=400), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe
(N=50)

Jak widać szkoleniowe doświadczania urzędników są ograniczone, jednak
zdecydowana większość badanych - 80% w wybranych instytucjach, 89%
w pozostałych

-

wyrażała

chęć

wzięcia

udziału

w

szkoleniu

na

temat

udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.
Wykres 25 A czy chciał(a)by Pan(i) wziąć udział w szkoleniu dotyczącym
udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie?

Urzędy A- urzędy wojewódzkie i samorządowe (N=400), Urzędy B - instytucje centralne i środowiskowe
(N=50)
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Tak duża potrzeba dokształcania się, potwierdza dotkliwość trudności
związanych z funkcjonowaniem ustawy.
O potrzebie zwiększania świadomości i wiedzy urzędników poprzez prowadzenie
działań szkoleniowych wspominali również eksperci. Część z nich, zwróciła jednak
uwagę na wartą rozważenia przeszkodę - w urzędach występuje rotacja kadr.
Oznacza

to,

że

w

niektórych

podmiotach

na

miejscu

kogoś

przeszkolonego, mogą pojawiać się osoby pozbawione doświadczenia.
W jednostkach resortu środowiska doświadczenia związane z ustawą i jej
funkcjonowaniem są bogatsze niż w pozostałych urzędach. Oznacza to, że ze
względu na poziom wiedzy i praktykę zawodową można wyróżnić co
najmniej dwie grupy urzędników - tych, dla których użyteczne będą
podstawowe informacje o ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, oraz tych, którzy oczekują bardziej zaawansowanej wiedzy z tego
zakresu.
W obydwu tych grupach chęć poszerzania wiedzy jest znacząca. Chcąc
ograniczyć koszty realizacji działań szkoleniowych, warto rozważyć
prowadzenie ich za pomocą metod e-learningowych. Takie działania są tym
bardziej uzasadnione, że jak podkreślali biorący udział w badaniu eksperci, na
rynku mało jest specjalistów w zakresie teorii i praktyki udostępniania
informacji o środowisku i jego ochronie.
Co więcej, dążąc do poszerzania wiedzy i świadomości urzędników, nie należy
zapominać o innych metodach kształcenia. Poza szkoleniami odpowiedzią na
istniejącą potrzebę mogą być broszury informacyjne, e-podręczniki, czy
poświęcone problemowi strony internetowe.
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Jakiekolwiek działania, służące budowaniu wiedzy w zakresie udostępniania
informacji o środowisku i jego ochronie, powinny koncentrować się nie tylko na
przedstawianiu

teorii,

ale

też

pokazywaniu

tego,

jak

radzić

sobie

z konkretnymi, przykładowymi problemami np.:
a. czym się kierować, oceniając charakter wniosku o udostępnianie informacji;
b. w jaki sposób ewidencjonować wnioski;
c. w jaki sposób naliczać opłaty.
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5. Załączniki
I. Jednostki resortu środowiska oraz wskazane przez
ministerstwo Środowiska urzędy administracji publicznej
1.Ministerstwo Środowiska
CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NADZOROWANE
PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA
2.Główny Inspektor Ochrony Środowiska
3.Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
4.Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
5.Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
6.Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA
ŚRODOWISKA
7.Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie
8.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
9.Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe"
INSTYTUTY BADAWCZE
10.Instytut Badawczy Leśnictwa
11.Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
12.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
13.Instytut Ochrony Środowiska
14.Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
15.Państwowy Instytut Geologiczny
PARKI NARODOWE
16.Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
17.Białowieski Park Narodowy z siedzibą w Białowieży
18.Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu Twierdzy
19.Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych
20.Drawieński Park Narodowy z siedzibą w Drawnie
21.Gorczański Park Narodowy z siedzibą w Porębie Wielkiej
22.Kampinoski Park Narodowy z siedzibą w Izabelinie
23.Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
24.Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej
25.Narwiański Park Narodowy z siedzibą w Kurowie
26.Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie
27.Park Narodowy "Bory Tucholskie" z siedzibą w Charzykowach
28.Park Narodowy Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju
29.Park Narodowy "Ujście Warty" z siedzibą w Chyrzynie
30.Pieniński Park Narodowy z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem
31.Poleski Park Narodowy z siedzibą w Urszulinie
32.Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu
33.Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie
34.Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie
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35.Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem
36.Wielkopolski Park Narodowy z siedzibą w Jeziorach
37.Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywym
38.Woliński Park Narodowy z siedzibą w Międzyzdrojach
REGIONALNE DYREKCJE
39.Regionalna Dyrekcja
40.Regionalna Dyrekcja
41.Regionalna Dyrekcja
42.Regionalna Dyrekcja
43.Regionalna Dyrekcja
44.Regionalna Dyrekcja
45.Regionalna Dyrekcja
46.Regionalna Dyrekcja
47.Regionalna Dyrekcja
48.Regionalna Dyrekcja
49.Regionalna Dyrekcja
50.Regionalna Dyrekcja
51.Regionalna Dyrekcja
52.Regionalna Dyrekcja
53.Regionalna Dyrekcja
54.Regionalna Dyrekcja

OCHRONY SRODOWISKA
Ochrony Środowiska w Białymstoku
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Ochrony Środowiska w Gdańsku
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Ochrony Środowiska w Katowicach
Ochrony Środowiska w Kielcach
Ochrony Środowiska w Krakowie
Ochrony Środowiska w Lublinie
Ochrony Środowiska w Łodzi
Ochrony Środowiska w Olsztynie
Ochrony Środowiska w Opolu
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Ochrony Środowiska w Szczecinie
Ochrony Środowiska w Warszawie
Ochrony Środowiska we Wrocławiu

WOJEWÓDZKIE INSPEKTORATY OCHRONY ŚRODOWISKA
55.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
56.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
57.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
58.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
59.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
60.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
61.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
62.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
63.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
64.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
65.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
66.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
67.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
68.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
69.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
70.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
REGIONALNE ZARZĄDY GOSPODARKI WODNEJ
71.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
72.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
73.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznań
74.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
75.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
76.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
77.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
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URZĘDY CENTRALNE
78.Prezes Rady Ministrów
79.Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
80.Ministerstwo Edukacji Narodowej
81.Ministerstwo Finansów
82.Ministerstwo Gospodarki
83.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
84.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
85.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
86.Ministerstwo Obrony Narodowej
87.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
88.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
89.Ministerstwo Skarbu Państwa
90.Ministerstwo Sportu i Turystyki
91.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
92.Ministerstwo Spraw Zagranicznych
93.Ministerstwo Sprawiedliwości
94.Ministerstwo Zdrowia
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II. Kwestionariusz wywiadu z urzędnikami
1. Czy w Pana(i) urzędzie jest wyznaczony konkretny pracownik
odpowiedzialny za udostępnianie informacji o środowisku?
─ Tak, to ja się tym zajmuję
─ Tak, inna osoba się tym zajmuje
─ Nie
─ Nie wiem/trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytaj)
2. W jakim stopniu jest Pan(i) odpowiedzialny(a) za udostępnianie
informacji o środowisku?
─ Jest to moje główne zajęcie
─ Jest to większa część moich obowiązków
─ Jest to mniejsza część moich obowiązków
─ Zajmuję się tym sporadycznie
─ W ogóle się tym nie zajmuję, ale gdyby pojawiło się zapytanie o
udostępnianie informacji o środowisku, to trafiłoby do mnie
─ W ogóle się tym nie zajmuję i gdyby pojawiło się zapytanie o
udostępnianie informacji o środowisku, to nie trafiłoby do mnie ->
Skrypter: Koniec wywiadu, zmiana respondenta
3. Jak ogólnie rzecz biorąc ocenia Pan(i) swój stan wiedzy w zakresie
udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie?
─ Bardzo dobrze
─ Raczej dobrze
─ Raczej źle
─ Bardzo źle
─ Nie wiem/trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytaj)
4. Na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi
stwierdzeniami:
─ Zdecydowanie się zgadzam
─ Raczej się zgadzam
─ Raczej się nie zgadzam
─ Zdecydowanie się nie zgadzam
─ Nie wiem/trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytaj)
A.1.
Prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska przysługuje
każdemu.
A.2.
Prawo dostępu do informacji o środowisku jest trudne w
interpretacji.
A.3.
Czasem trudno jest odróżnić informację o środowisku i jego ochronie
od informacji publicznej.
A.4.
W moim urzędzie miewamy trudności związane z udostępnianiem
informacji o środowisku i jego ochronie.
A.5.
Informacji o środowisku i jego ochronie należy udzielić nie później
niż w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku o udostępnienie takiej
informacji.
A.6.
W urzędach organów administracji publicznej nie trzeba wyznaczać
osób zajmujących się udostępnianiem informacji o środowisku i jego
ochronie.
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A.7.
Informację o środowisku i jego ochronie niewymagającą wyszukania
obywatel może otrzymać bez pisemnego wniosku np. kontaktując się
telefonicznie lub mailowo.
A.8.
Organ administracji publicznej może odmówić udostępnienia
informacji o środowisku i jego ochronie, jeśli wniosek jest sformułowany w
sposób zbyt ogólny.
A.9.
Informacje o środowisku udostępniane w formie elektronicznej za
pośrednictwem Internetu są zawsze bezpłatne.
A.10.
Informacja o środowisku i jego ochronie nie jest szczególnym
rodzajem informacji publicznej.
5. Czy wie Pan(i), co oznacza skrót PDWD? Jeśli tak, proszę o jego
rozwinięcie.
─ Tak,…
─ Nie wiem, co oznacza ten skrót
6. Gdyby otrzymał(a) Pan(i) zapytanie o następującej treści, to
uznał(a)by je Pan(i) za informację o środowisku i jego ochronie czy
też za informację publiczną?
Dzień dobry,
Uprzejmie proszę o podanie liczby wniosków o udostępnienie informacji
o środowisku i jego ochronie, które wpłynęły do Państwa urzędu w roku
2013. Proszę o przesłanie odpowiedzi na mój adres mailowy.
Pozdrawiam serdecznie
Jan Kowalski
Adres do korespondencji: Ul. Słoneczna 26, 02-606 Warszawa
Telefon: 505 444 333
Mail: jan.kowalski@o2.pl
─ Jest to zapytanie o informację publiczną
─ Jest to zapytanie o informację o środowisku i jego ochronie
─ Nie jest to ani zapytanie o informację publiczną, ani o informację o
środowisku i jego ochronie
─ Jest to zapytanie zarówno o informację publiczną, jak i o informację o
środowisku i jego ochronie
─ Nie wiem/trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytaj)
7. Czy informacja, o którą prosi Jan Kowalski, powinna zostać
udostępniona?
─ Tak
─ Nie
Skrypter: Jeśli P7=Tak:
8.
Po jakim czasie informacja, o którą prosi Jan Kowalski,
powinna być udostępniona?
─
w dniu wpłynięcia zapytania
─
najpóźniej po 7 dniach od wpłynięcia wniosku
─
najpóźniej po 14 dniach od wpłynięcia wniosku
─
najpóźniej w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku
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─
─

w innym terminie, tj. w jakim?...
Nie wiem/trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytaj)

Skrypter: Jeśli P7=Tak:
9.
Czy za udostępnienie informacji, o którą prosi Jan Kowalski,
powinna zostać pobrana opłata?
─
Tak
─
Nie
─
Nie wiem/trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytaj)
10. Proszę ocenić, na ile w Pana(i) urzędzie następujące kwestie
stanowią trudność w stosowaniu przepisów dotyczących
udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie?
─ Jest to duża trudność
─ Jest to średnia trudność
─ Jest to mała trudność
─ W ogóle nie jest to trudność
─ Nie wiem/trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytaj)
B.1.
Brak czasu na umieszczanie dokumentów w PDWD
B.2.
Zbyt mało czasu na udzielanie odpowiedzi na zapytanie o
udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
B.3.
Znalezienie informacji potrzebnych do tego, żeby odpowiedzieć na
zapytanie o udostępnianie informacje o środowisku i jego ochronie
B.4.
Zidentyfikowanie dokumentów zawierających informacje o
środowisku i jego ochronie, które powinno się zamieścić w publicznie
dostępnych wykazach
B.5.
Problemy komunikacyjne wewnątrz urzędu np. kłopot z dotarciem
do osób, dokumentów, które są potrzebne, by odpowiedzieć na zapytanie
o udostępnianie informacje o środowisku i jego ochronie
B.6.
Ocena, czy określone informacje o środowisku i jego ochronie mogą
być udostępnione czy też należy odmówić ich udzielenia
B.7.
Niewydolny system ewidencjonowania wpływających wniosków o
udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
B.8.
Określenie opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego
ochronie
11. Czy przychodzą Panu(i) do głowy inne trudności związane z
udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie?
─ Tak, jakie?…..
─ Nie
12. Czy brał(a) Pan(i) udział w szkoleniu dotyczącym udostępniania
informacji o środowisku i jego ochronie?
─ Tak, wiele razy
─ Tak, kilka razy
─ Tak, jeden raz
─ Nie
13. A czy chciał(a)by Pan(i) wziąć udział w szkoleniu dotyczącym
udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie?
─ Zdecydowanie tak
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─
─
─
─

Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie wiem/trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytaj)

14. Czy, ogólnie rzecz biorąc, Pana(i) urząd prowadzi ewidencję
dokumentów związanych z udostępnianiem informacji publicznych
oraz informacji o środowisku i jego ochronie w następującym
zakresie:
─ Tak
─ Nie
─ Nie wiem/trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytaj)
C.1. Liczba wpływających wniosków o udostępnienie informacji
publicznej
C.2. Liczba decyzji odmownych udostępnienia informacji publicznej
C.3. Liczba wpływających wniosków o udostępnienie informacji o
środowisku i jego ochronie
C.4. Liczba decyzji odmownych udostępnienia informacji o środowisku
i jego ochronie
C.5. Charakter decyzji odmownych związanych z udostępnieniem
informacji o środowisku i jego ochronie
C.6. Wysokość opłat pobieranych za udostępnianie informacji o
środowisku i jego ochronie
15. Ile wniosków o udostępnienie informacji publicznej wpłynęło w
poszczególnych latach do Pana(i) urzędu?
─ W roku 2009 ->…
Nie wiem/ trudno
─ W roku 2010->…
Nie wiem/ trudno
─ W roku 2011->…
Nie wiem/ trudno
─ W roku 2012->…
Nie wiem/ trudno
─ W roku 2013->…
Nie wiem/ trudno

powiedzieć
powiedzieć
powiedzieć
powiedzieć
powiedzieć

Skrypter: Jeśli w latach 2009-2013 pojawiły się wnioski o udostępnianie
informacji publicznej (pytania zadawane w odniesieniu do lat, w których
pojawiły się wnioski)
16.
Ile razy odmówiono udostępnienia informacji publicznej w
poszczególnych latach?
─ W roku 2009 ->…
Nie wiem/ trudno powiedzieć
─ W roku 2010->…
Nie wiem/ trudno powiedzieć
─ W roku 2011->…
Nie wiem/ trudno powiedzieć
─ W roku 2012->…
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Nie wiem/ trudno powiedzieć
─ W roku 2013->…
Nie wiem/ trudno powiedzieć
17. Ile wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego
ochronie wpłynęło w poszczególnych latach do Pana(i) urzędu?
─ W roku 2009 ->…
Nie wiem/ trudno
─ W roku 2010->…
Nie wiem/ trudno
─ W roku 2011->…
Nie wiem/ trudno
─ W roku 2012->…
Nie wiem/ trudno
─ W roku 2013->…
Nie wiem/ trudno

powiedzieć
powiedzieć
powiedzieć
powiedzieć
powiedzieć

Skrypter: Jeśli w latach 2009-2013 pojawiły się wnioski o udostępnianie
informacji o środowisku i jego ochronie (pytania zadawane w odniesieniu do
lat, w których pojawiły się wnioski)
18.
Ile razy odmówiono udostępnienia informacji o środowisku i
jego ochronie w poszczególnych latach?
─ W roku 2009 ->…
Nie wiem/ trudno
─ W roku 2010->…
Nie wiem/ trudno
─ W roku 2011->…
Nie wiem/ trudno
─ W roku 2012->…
Nie wiem/ trudno
─ W roku 2013->…
Nie wiem/ trudno

powiedzieć
powiedzieć
powiedzieć
powiedzieć
powiedzieć

Skrypter: Jeśli w latach 2009-2013 pojawiły się odmowy
udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie
19. Jakie były najczęstsze przyczyny odmowy
udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie?
─ Informacje, o które wnioskowano, zawierały dane, które nie mogą
być udostępniane (np. dotyczących danych osobowych, spraw
objętych postępowaniem sądowym, czy bezpieczeństwa
publicznego)
─ Dokumenty zawierające informacje, o które wnioskowano, były w
trakcie przygotowywania
─ Dokumenty zawierające informacje, o które wnioskowano, były
przeznaczone do wewnętrznego komunikowania się
─ Wniosek był w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania
─ Wniosek był sformułowany w sposób zbyt ogólny
─ Inna przyczyna, jaka?...
─ Nie wiem/trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytaj)
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Skrypter: Jeśli w latach 2009-2013 pojawiły się wnioski o udostępnianie
informacji o środowisku i jego ochronie (pytania zadawane w odniesieniu do
lat, w których pojawiły się wnioski)
20.
Ile łącznie wynosiły opłaty pobierane za udostępnianie
informacji o środowisku i jego ochronie w poszczególnych latach?
─ W roku 2009 ->… PLN
Nie wiem/ trudno
─ W roku 2010->… PLN
Nie wiem/ trudno
─ W roku 2011->… PLN
Nie wiem/ trudno
─ W roku 2012->… PLN
Nie wiem/ trudno
─ W roku 2013->… PLN
Nie wiem/ trudno

powiedzieć
powiedzieć
powiedzieć
powiedzieć
powiedzieć

21. Jakie czynniki, Pana(i) zdaniem, stanowią największe problemy
związane z pobieraniem opłat za udostępnianie informacji o
środowisku i jego ochronie? Proszę wskazać co najwyżej 3 Pana(i)
zdaniem najistotniejsze problemy.
─ Nieadekwatność cen w stosunku do nakładu pracy włożonego w
udostępnianie informacji
─ Ustalanie wysokości cen
─ Konieczność egzekwowania należności
─ Komunikowanie cen osobom wnioskującym
─ Nadmiar procedur związanych z pobraniem opłat
─ Niejasne przepisy dotyczące momentu pobierania opłat
─ Inne, jakie?...
─ Nie wiem/trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytaj)
22. Czy Pana(i) urząd prowadzi publicznie dostępny wykaz danych (tzw.
PDWD) zawierający dokumenty z informacjami o środowisku i jego
ochronie?
─ Tak
─ Nie
─ Nie wiem/trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytaj)
Skrypter: Jeśli P22=tak
23. Jak prowadzony jest publicznie dostępny wykaz danych Pana(i)
urzędu?
─ Na stronie internetowej własnego Biuletynu Informacji Publicznej
─ Aplikacja na EKOPORTALu
─ INFOOS
─ W innej formie (jakiej?)
─ Nie wiem/trudno powiedzieć (Ankieter: nie czytaj)
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