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Prawne kompetencje informacyjne – zarys problematyki 

 

 

Streszczenie:  

Choć problematyka prawnych kompetencji informacyjnych (ang. legal information 
literacy) od ponad dekady stanowi obszar zainteresowań badawczych bibliologów  

i informatologów, przegląd polskiego piśmiennictwa naukowego ujawnił niedostatek 

krajowych opracowań, dedykowanych temu zagadnieniu. Niniejszy artykuł stanowi 

próbę wypełnienia zauważonej luki, poprzez inkorporację tematyki prawnych 

kompetencji informacyjnych na rodzimy grunt badawczy. Na wstępie rozpatrzono 

kwestie terminologiczne, oparte na związku prawnych kompetencji informacyjnych  

z pokrewną im koncepcją information literacy. Drugą część artykułu poświęcono 

zagadnieniu standaryzacji prawnych kompetencji informacyjnych, koncentrując  

się na działaniach podejmowanych w tym obszarze przez amerykańskie i brytyjskie 

organizacje biblioteczne. Wnioski z prowadzonych rozważań, ujęte w formę 

syntetycznego podsumowania, przedstawiono w końcowej części pracy. 

Słowa kluczowe: prawne kompetencje informacyjne, legal information literacy, 

informacja prawna, kompetencje prawne – standaryzacja 
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Prawne kompetencje informacyjne jako wariant information 
literacy 

W piśmiennictwie naukowym z zakresu bibliologii i informatologii prawne 

kompetencje informacyjne (LIL) powszechnie rozumiane są jako specyficzny wariant 

information literacy, realizowany w obszarze informacji prawnej. Taki sposób  

ich ujmowania odnaleźć można już we wczesnych publikacjach dotyczących omawianej 

problematyki. Przykładem opracowania tego typu jest artykuł Legal information 
literacy: a pilot study (2001), autorstwa S. Andretty, przedstawiający wyniki badań 

ankietowych, prowadzonych wśród studentów prawa, w celu określenia poziomu 

posiadanych przez nich kompetencji informacyjnych i komputerowych.  

W oparciu o uzyskane wyniki, świadczące o trudnościach studentów z pozyskiwaniem, 

selekcjonowaniem i oceną informacji prawnych, badaczka określiła trzy typy 

umiejętności, kluczowe dla edukacji z zakresu LIL. Wśród nich znalazły się zdolności 

wyszukiwawcze, ewaluacyjne oraz komputerowe (ICT)1. 

 W podobny sposób, tj. jako kompetencje informacyjne w obszarze prawa, 

prawne kompetencje informacyjne traktowane są także w pracach nieco późniejszych. 

Jako takie definiuje je m. in. K. Ryesky, włączając do ich grona umiejętność rozróżniania 

typów dokumentów prawnych, znajomość zasad ich cytowania, zdolność pozyskiwania 

dostępu do prawniczych baz danych, a także wiedzę na temat ich zawartości, 

przejawiającą się w efektywnym lokalizowaniu relewantnych dokumentów w ramach 

odpowiedniej bazy2.  

  Na ścisły związek, zachodzący pomiędzy koncepcjami information literacy i 

legal information literacy uwagę zwrócił także B. Beljaars w pracy Implementing Legal 
Information Literacy: a Challenge for the Curriculum (2009), poświęconej zagadnieniu 

wdrażania prawnych kompetencji informacyjnych w programy kształcenia, 

realizowanych na kierunkach prawniczych w uczelniach holenderskich.  

Prawne kompetencje informacyjne zaliczył on do szerszej grupy umiejętności 

prawnych (ang. legal skills), wśród których wskazał m. in. zdolność analizowania 

problemów w kontekście prawnym, umiejętność porównywania systemów prawnych, 

 
1 S. Andretta, Legal information literacy : a pilot study, „New Library World” 2009, t. 102, nr 7/8, s. 257. 
2 K. Ryesky, On Solid Legal Ground : Bringing Information Literacy to Undergraduate-Level Law Courses, „The Journal 
of Effective Teaching” 2007, t.7, nr 2, s. 24. 
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efektywne korzystanie ze źródeł informacji prawnej oraz kompetencje w zakresie 

oceny odnalezionej w nich informacji.3. 

 Obok legal skills B. Beljaars wyróżnił także generalne zdolności akademickie, 

mające szczególne znaczenie dla profesji prawniczej. Za elementy składowe  

tej kategorii uznał sprawność językową (zarówno w mowie, jak i piśmie), umiejętności 

analityczne, krytyczne myślenie oraz zręczność w jednoczesnym radzeniu sobie  

z problemami o charakterze etycznym, społecznym i prawnym. W kontekście prawnych 

kompetencji informacyjnych największe znaczenie przypisał on umiejętności 

krytycznego myślenia, stanowiącej podstawę procesu oceny jakości, zarówno źródeł 

informacji prawnej, jak i samej informacji tego typu4. 

 Konieczność skoncentrowania wysiłków edukacyjnych, raczej na ewaluacji 

informacji prawnej niż jej odnajdywaniu, postulowały także E. Margolis i K. Murray  

w artykule Teaching Research Using an Information Literacy Paradigm (2016).  

Zdaniem autorek, współcześnie kwestia wyszukiwania informacji nie jest dla 

studentów aż tak problematyczna, jak kwestia oceny ich aktualności i rzetelności. Z 

tego powodu, celem  kształcenia w zakresie legal information literacy powinno być 

wspieranie studentów w próbach zrozumienia sedna odczuwanych przez nich potrzeb 

informacyjnych i rozpoznawania momentu, w którym potrzeby te zostają 

zaspokojone5.  

 Pomimo częstych odwołań do koncepcji information literacy, w analizowanym 

opracowaniu prawne kompetencje informacyjne częściej określane są jako legal 
research niż jako legal information literacy. Podobne tendencje zaobserwowano także 

w kilku innych pracach, poświęconych tej problematyce6 7. Choć definicja legal 
research, zawarta w jednym z tutoriali przygotowanych przez Lexis Nexis, przedstawia 

niniejsze zjawisko jako proces identyfikowania i wyszukiwania informacji, niezbędnej 

 
3 B. Beljaars, Implementing Legal Information Literacy : a Challenge for the Curriculum, „International Journal of 
Legal Information” 2009, t. 37, nr. 3, s. 324. 
4 Tamże, s. 325. 
5 E. Margolis, K. Murray, Teaching Research Using an Information Literacy Paradigm, „Perspectives : Teaching Legal 
Research and Writing” 2016, t. 22, nr. 2, s. 101-106. 
6 N. Choolhun, R. Bird, British and Irish Association of Law Librarians (BIALL) Legal Information Literacy Statement, 
„Journal of Information Literacy” t. 6, nr. 2, s. 132-134. 
7 V. Lawal i in.., A contextual study of the information literacy of aspirant barristers in Nigeria, „South African Journal 
of Libraries & Information Science” 2012, t. 78, nr. 2, s. 109-111. 
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do podejmowania decyzji o charakterze prawnym8, autorzy przytoczonych publikacji 

wydają się traktować to pojęcie w sposób szerszy, obejmujący także ewaluację 

pozyskanych informacji. Na skutek tych działań, zakresy znaczeniowe terminów legal 
research i legal information literacy ulegają rozmyciu, prowadzącemu do zamiennego 

ich stosowania.  

 Powszechne traktowanie prawnych kompetencji informacyjnych jako 

umiejętności informacyjnych, przejawianych w zakresie informacji prawnej, 

dostrzegalne w analizowanych publikacjach z tego zakresu, znalazło odzwierciedlenie 

także w oficjalnych dokumentach standaryzacyjnych, poświęconych tej problematyce. 

Zawarte w nich wytyczne, opracowane przez amerykańskie i brytyjskie organizacje 

zrzeszające bibliotekarzy dziedzinowych, zatrudnionych w bibliotekach prawniczych, 

przybliżone zostały w drugiej części artykułu.  

Standaryzacja prawnych kompetencji informacyjnych 

Potrzebę standaryzacji prawnych kompetencji informacyjnych, jako pierwsi, 

dostrzegli bibliotekarze dziedzinowi, związani z amerykańskim środowiskiem 

bibliotek prawniczych. Ich działania na rzecz ujednolicenia norm, dotyczących 

kształcenia umiejętności informacyjnych w obszarze prawa, przyczyniły  

się do opublikowania standardów kompetencji informacyjnych studentów, 

podejmujących naukę na kierunkach prawniczych. Dokument zatytułowany Law 
Student Information Literacy (LSIL) Standards, wydano w roku 2009 pod auspicjami 

Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotek Prawniczych (ang. American Association  
of Law Libraries - AALL). Podstawą dla opracowania niniejszych standardów były 

wytyczne, dotyczące kształcenia kompetencji informacyjnych studentów  

w środowisku akademickim, przyjęte i opublikowane w 2000 roku przez amerykańskie 

Stowarzyszenie Bibliotek Akademickich i Naukowych (ang. Association of College and 
Research Libraries – ACRL)9. 

W toku działań standaryzacyjnych AALL dokonało dwukrotnego 

uszczegółowienia oryginalnych wytycznych. W roku 2011 ogłoszono wykaz kompetencji 

 
8 An introduction to legal research [on-line] [dostęp 28 sierpnia 2016]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.lexisnexis.com/documents/LawSchoolTutorials/20120619103358_large.pdf.  
9 B. Beljaars, Legal Information Literacy [on-line] 2015 [dostęp 3 sierpnia 2016]. Dostępny w World Wide Web: 
https://de-knvi.squarespace.com/LegalInformationLiteracy.com. 
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i zasad, odnoszących się do procesu pozyskiwania informacji prawnych przez 

studentów kierunków prawniczych. W publikacji Law Student Research Competenties 
and Information Literacy Principles przedstawiono pięć głównych założeń information 
literacy, przejętych z wykazu ACRL, które uszczegółowiono katalogiem kompetencji 

informacyjnych, dostosowanych do specyfiki prawa10. 

Ostateczną wersję zasad i standardów, zatytułowaną Principles and Standards 
for Legal Research Competency, przedstawiono w 2013 roku.  W wariancie tym 

uwzględniono trzy kategorie pojęciowe: zasady, standardy oraz kompetencje, różniące 

się między sobą zakresami znaczeniowymi.  Podobnie jak we wcześniejszych wersjach, 

za podstawę wykazu przyjęto pięć głównych zasad, przedstawiających podstawowe 

cechy kompetentnego informacyjnie profesjonalisty z zakresu prawa.  

Zasady te dookreślone zostały standardami ilustrującymi szczegółowe przykłady 

zachowań bądź postaw, wynikających z realizowania wskazanych zasad.  

Najwęższą kategorię stanowią przypisane standardom kompetencje, rozumiane jako 

działania, poprzez które manifestują się wiedza i umiejętności informacyjne 

profesjonalistów, w obszarze prawa.  

Jako że szczegółowa analiza wskazanych wyznaczników wykracza poza ramy 

przyjęte w niniejszej pracy, zdecydowano się na przytoczenie jedynie głównych zasad 

zawartych w Principles and Standards for Legal Research Competency.  

Dostęp do pełnego tekstu dokumentu możliwy jest poprzez stronę www 

stowarzyszenia: http://www.aallnet.org/. 

Kompetentny informacyjnie profesjonalista z zakresu prawa (według AALL): 

1. posiada fundamentalną wiedzę o systemie prawnym i źródłach 

informacji prawnej, 

2. pozyskuje informacje w oparciu o efektywne i skuteczne strategie 

wyszukiwawcze, 

3. krytycznie ocenia informacje, 

 
10 AALL Law Student Research Competencies and Information Literacy Principles [on-line] 2012 [dostęp 14 sierpnia 
2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.aallnet.org/Archived/Leadership-
Governance/policies/PublicPolicies/policy-lawstu.html. 
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4. efektywnie wykorzystuje informacje do rozwiązania określonego 

problemu, 

5. dostrzega różnicę pomiędzy etycznym i nieetycznym 

wykorzystaniem informacji, oraz rozumie prawne aspekty związane  

z pozyskaniem i wykorzystaniem informacji11. 

Szczegółowość standardów AALL sprawia, że bywają one uznawane za zbyt 

ambitne i w związku z tym trudne do zastosowania w praktyce.  

Krytycznie o skuteczności ich aplikowania wypowiadali się m. in. Dennis Kim-Prieto  

i Mustafa Kerem Kahvecioglu, zwracając uwagę na niedostatki publikacji, 

omawiających przykłady rzeczywistych wdrożeń omawianych wytycznych.12 

Działalność AALL, w zakresie standaryzacji prawnych kompetencji 

informacyjnych, zainicjowała podjęcie tej problematyki przez bibliotekarzy z Wielkiej 

Brytanii. Bezpośrednim bodźcem do rozpoczęcia działań standaryzacyjnych były 

wyniki badań ankietowych, prowadzonych w 2011 roku przez reprezentantów BIALL, 

wśród pracowników firm prawniczych. Na podstawie uzyskanych rezultatów 

stwierdzono, że większość absolwentów kierunków prawniczych nie jest 

wystarczająco przygotowana do realizacji zadań zawodowych, a efekty ich działań,  

w tym zwłaszcza wyniki zadań wyszukiwawczych, zazwyczaj nie spełniają oczekiwań 

pracodawców.13 W gronie umiejętności najbardziej problematycznych dla studentów,  

a jednocześnie niezbędnych do podjęcia pracy w branży prawnej, znalazły się: 

 efektywne korzystanie z tradycyjnych (drukowanych) źródeł 

informacji prawnej; 

 selekcjonowanie relewantnych zasobów informacji prawnej, 

odpowiadających na zastosowaną kwerendę wyszukiwawczą; 

 
11 Principles and Standards for Legal Research Competency [on-line] 2013 [dostęp 25 sierpnia 2016]. 
Dostępny  
w World Wide Web: http://www.aallnet.org/Documents/Leadership-Governance/Policies/policy-
legalrescompetencybody.pdf.  
12 D. Kim-Prieto, M. Kerem Kahvecioglu, Three Faces of Information Literacy in Legal Studies : Research Instruction 
and Law Student Information Literacy Standards in the American Common Law, British Common Law, and Turkish 
Civilian Legal Traditions, „International Journal of Legal Information” 2014, t. 42,nr. 2, s. 300-302. 
13 E. Allbon, Legal Information Literacy Statement. Umbrella Conference [on-line] 2013 [dostęp 20 sierpnia 2016]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.cilip.org.uk/sites/default/files/documents/4.%20Emily%20Allbon.pdf. 
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 konstruowanie właściwego zapytania wyszukiwawczego (w tym 

stosowanie operatorów logicznych i dobór właściwych terminów 

wyszukiwawczych); 

 weryfikowanie informacji prawnej poprzez sprawdzanie jej w innych 

źródłach; 

 świadomość ograniczeń, wynikających z korzystania z wyszukiwarek 

ogólnych, takich jak Google / Google Scholar; 

 świadomość ograniczeń darmowych zasobów informacji prawnej14. 

Warto zaznaczyć, iż zbliżone rezultaty uzyskano również w badaniach 

prowadzonych w Nigerii w 2012 roku przez zespół V. Lawal, zajmujący się problematyką 

wykorzystywania przez nigeryjskich adwokatów umiejętności, nabytych w toku 

studiów do realizacji specyficznych. zadań zawodowych15. 

W odpowiedzi na uwagi pracowników firm prawniczych, Stowarzyszenie 

Brytyjskich i Irlandzkich Bibliotekarzy Prawniczych British and Irish Association of Law 
Librarians (BIALL) w roku 2012 wydało komunikat, zatytułowany Legal Information 
Literacy Statement, prezentujący pięciostopniowy model kompetencji 

wyszukiwawczych (ang. research skills), odnoszących się do profesji prawniczej. 

Podstawą jego opracowania były zarówno standardy AALL, jak i model kompetencji 

informacyjnych Seven Pillars of Information Literacy, opublikowany w 1999 roku przez 

Stowarzyszenie Bibliotek Narodowych i Akademickich (ang. Society of College, 
National and University Libraries - SCONUL).  

Standardy BIALL określają pięć kluczowych umiejętności o charakterze 

wyszukiwawczym. Dla każdej z nich wskazane zostały szczegółowe efekty kształcenia, 

z uwzględnieniem takich aspektów, jak wiedza, rozumienie oraz kompetencje.  

Poniżej przytoczono listę podstawowych umiejętności, zawartych w modelu BIALL. 

Pełny tekst dokumentu możliwy jest do pobrania ze strony www organizacji: 

http://www.biall.org.uk/.  

Kompetentny informacyjnie profesjonalista z zakresu prawa (według BIALL): 

 
14 E. Allbon, Legal Information Literacy Statement..., dz. cyt. 
15 V. Lawal i in., A contextual…, dz. cyt., s. 109-111. 
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1. rozumie konieczność dokładnego zbadania wszystkich prawnych 

aspektów, związanych z podejmowanym zadaniem wyszukiwawczym, 

2. wyszukuje informacje prawne w sposób systematyczny  

i kompleksowy, 

3. efektywnie analizuje wyniki wyszukiwania, 

4. prezentuje wyniki wyszukiwania w sposób właściwy i efektywny, 

5. przejawia gotowość do ciągłego uaktualniania i rozwijania prawnych 

umiejętności wyszukiwawczych16. 

W odróżnieniu od standardów amerykańskich, model BIALL cechuje  

się pewnym stopniem uniwersalności,  pozwalającej na zastosowanie go w różnych 

formach kształcenia, w tym między innymi w edukacji grupowej, e-learningowej  

i indywidualnej, prowadzonej zarówno w środowisku akademickim, jak i zawodowym17. 

Niemniej jednak, podobnie jak wytyczne AALL, model BIALL ma charakter lokalny. 

Oznacza to, iż silnie zakorzeniony jest w systemie prawnym, na potrzeby którego 

został sformułowany, a jego bezpośrednie przejęcie do środowisk zagranicznych  

nie jest możliwe. 

Podsumowanie 

Zarysowana w niniejszej pracy koncepcja prawnych kompetencji 

informacyjnych wydaje się stanowić istotny problem badawczy, wart podjęcia przez 

rodzime środowiska naukowe. Szczególnie predystynowane do rozpoczęcia działań  

w tym zakresie wydają się być ośrodki informatologiczne i prawnicze, których 

współpraca mogłaby prowadzić do sformułowania standardów prawnych kompetencji 

informacyjnych, przystających do obowiązującego w Polsce systemu prawnego.  

Warto jednak zauważyć, że choć wszystkie z przytoczonych w artykule prac odnoszą  

się do środowisk profesjonalistów w obszarze prawa, potrzeby informacyjne  

o charakterze prawnym wydają się mieć charakter horyzontalny i jako takie mogą być 

odczuwane przez wszystkich obywateli, a więc także przez osoby nieposiadające 

specjalistycznej wiedzy prawnej. Istotne wydaje się zatem, aby do badań w zakresie 

 
16 N. Choolhun, R. Bird, British… dz. cyt., s. 132-134. 
17 D. Kim-Prieto, M. Kerem Kahvecioglu, Three…, dz. cyt., s. 300-302. 
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prawnych kompetencji informacyjnych włączani byli przedstawiciele różnych grup 

społecznych, a podejmowana działalność standaryzacyjna uwzględniała również  

ich potrzeby i możliwości funkcjonowania w złożonym środowisku informacji prawnej. 
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