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ABSTRAKT 

Międzynarodowe organizacje rządowe, takie jak ASEAN, Bank Światowy, FAO, ILO, NATO, 

OECD, ONZ, UNESCO, Unia Afrykańska, Unia Europejska, WHO, WTO i inne należą do 

największych niekomercyjnych producentów i dystrybutorów informacji. W artykule 

dokonano przeglądu wybranych elementów ich oferty informacyjnej dostępnej w Internecie, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na cechy i typy udostępnianych źródeł. 
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Wstęp 

Niniejsze opracowanie ma charakter eksploracyjny i dotyczy wybranych aspektów 

współczesnej działalności informacyjnej międzynarodowych organizacji rządowych. 

Podstawowy cel stanowi zwrócenie uwagi na bogactwo i różnorodność ogromnych zbiorów 

informacji pozostających w ich dyspozycji oraz – co więcej – nieodpłatnie i bez restrykcji 

udostępnianych w Internecie. Zasoby upowszechniane w tradycyjny sposób, tj. poprzez 

biblioteki i ośrodki informacji nie zostały omówione.  

Tekst składa się z trzech części, poświęconych kolejno (1) krótkiej charakterystyce 

organizacji międzynarodowych jako takich, (2) najważniejszym cechom i wstępnej typologii 

oferowanych przezeń źródeł wraz z przykładami oraz (3) narzędziom wyszukiwawczym.  

Warto zauważyć, iż istnieje literatura przedmiotu związana z poruszanymi tutaj 

zagadnieniami, jest ona jednak fragmentaryczna i niezbyt obszerna (Rycharska, 2015a; 2015b; 

Szczepanowska, 2010; 2015). Wyjątek stanowi Unia Europejska, jej polityka informacyjna, 

udostępnianie dokumentów i publikacji, źródła itp. – ta problematyka jest stosunkowo 

dobrze opisana (zob. np. Ogonowska, 2016).  

Artykuł powstał w oparciu o analizę zawartości portali (serwisów WWW) kilkunastu 

najważniejszych międzynarodowych organizacji rządowych.  

 

Definicja i rodzaje organizacji międzynarodowych  

 

Organizacja międzynarodowa jest to „zinstytucjonalizowana (tzn. posiadająca stałe 

organy) forma międzynarodowej wielostronnej współpracy państw lub osób fizycznych bądź 

prawnych pochodzących z różnych krajów, która została powołana dla realizacji celów 

określonych w jej statucie” (Organizacje międzynarodowe, 2016c).  

Podstawowym kryterium podziału organizacji międzynarodowych jest typ 

zrzeszających się w ich ramach podmiotów. Wyróżniamy zatem organizacje 

międzynarodowe rządowe, których członkami są państwa reprezentowane przez swe rządy 

oraz organizacje międzynarodowe pozarządowe, tworzone przez osoby fizyczne, osoby 

prawne oraz ich związki z różnych państw (Organizacje międzynarodowe, 2016b).  

W tym artykule przedmiotem zainteresowania są wyłącznie międzynarodowe 

organizacje rządowe (międzypaństwowe, międzyrządowe), funkcjonujące na podstawie 

oficjalnych umów (konstytucji, statutów). W relacjach międzynarodowych – co niewątpliwie 

wpływa na formę i zakres ich oferty informacyjnej – pełnią one „1) funkcje regulacyjne, 

polegające na ustanawianiu norm i wzorców o charakterze moralnym, politycznym,  
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prawnym, mających odpowiednio kształtować postępowanie uczestników stosunków 

międzynarodowych; 2) funkcje kontrolne polegające na ustalaniu stanu faktycznego oraz na 

konfrontowaniu go z treścią norm i wzorców w celu przystosowania do nich postępowania 

uczestników stosunków międzynarodowych; 3) funkcje operacyjne polegające na 

bezpośrednim świadczeniu przez organizację różnych usług na podstawie jej własnych 

decyzji, za pomocą jej zasobów” (Organizacje międzynarodowe, 2016b).  

Międzynarodowe organizacje rządowe można pogrupować na: 

- globalne, dążące do objęcia wszystkich państw świata, np. ONZ – Organizacja Narodów 

Zjednoczonych i regionalne, np. ASEAN Association of South East Asian Nations – 

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej;  

- ogólne, których działalność obejmuje różne aspekty i obszary relacji międzynarodowych, 

np. AU – Unia Afrykańska oraz specjalne, ograniczające się do wybranych dziedzin, np. 

ILO/MOP International Labour Organization – Międzynarodowa Organizacja Pracy, OECD 

Organization for Economic Cooperation and Development – Organizacja Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju albo WHO World Health Organization – Światowa Organizacja 

Zdrowia.  

Przynależność danej organizacji do jednej ze wskazanych kategorii warunkuje 

prowadzoną działalność informacyjną, zwłaszcza to, jakie źródła i systemy tworzy się 

i udostępnia.   

Należy dodać, iż niniejsze rozważania nie są natury politologicznej, a przytoczone 

określenia pełnią jedynie pomocniczą rolę, służą bowiem nakreśleniu kontekstu dla 

zagadnień związanych z zasobami informacyjnymi. Czytelnika zainteresowanego pogłębioną 

analizą problematyki organizacji międzynarodowych warto odesłać do publikacji pt. 

Taksonomia organizacji międzynarodowych na przykładzie Światowej Organizacji Handlu 

i Unii Europejskiej (Nazarko, 2014).  

 

 

Źródła informacji udostępniane w Internecie przez 

międzynarodowe organizacje rządowe – cechy, przykłady, 

typologia  

 

Organizacje międzyrządowe prowadzą szeroko zakrojoną działalność informacyjną, 

w tym:  

- kreują, publikują i nieodpłatnie (w zdecydowanej większości) udostępniają online zbiory 

danych, informacji i publikacji różnego typu,  
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- prowadzą własne archiwa, biblioteki (cyfrowe bądź tradycyjne) oraz ośrodki informacji 

(sieci, systemy), jak np. unijne Centra Dokumentacji Europejskiej, Enterprise Europe 

Network http://een.ec.europa.eu/ czy punkty informacyjne Europe Direct 

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_pl.  

 

Działalność drugiego rodzaju, aczkolwiek interesująca i ważna, nie jest obiektem rozważań 

w tym opracowaniu.  

Z punktu widzenia zakresu tematycznego zasoby informacyjne tworzone 

i upowszechniane przez organizacje międzypaństwowe dotyczą wszystkich niemal dziedzin 

edukacji, gospodarki, kultury, nauki, polityki, zdrowia czy życia społecznego. Dla przykładu, 

istnieją liczne źródła z dziedziny biznesu, ekonomii, gospodarki, zawierające m.in. dane na 

temat poszczególnych krajów, w tym o: 

- bilansie płatniczym, inflacji, zadłużeniu, 

- branżach gospodarek, jakie są, jak funkcjonują (dochody, straty), 

- budżecie, długu publicznym, 

- demografii, populacji, grupach etnicznych, 

- handlu zagranicznym, exporcie/imporcie, głównych partnerach handlowych (w skali 

kraju),  

- inwestycjach, 

- produkcie krajowym brutto PKB, dochodzie na głowę, 

- sile roboczej, bezrobociu, 

- walucie, 

- innych aspektach, jak emisja zanieczyszczeń.  

 

 Takie informacje znaleźć można m.in. w portalach Banku Światowego – World Bank 

Doing Business http://www.doingbusiness.org/, Międzynarodowego Funduszu Walutowego – 

World Economic Outlook Databases http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28, ONZ – 

Global Economic Outlook Database http://www.un.org/en/development/desa/policy/ 

proj_link/global_economic_outlook.shtml, Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw 

Wyżywienia i Rolnictwa FAO – FAOSTAT http://www.fao.org/faostat/en/ i w wielu innych 

miejscach.  

W kontekście formy – zasoby informacyjne oferowane obecnie przez organizacje 

międzyrządowe obejmują m.in:  

- oficjalne dokumenty związane z działalnością danego podmiotu, czasami są to ogromne 

zbiory, np. Dokumenty urzędowe Unii Europejskiej https://europa.eu/european-

union/documents-publications/official-documents_pl;  
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- zestawy danych statystycznych, szczególnie popularne i występujące w każdym 

z analizowanych portali, np. ASEAN Statistics http://asean.org/resource/statistics/, Eurostat 

http://ec.europa.eu/eurostat/en, OECD Data https://data.oecd.org/;   

- publikacje w postaci artykułów, czasopism, książek (e-booków), raportów – zawierające 

wyniki analiz i badań, także naukowych, np. Publications FAO 

http://www.fao.org/publications/en/;  

- filmy, multimedia, nagrania, np. Audiovisual Library ONZ 

http://www.unmultimedia.org/avlibrary/.  

 

 Widać, że udostępniana jest informacja o różnym stopniu przetworzenia, począwszy od 

„surowych” danych (fakty, liczby, statystyki), np. World Bank Open Data Banku Światowego 

http://data.worldbank.org/, po zaawansowane analizy, opracowania, prognozy, np. Research 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego http://www.imf.org/external/research/ 

index.aspx.  

Wymienione źródła z reguły są zebrane i uporządkowane w postaci:  

- bibliotek cyfrowych i repozytoriów, np. iLibrary OECD http://www.oecd-ilibrary.org/, Open 

Knowledge Repository Banku Światowego https://openknowledge.worldbank.org/);  

- specjalistycznych wortali, np. UNESCO Institute for Statistics 

http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx;  

- własnych baz danych, np. A-Z databases Międzynarodowej Organizacji Pracy 

http://www.ilo.org/inform/online-information-resources/databases/a-z-databases/lang--

en/index.htm.  

  

 Z punktu widzenia zasięgu chronologicznego – odnajdziemy zarówno informację 

aktualną, bieżącą, np. ASEAN News http://asean.org/category/news/asean-secretariat-news/, 

prospektywną (prognozy), np. Global Economic Prospects (Forecasts) Banku Światowego 

https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects, jak i retrospektywną, 

pochodzącą z lat poprzednich albo dotyczącą przeszłości, np. wyniki testów PISA dostępne 

w portalu OECD Data https://data.oecd.org/pisa/science-performance-pisa.htm#indicator-

chart.  

 W odniesieniu do zasięgu terytorialnego – jest on bądź globalny, np. Global Health 

Observatory Światowej Organizacji Zdrowia http://www.who.int/gho/en/, bądź lokalny 

(poszczególne kontynenty, kraje, a nawet miasta), np. Doing Business w Polsce 2015 Banku 

Światowego, obejmujący 18 miast http://polish.doingbusiness.org/reports/subnational-

reports/poland.  
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Narzędzia wyszukiwawcze ułatwiające odnalezienie 

relewantnych informacji w zasobach organizacji 

międzyrządowych  

 

 Międzynarodowe organizacje rządowe tworzą także różnego typu własne narzędzia 

i usługi wyszukiwawcze, ułatwiające odnalezienie informacji relewantnej dla użytkownika 

w oferowanych zasobach online. Należą do nich m.in.:  

- jasno oznaczone odpowiednie działy w serwisach WWW omawianych podmiotów, 

z reguły dostępne w menu głównym poziomym, np. Documents, data and resources 

(Światowa Organizacja Handlu WTO, https://www.wto.org/english/res_e/res_e.htm), 

Publications (Światowa Organizacja Zdrowia WHO, http://www.who.int/publications/en/), 

Resources (Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury 

UNESCO, http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/), Statistics and databases 

(Międzynarodowa Organizacja Pracy ILO, http://www.ilo.org/global/statistics-and-

databases/lang--en/index.htm);  

- wewnętrzne wyszukiwarki umieszczone standardowo w prawym górnym rogu głównych 

stron portali;  

- katalogi i wykazy dokumentów, publikacji, własnych baz danych, np. Dokumenty 

i publikacje Unii Europejskiej https://europa.eu/european-union/documents-

publications_pl, zaopatrzone w interfejsy wyszukiwania prostego i zaawansowanego, np. 

Rejestr dokumentów Komisji Europejskiej – Wyszukiwanie dokumentów 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=search;  

- poradniki i przewodniki dotyczące źródeł i wyszukiwania informacji (ang. libguides, 

research guides), np. NATO LibGuides http://www.natolibguides.info/welcome, UN 

Documentation Research Guide http://research.un.org/en/docs;  

- systemy informacji bibliograficznej, np. UNBISnet United Nations Bibliographic 

Information System http://unbisnet.un.org/. 

 

Zakończenie  

 

 Zasoby informacyjne, którymi dysponują międzynarodowe organizacje rządowe 

stanowią wartościowe i godne polecenia źródła dla różnych grup odbiorców, nie tylko dla 

infobrokerów i pozostałych profesjonalistów informacji. Dlaczego? Ponieważ:  

- są udostępniane online nieodpłatnie i wszystkim (powszechny i wolny dostęp), 

z wyjątkiem niektórych specjalistycznych publikacji,  

dr Sabina Cisek 

Organizacje międzynarodowe jako niekomercyjni dysponenci informacji 
      

6 



 

 

- stanowią ogromne, wieloaspektowe i wielodziedzinowe zbiory – można w nich odnaleźć 

przydatne dane i treści różnego typu, o różnym stopniu przetworzenia itp.,  

- są wiarygodne, wytworzone przez oficjalne, „urzędowe” podmioty,  

- z reguły mają dobrze zorganizowane własne narzędzia wyszukiwawcze (co nie oznacza, 

że zawsze są przyjazne dla nieprzygotowanego użytkownika).  
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Artykuł powstał na podstawie wystąpienia wygłoszonego podczas  
Seminarium: Warsztat Pracy Infobrokera, które odbyło się 06.06.2016 r. w Krakowie 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji oraz Instytut Informacji Naukowej 

i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji jest zrzeszeniem osób zawodowo 

zajmujących się wyszukiwaniem, dostarczaniem i analizowaniem informacji. Powołane zostało w celu 
promowania branży, integracji środowiska zawodowego oraz podnoszenia kompetencji 

społeczeństwa w zakresie wyszukiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji. 

http://www.spi.org.pl/  

 


