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Warszawa, dnia 11 czerwca 2014 r. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTER 

ADMINISTRAGI I CYFRYZACI 

DP-WL0210.813.2014 

Pani Irena Lipowicz 

Rzecznik Praw Obv^vatelskich 

Szanowna Pani Rzecznik, 

w odpowiedzi na pismo nr KMP.400.2.2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie Raportu 

Rzecznika Praw Oby\vatelskich z dzialalnosci w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji 

w roku 2013, uprzejmie informuj?, ze nie zglaszam uwag do zal^czonego Raportu. 

Pragn^ nadmienic, ze zakres prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie 

Administracji i Cyfryzacji nie ulegl zmianie w stosunku do odpowiedzi udzielonej RPO 

w pismie nr BM-WP.072.46.2014 z dnia 6 lutego 2014 r. (linki prowadzace do 

korespondencji z MAiC znajdujg si? na stronach 33 i 34 Raportu). 

Uprzejmie informuj?, ze w chwili obecnej trwajq uzgodnienia mi^dzyresortowe i konsultacje 

pubiiczne projektu zalozen do projektu ustaw7 o ponownym wykorzystaniu informacji 

sektora publicznego, ktore stanowi^ wdrozenie dyrektywy 2013/37AJE zmieniajgcej 

dyrektyw? 2003/98AVE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora 

publicznego (Dz. Urz. U E L 175/6). Jednoczesnie uprzejmie informuj?, iz w tej kadencji 

Sejmu nie ŝ  planowane inne zmiany w ustawie o dost^pie do informacji publicznej niz 

przewidziane ww. projektem, chyba ze b?d^ one niezb^dne dla wdrozenia ww. dyrektywy i 

zostan^ zgloszone w konsultacjach. 

Na koniec, chcialbym poinformowac, ze w dniu 10 czerwca br. odbylo si? spotkanie 

przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z przedstawicielami Centralnego 

Zarz^du Shizby Wi^ziennej w zakresie mozliwych dziatah legislacyjnych w zakresie dost^pu 

do informacji publicznej przez wi^zniow. Z uzyskanych informacji wynika, ze w kazdej 

jednostce penilencjamej od kwietnia 2014 r. zostalo utworzone sianowisko kompuierowe 



z dost^pem do intemetu, w tym BIP shizby wi^ziennej, Ministra Sprawiedliwosci oraz 

Rzecznika Praw Obywatelskich, a takze do systemu informacji prawnej oraz e-s^du. 

W chwili obecnej, ze wzgl?du na pilotazowy charakter przedsi^wzi^cia, nie jest planowane 

rozszerzenie jego zakresu. Ewentualna ewaluacja projektu moze nast^pic po wrzesniu br. 

Z powazaniem 

z up. Bogdan Dombrowski 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 

/-podpisano cyfrowo-/ 


