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W odpowiedzi na pismo Pana Ryszarda Czemiawskiego. Zasl^pcy Rzecznika Praw
Obywatelskich, z dnia 30 grudnia 2013 r. (RPO-742891-VII-720/13/MMa), w sprawie
uregulowania kvi'estii dost^u

do informacji publicznej osob, ktore z przyczyn obiektywnych -

tak jak osoby osadzone w jednostkach penitencjamych

- nie majq dost^pu do BIP. uprzejmie

informuj?, iz Minister Administracji i Cyfryzacji podtrzymuje stanowisko, jakie zostalo
przekazane do Rzecznika Praw Obywatelskich pismem z dnia 26 czerwca 2013 r.
Pragn? dodac. iz obecnie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji prowadzone s^
prace nad implemenlacj^ dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia
26 czerwca

2013

r..

zmieniaj^c^ dyreklyw?

2003/98AVE

w

sprawie

ponownego

wykorzyst}^vania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 175/6), ktorej konsekwencj^
b^dzie nowelizacja ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie do informacji publicznej (Dz.
U. Nr 112, poz. 1198. z pozn. zm.). Ze wzgl^du jednak na kr6tki termin wdrozenia
dyrektywy. t j . do 18 lipca 2015 r., oraz szeroki jej zakres (obj^cie nowych informacji sektora
publicznego. podlegaj^ych ponownemu wykorzystywaniu, t j . rozszerzenie o zasoby b?d^ce
w posiadaniu bibliotek, muze6w i archiw6w), projektowana ustawa nie b?dzie w zasadniczy
sposob wykraczac poza zakres wyznaczony dyrektywy.
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Niemniej jednak. MAC podejmuj^c prace nad systemow^ nowelizacj^ usiawy
odost^ie

do informacji publicznej

rozwazy uregulowanie kwestii mozliwosci realizacji

wniosku o dost?p do informacji publicznej zamieszczonej na BIP w sytuacji, w ktorej
wnioskuj^y nie ma z przyczyn obiektywnych dost^pu do BIP. Zdaniem MAC. interwencja
legislacyjna, zmierzaj^ca do zapewnienia realizacji prawa do informacji, powinna swoim
zakresem obj^c nie lylko osoby pozbawione wolnosci, ale takze nieposiadaj^e stalego
dost^pu do Intemetu z innych przyczyn, w szczeg61nosci wykluczone cyfrowo.
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Depanament Spraw Parlamentamych
Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w
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