
---------- Wiadomość przekazana dalej ---------- 

Od: dak <dak@mac.gov.pl> 

Data: 21 listopada 2012 08:58 

Temat: PD: IDEA 2000- warsztaty (5.11.2012) 

Do: […] 

DW: Zaremba Ewelina <Ewelina.Zaremba@mac.gov.pl>, Steiner Małgorzata 

<Malgorzata.Steiner@mac.gov.pl> 

 

Szanowni Państwo, 

 

W swoim mailu z 7 listopada pytają Państwo o warsztat w sprawie funkcjonowania ustawy o 

dostępie do informacji publicznej, który odbył się w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 

i o materiały z tego warsztatu. 

 

1. Chcemy zauważyć, iż celem spotkania było przedyskutowanie punktów krytycznych i 

wypracowanie kierunków zmian w ustawie, jak i miękkich kroków pozalegislacyjnych na 

podstawie zidentyfikowanych najważniejszych dylematów związanych z funkcjonowaniem 

ustawy o dostępie do informacji publicznej. Kwestie problematyczne zostały wypracowane w 

wyniku spotkań Okrągłych Stołów ws. dostępu do informacji publicznej (w ciągu ostatnich 

kilku miesięcy minister Boni organizował nieformalne dyskusje - okrągłe stoły dotyczące 

funkcjonowania systemu dostępu do informacji publicznej. W czasie tych spotkań pytał 

ekspertów i interesariuszy o opinie o dobrych i złych stron obecnej sytuacji. Celem spotkań 

było zidentyfikowanie najważniejszych dylematów związanych z funkcjonowaniem ustawy o 

dostępie do informacji publicznej i najskuteczniejszych i najszybszych praktykach, jakie 

mogą usprawnić system udostępniania informacji w administracji publicznej). Chcemy 

zaznaczyć, że obecnie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji nie toczą się prace 

legislacyjne nad zmianą ustawy o dostępie do informacji publicznej.  

 

Jeśli chodzi o przebieg spotkania, to w czterech panelach tematycznych brali udział naukowcy 

zajmujący się tematyką informacji publicznej z Instytutu Nauk Prawnych PAN, Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także przedstawiciele Biura Rzecznika 

Praw Obywatelskich oraz organizacji społecznych zajmujących się problemem dostępu do 

informacji publicznej. Gościem specjalnym był Stefan Wehrmeyer, twórca niemieckiego 

portalu FragDenStaat.de <https://fragdenstaat.de/> , który mówił o swoich doświadczeniach, 

o konieczności przejrzystości i o projektach szerzenia wiedzy i praktyk o tym, jak korzystać i 

udostępniać informację publiczną. 

 

Pod poniższym linkiem do strony MAC znajdą Państwo informację o przebiegu spotkania: 

http://mac.gov.pl/dzialania/warsztat-w-mac-o-dostepie-do-informacji-publicznej/ 

<http://mac.gov.pl/dzialania/warsztat-w-mac-o-dostepie-do-informacji-publicznej/> . 

Załączamy również agendę warsztatu. Inne notatki ze spotkania są w przygotowaniu. 

 

Paneliści przygotowali również dwie prezentacje, a SLLGO rozdało swoje materiały na temat 

ustawy. Czy te również Państwu przesłać? 

 

2. Co do pytania o procedurę w jakiej IDEA 2000 może zgłosić swój udział do prowadzonych 

przez MAC warsztatów, chcemy zaznaczyć, że są to warsztaty eksperckie w ograniczonym 

gronie, po to by umożliwić bardziej efektywną dyskusję i móc sprostać logistyce 

przygotowania takich spotkań. Zaznaczając, że mają one formułę autorską, zapraszamy do 
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przesłania bezpośredniej prośby o przystąpienie do udziału w spotkaniach na 

dak@mac.gov.pl. 

 

Jeżeli powstałyby jakiekolwiek projekty założeń czy ustaw, będą one przedmiotem otwartych 

konsultacji wg standardu zalecanego przez Warsztat Konsultacje i Komunikacja 

http://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/06/konsultacje-spo%C5%82eczne.pdf. Wtedy 

wypowiedzieć będzie mógł się każdy. Także ten proces ekspercki, nie zastępuje w żaden 

sposób konsultacji. 

 

Z poważaniem, 

 

 

Departament Analiz i Komunikacji Publicznej 

Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji 

 

________________________________ 

 

Od: zen [mailto:…] 

Wysłano: Śr 2012-11-07 08:42 

Do: mac 

Temat: warsztaty (5.11.2012) 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe IDEA 2000, powzięło informację o warsztatach zorganizowanych 

przez MAiC  w dniu 5.11.2012 roku. 

Przedmiotem w/w warsztatów w/g naszej wiedzy, były prace nad kolejną 

nowelizacją  uoddip. 

 

1.Prosimy o przesłanie na e-adres: [….]  materiałów ( protokołów,notatek,linków do stron 

zawierających owe materiały) z w/w warsztatów. 

 

2. Ponieważ cele st.zw.IDEA 2000 określone w regulaminie stowarzyszenia, dotyczą 

problematyki  FOI, prosimy o wskazanie w jakiej procedurze IDEA 2000 może zgłosić swój 

udział do prowadzonych przez MAiC, prac nad nowelizacją uoddip. 

 

Przedstawiciel  IDEA 2000 

Z. Michajłowski 
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