
 

 

 

Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r. 

 

Prezes Rady Ministrów 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

 

Na zasadzie art. 61 Konstytucji wnosimy o udostępnienie informacji publicznych w następującym 

zakresie: 

1. kto w ramach Rady Ministrów odpowiada za nowelizację ustawy o dostępie do informacji 

publicznej, 

2. udostępnienie korespondencji członków Rady Ministrów i ich asystentów w sprawie 

nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej (w tym korespondencji mailowej), 

3. kto i dlaczego wybrał formę konsultacji nowelizacji ustawy o dostępie do informacji 

publicznej poprzez wysyłanie propozycji na zamkniętą listę dyskusyjną 

dialog@isoc.org.pl, 

4. w jaki sposób dobrano listę uczestniczących osób w spotkaniach z Ministrem Michałem 

Bonim odnośnie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej (w tym spotkania 

podczas których nowelizacja tej ustawy była tylko jednym z tematów), 

5. przesłanie listy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach z Ministrem 

Michałem Bonim odnośnie nowelizacji i ustawy o dostępie do informacji publicznej (w 

tym spotkania podczas których nowelizacja tej ustawy była tylko jednym z tematów), 

6. kto przygotował propozycję nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej 

przesłaną w dniu 17 lub 18 czerwca na listę dialog@isoc.org.pl z adresu 

Witold.Przeciechowski@kprm.gov.pl (treść tej propozycji znajduje się w załączeniu) i na 

jakiej podstawie prawnej, czy na podstawie jakiego upoważnienia, 

7. w jakim trybie przebiegają prace nad zmianą ustawy o dostępie do informacji publicznej, 



 

 

8. kiedy zostały zmienione założenia do projektu  nowelizacji ustawy o dostępie do 

informacji publicznej – przyjęte w pierwszej wersji przez Radę Ministrów w dniu 17 maja 

2011 r. -  umożliwiające wprowadzenie w/w zmiany. 

 Na zasadzie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o przesłanie 

informacji w wersjach elektronicznych na adres dip@lgo.pl. 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 udostępnione informacje oznacza się danymi określającymi podmiot 

udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację 

lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła 

informację, oraz datą udostępnienia 

 

 


