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------ Wiadomość oryginalna ------ 

From: - Wed Jun 15 22:19:01 2011 

From: Przeciechowski Witold <Witold.Przeciechowski@kprm.gov.pl> 

To: dialog@isoc.org.pl <dialog@isoc.org.pl> 

 
Szanowni Państwo, 

 
W załączeniu przesyłam Państwu projekt nowelizacji Ustawy o dostępie do 

informacji publicznej, z prośbą o uwagi. Projekt nie zawiera jeszcze 

dwóch istotnych zmian, co do których się umówiliśmy, to znaczy zmiany 

dot. bezwarunkowego prawa do ponownego wykorzystania informacji 

publicznej oraz zmiany dot. ograniczenia dostępu do informacji 

publicznej wytworzonej np. na potrzeby postępowań przed sądami (mam tu 

na myśli te zmiany, które na ostatnim spotkaniu zapowiedział Premier). 

Obydwie zostaną oczywiście wprowadzone zanim projekt ustawy przyjmie 

Rada Ministrów. Dyskusję na temat projektu chcielibyśmy zamknąć na 

naszym kolejnym spotkaniu, więc bardzo proszę o przesyłanie uwag mailem, 

tak szybko, jak to będzie możliwe, tak abyśmy mogli już w poniedziałek 

się do nich ustosunkować. 

 
Z poważaniem, 

Witold Przeciechowski 
 

 
 
 

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz. 
 

 

 

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli 

otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne 

skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo 

adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez 

rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub 

zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione. 
 

 

 
 

Think of the environment. Please do not print this e-mail unless you 

really have to. 
 

 

 

 

This message is intended for the sole use of its recipient. If you 

received this message by mistake, please immediately notify the sender 

and then destroy the message. If you are not the intended recipient, 

under no circumstances should you use this e-mail in particular by means 

of disseminating, distributing, copying, publishing the message itself 

or information / documentation/data contained therein. 
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