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W związku z projektem nowe|izacji ustawy z dnia 6 września 2OO1 r. o dostepie do

informacji pub|icznej (Dz.U.z2001 r. Nr 1,l2, poz. 1198zezm.) imp|ementującej dyrekty-
wę 2003/9BAłE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 17 l istopada 2ooj i. Helsińska
Fundacja Praw Człowieka, |zba Wydawców Prasy' Fundacja im. Stefana Batorego' Stowa.
zyszenie Liderów Loka|nych Grup obywate|skich, Fundacja e-Państwo, Centrum Aktyw-
ności Społecznej Pryzmat, Forum obywate|skiego Rozwoju, stowazyszenie Wo|nógo
Słowa, |nstytut A||erhanda, Stowarzyszenie 61 iinne organizacje oraz osoby pryWatne
pragną wyrazić zaniepokojenie ostatecznym ksztaftem ustawy, ktÓra utrzymuje 

-zapisy

sprzeczne z konstytucyjnymi i międzynarodowymi gwarancjami dostępu do informacji pu-
b|icznej' Jednocześnie zwracamy się z apelem o niepodpisywanie przedmiotowej ustawy
|ub o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego na podstawie art. 122 usi'
3 Konstytucji RP.

Sejm RP uwzg|ędniając część uwag organizacji pozarządowych, w tym interwencję
He|sińskiej Fundacji Praw Człowieka i |zby Wydawców Prasy z dnia 26 lipca 2011 r' wy-
pracował projekt kompromisowy (druk sejmowy nr 4555-4), który następnie w dniu 31
sierpnia 2011 r, przybrał postać ustawy o zmianie ustawy o dostępie do iniormacji pub|icz-
nej i niektÓrych innych ustaw'. Natomiast poprawka przyjęta przez Senat, z inicjótywy se-
natora Marka Rockiego, w dniu ,14 września 20,1 1 r. (druk sejmowy nr 4673) stanowi po.
wrót do weĄi pierwotnej ustawy. Poprawka ta została przyjęta przez Sejm dnia 16 wrze-
śnia 2011 r' pomimo sprzeciwu wie|u organizacji pozarządowych (kopię stanowiska oraz
ape|i organ izacji przekazujemy w załączniku).

ZauwaŻamy pozytywne i warte wdrozenia aspekty tej nowe|izacji' przede wszystkim
wprowadzenie jako podstawowej zasady bezpłatności i braku ograniczeń wykorzystania
informacji pub|icznej. W toku debaty nad nowelizacją organizaĄe pozarządowe zgiaszaĘ
jednak liczne uwagi co do projektu:

1. Pozbawienie sądów powszechnych kompetencji do rozstrzygania niektórych
Spraw z Zakresu dostępu do informacji pub|icznej;



2. Błędna transpozycja dyrektywy odnośnie okreś|enia terminu udostępnienia infor-
macji do ponownego wykozystywania;
3' Nieprecyzyjne przepisy dotyczące opłat za ponowne wykorzystywanie informacji
pub|icznej mogące powodować niezgodność ustawy z dyrektywą oraz godzące
w pewnośc obrotu prawnego;

4. Dopuszczenie mozliwości umów na wyłączność w zakresie ponownego Wyko|zy-
stywania informacji sektora pub|icznego w przepisach odrębnych (innych niz ustawa
o dostępie do informacji pub|icznej);

5. ogó|nikowośó niektÓrych zapisów, sprawiająca, iz nowe przepisy mogą skutko-
wać ograniczeniami w dostępie do informacji pub|icznej da|eko wykraczającymi po-
za uzasadnioną konieczność.

Niepokojący jest nie ty|ko tryb wprowadzenia poprawki, a|e równiez jej uzasadnienie
_ opańe na gwarancjach wynikających z Konstytucji RP. ograniczenia dostępu do infor-
macji pub|iczne.j wskazane w ań' 61 ust. 3 Konstytucji RP wprowa dzane ze wzg|ędu na
Ważny interes gospodarczy państwa pociągają za sobą konieczność kaŻdorazowego zba.
dania owego Ważnego interesu gospodarczego izasadności jego ograniczenia. Przyjęta
poprawka do ustawy o dostępie do informacji pub|icznej wprowadza ogó|ny zakaz ujaw.
niania informacji, ktÓry stoi w sprzeczności z wyżej wymienionymi gwarancjami.
W sprawach wymienionych w ań. 5 ust. 1a pkt. 1 i2 niezbędne wydaje się nałozenie obo-
wiązku kazdorazowego badania czy chroniony ważny interes gospodarczy jest na ty|e
istotny zeby ograniczyć dostęp do informacji pub|icznej. obecne brzmienie projektu moze
prowadzić do znaczącego ograniczenia w dostępie do informacji istotnych z punktu widze-
nia interesu społecznego, dotyczących międzynarodowych dziatań organów władzy. Wąt-
p|iwości co do poprawki wyrazilra równieŻ dnia 15 września 2011 r. Komisja Administracji
i Spraw Wewnętrznych rekomendując jej odrzucenie (druk sejmowy nr 4678).

W związku z powyŻszymi uwagami co do par|amentarnego procesu |egislacyjnego,
jak i meritum senackiej poprawki, zw|acamy się do Pana Prezydenta z ape|em
o niepodpisywanie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji pub|icznej oraz nie-
których innych ustaw |ub skierowanie pzedmiotowej ustawy do Trybunału Konstytucyjne-
go w trybie kontroli prewencyjnej.
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Organizacje i inicjatywy:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa obywate|-
skiego
Gażeta Stacia Tłuszcz

centrum Aktywności społecznej PRYZMAT He|sińska Fundacja Praw Człowieka
DoInoś|ąska Federacja organizacji Pozaządo- |dea 2000
wych
Forum Obpvatelskiego Rozwoju
Fundacja ,.Merkury"
Fundacja Aktywności Lokalnej
Fundacja e-Państwo
Fundacja im. Stefana Batorego
Instytut Myś|i obywate|skiej im' Stańczyka

I nicjatywa Watchdog.edu. pl
lnstytut Allerhanda
|zba WydawcÓw Prasy
Komitet obrony Lokatorów
Krytyka Polityczna
Po|ska Zie|ona Sieć
ResPublica Nowa



Sopocka I nicjatYwa Rozwolowa
Stowarzyszenie,,Szansa"
Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedziec pl
Stowarzyszenie Blogmedla24. Pl
Stowarzyszenie Bona Fides
Stowarzyszenie Eko-Unia
Stowarzyszenie Gazet LokalnYch
Stowarzyszenie Kastor - lnicjatywa dla Rozwoju
Stowarzyszenie Klon-Jawor
stowarzyszenie LiderÓW Loka|nych Grup oby-
watelskich

Stowatzyszenie MY PoznaniacY
Stowarzyszenie Polites
Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy
Stowaęyszenie Szkoła LiderÓw
Stowarzyszenie Wolnego s,łowa
Strońskie Forum obywatelSkie
Stowatzyszenie Okolica
WieIkopoIska Rada Koordyna cyjna Związek
organizacji Pozarządowych

MaksymiI ian Brzeziński ,  Reda
Grzegorz Gołębiak, Poznań

OsobY PrYwatne:
Bańosz Pieliński' Warszawa
Krzy sztof Marusiński, ozysz
Władysław Łoś, Warszawa
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Danuta Przywara, Prezes Zarzqdu

H e lsi ń ski ej F u n dacji P raw Człowieka

W załączniku:

1. Pismo HFPCzzdnia 16 Września 2011 r. do Grzegorza Schetyny, Marszałka Sejmu

2' Stanowisko Stowazyszenia Liderów Grup Loka|nych Grup obywate|skich z dn.

5września 2011r'

Kopia:
1. Rzecznik Praw Obywatelskich - prof' lrena Lipowicz

A|eja So|idarności 77, 00. 090 Warszawa

2. Marszałek sejmu RP - pos' Grzegorz Schetyna

ul. Wiejska 41618,00-902 Warszawa

3. Marszałek Senatu RP - Bogdan Borusewicz

3. Doradca Prezydenta RP - Henryk Wujec

Kancelaria Prezydenta RP, ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa


