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Pani 
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ul. Ursynowska 22 / 2
02-605 Warszawa

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 października 2017 r. o wprowadzenie w 
Ministerstwie Cyfryzacji (dalej: MC) rozwiązań sprzyjających przejrzystości procesu 
decyzyjnego i dokumentowaniu go poprzez:

1) prowadzenie w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP) kalendarza spotkań 
Ministra Cyfryzacji,

2) informowanie w BIP o spotkaniach pracowników ministerstwa z osobami z zewnątrz 
(okrągłych stołach, grupach eksperckich, grupach roboczych itp.;),

3) podawanie do wiadomości publicznej, w BIP, jakie są możliwości włączenia się prace 
takich grup spotykających się w MC,

4) umieszczanie w BIP notatek ze spotkań grup, o których mowa w poprzednich 
punktach,

pragnę zapewnić, że MC dostrzega znaczenie informacji publicznej oraz korzyści z jej 
ponownego wykorzystania. Dlatego też podejmuje szereg działań w celu zwiększenia 
dostępności i jakości danych publicznych oraz ich ponownego wykorzystywania. Wszystkie 
informacje o szeroko rozumianych sprawach publicznych są udostępniane na stronie 
internetowej MC, na stronach BIP lub na wniosek. 

 Odnosząc się wniosku dot. prowadzenia w BIP kalendarza spotkań Ministra Cyfryzacji 
uprzejmie informuję, iż podtrzymuję stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 4 kwietnia 



Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

2017 r.1, że informacja ta nie stanowi informacji publicznej oraz nie podlega udostępnieniu w 
trybie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej2. Informacji 
publicznej nie stawią także notatki, będące dokumentami wewnętrznymi o charakterze 
roboczym. 

Na stronach internetowych MC na bieżąco udostępniane są m. in. informacje o  
realizowanych zadaniach i prowadzonych projektach. W zakładce „Aktualności” znajdują się 
zapowiedzi wydarzeń organizowanych przez MC (wówczas podawany jest termin oraz 
sposób zgłoszenia udziału w wydarzeniu), w których biorą udział przedstawiciele MC3.  
Dostępna jest także informacja dotycząca objętych patronatem honorowym przedsięwzięć 
bezpośrednio związanych z zadaniami i działaniami realizowanymi przez  MC. Natomiast w 
zakładce „Konsultacje publiczne” zamieszczamy informacje dotyczące aktualnie 
procedowanych projektów. Podawany jest także termin i sposób zgłaszania uwag. 
Publikowane są również informacje i dokumenty podsumowujące przeprowadzone 
konsultacje społeczne4.

Z poważaniem,

Magdalena Soszyńska

Zastępca Dyrektora Biura Ministra 

Ministerstwa Cyfryzacji 

/-podpisano elektronicznie/

 

1 BM-WOP.0123.47.2017
2 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)
3 Przykładowo: https://www.gov.pl/cyfryzacja/priorytety-cyfrowe-ue-polska-bierze-udzial-w-radzie-tte
4 Przykładowo: https://www.gov.pl/cyfryzacja/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-nowej-ustawy-o-
ochronie-danych-osobowych-zakonczone 
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