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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP
Dot. pisma z 3 marca br. w sprawie oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana
Roberta Dowhana podczas 5. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lutego br. (BPS/043-05125/20) - przekazanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (wpływ do
MC 8 kwietnia br.)
Szanowny Panie Marszałku,
prawo do dostępu do informacji publicznej jest jednym z podstawowych uprawnień
obywateli w demokratycznym państwie i jako konstytucyjne prawo podmiotowe zostało
wyrażone w art. 61 Konstytucji RP. Prawo to nie ma charakteru bezwzględnego, może
bowiem podlegać ograniczeniom ze względu na ochronę wolności i praw innych osób i
podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub
ważnego interesu gospodarczego państwa1. Ograniczenia takie przewiduje ustawa o
dostępie do informacji publicznej2 i obejmują one prywatność osoby fizycznej lub
tajemnicę przedsiębiorcy. Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu w
zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o
ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także w zakresie i na zasadach
określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.
Ponadto, jeżeli informacja, której dotyczy wniosek o udostępnienie, ma charakter
przetworzony, wnioskodawca ma obowiązek wykazać, że uzyskanie informacji jest
szczególnie istotne dla interesu publicznego. Dodatkowo zauważyć należy, że w sytuacji,
gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w standardowym, 14-dniowym
terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia może termin ten wydłużyć do 2
miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku.
Są to dostępne obecnie instrumenty pozwalające na ograniczenie możliwości dostępu do
informacji publicznej lub wydłużenie terminu na ich udostępnienie. Obowiązujące
przepisy prawa nie przewidują zatem możliwości ograniczenia prawa dostępu do
art. 61 ust. 3 Konstytucji RP
art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z
późn. zm.)
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informacji publicznej ze względu na wielkość podmiotu, do którego został złożony
wniosek czy też ze względu na liczbę wniosków złożonych przez jedną osobę.
Rekomendowanym rozwiązaniem wydaje się udostępnianie jak największej ilości
informacji w centralnym repozytorium informacji publicznej (portal dane.gov.pl) oraz
poprzez Biuletyn Informacji Publicznej, co może skutecznie ograniczyć liczbę składanych
wniosków. Oba sposoby zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej są
tzw. bezwnioskowymi trybami dostępu, co oznacza, że żądaną informację udostępnia się
na wniosek, o ile nie została udostępniona w centralnym repozytorium lub BIP.
Dziękując za przedstawione stanowisko Pana Senatora, uprzejmie informuję, że będzie
ono poddane szczegółowej analizie podczas ewentualnych prac na zmianami przepisów
ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Z wyrazami szacunku,
Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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