Warszawa, 8 października 2014 r.

Szanowna Pani
Teresa Piotrowska
Minister Spraw Wewnętrznych

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) Fundacja Panoptykon wnosi o udostępnienie
informacji dotyczących przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych projektu
założeń projektu ustawy o monitoringu wizyjnym z 7 lipca 2014 r. (dalej: projekt).
W dniu 9 lipca 2014 r. Minister Spraw Wewnętrznych skierował m.in. do Fundacji Panoptykon
zaproszenie do zgłoszenia uwag do projektu. Tego samego dnia projekt został skierowany do
uzgodnień międzyresortowych. Fundacja Panoptykon przedstawiła swoje stanowisko
18 sierpnia 2014 r., przesyłając je do Ministerstwa drogą elektroniczną.
Pomimo upływu ponad miesiąca od dnia złożenia przez Fundację Panoptykon swojego
stanowiska nie zostało ono opublikowane ani w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego
Centrum Legislacji (dalej: BIP RCL), ani w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych (dalej: BIP MSW). Naszym zdaniem budzi to wątpliwości w zakresie zgodności
z ustawą o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którą informację publiczną stanowi
informacja o polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o projektach aktów normatywnych.
Informacje o stanowiskach przedstawionych w ramach konsultacji i ich treść stanowi istotny
element przejrzystości procesu legislacyjnego i z tego względu powinny być udostępniane
w Biuletynach Informacji Publicznej podmiotów prowadzących konsultacje.
W związku z powyższym prosimy o informację:
1) czy w MSW trwają dalsze prace nad projektem, zwłaszcza:
a) kiedy MSW odniesie się do uwag przedstawionych w ramach konsultacji
publicznych i uzgodnień międzyresortowych;
b) czy i kiedy planowana jest konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu;
c) kiedy MSW przedstawi do konsultacji projekt ustawy;
d) kiedy MSW przedłoży projekt Radzie Ministrów;
2) z jakich przyczyn stanowisko Fundacji Panoptykon w sprawie projektu nie zostało
opublikowane w BIP RCL i BIP MSW.
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Prosimy o przesłanie informacji – w postaci odpowiedzi na każde z powyższych pytań – drogą
elektroniczną w otwartym formacie umożliwiającym kopiowanie (pdf, odt, doc lub rtf) na
adres mailowy: fundacja@panoptykon.org.
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