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________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 14 września 2011 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 14 września 2011 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych 
innych ustaw,  

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Komisje nie poparły żadnego z przedstawionych wniosków. 
 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Marek 
Rocki wycofał swoje wnioski (pkt II ppkt: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 12 zestawienia wniosków). 

 

 
 
 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
 (-) Stanisław Piotrowicz  (-) Mariusz Witczak 

 

u
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej 

oraz niektórych innych ustaw 

 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

 

Wniosek 
KSTAP, 
KPCPP 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

1)  w art. 1 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

"3a) w art. 5: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu 

ze względu na ochronę ważnego interesu 

gospodarczego państwa w zakresie i w czasie, w jakim 

udostępnienie informacji: 

1) osłabiłoby zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa 

w procesie gospodarowania jego mieniem albo 

zdolność negocjacyjną Rzeczypospolitej Polskiej w 

procesie zawierania umowy międzynarodowej lub 

podejmowania decyzji przez Radę Europejską lub 

Radę Unii Europejskiej; 

2) utrudniłoby w sposób istotny ochronę interesów 

majątkowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu 

Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem 

lub innym organem orzekającym.", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1, 1a i 2, ograniczać 

dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w 

postępowaniu przed organami państwa, w 

szczególności w postępowaniu administracyjnym, 

karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu 

strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych 
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lub innych podmiotów wykonujących zadania 

publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w 

zakresie tych zadań lub funkcji.";"; 

 

 Uwaga:  

Poprawki nr 2, 8, 11 i 13 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 14. 

 

2)  w art. 1 skreśla się pkt 4, 5 i 6; 
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 Uwaga:  

Poprawki nr 3 i 12 należy głosować łącznie. 

 

 

3)  Uwaga: Poprawka wycofana. 
w art. 1 skreśla się pkt 7 i 8;  
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 Uwaga:  

Poprawki nr 4, 9 i 10 należy głosować łącznie. 

 

4)  Uwaga: Poprawka wycofana. 
w art. 1 w pkt 9, w art. 23a w ust. 1 skreśla się wyrazy "w celach 

komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel 

wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona,"; 

 

Poprawka sen. 
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5)  Uwaga: Poprawka wycofana. 
w art. 1 w pkt 9, w art. 23a skreśla się ust. 5; 

 

Poprawka sen. 
M. Rockiego 
 

6)  Uwaga: Poprawka wycofana. 
w art. 1 w pkt 9, w art. 23c w ust. 2 skreśla się wyrazy "oraz inne czynniki, 

jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne 

wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w 

szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji"; 
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7)  Uwaga: Poprawka wycofana. 
w art. 1 w pkt 9, art. 23e otrzymuje brzmienie: 

"Art. 23e. Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego 

wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia 

korzystania z tej informacji przez innych użytkowników."; 
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8)  w art. 1 w pkt 9: 

a) w art. 23g: 

- w ust. 1 skreśla się pkt 3, 

- w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy "lub w centralnym 

repozytorium", 

b) w art. 23h: 

- w ust. 1 skreśla się pkt 1, 

- w ust. 2 skreśla się wyrazy "lub w centralnym repozytorium"; 
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9)  Uwaga: Poprawka wycofana. 
w art. 4, w ust. 5 skreśla się wyrazy "w celach komercyjnych i 

niekomercyjnych,"; 
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10)  Uwaga: Poprawka wycofana. 
w art. 6 w pkt 1, w ust. 2 skreśla się wyrazy "w celach komercyjnych i 

niekomercyjnych"; 
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11)  skreśla się art. 9; 
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12)  Uwaga: Poprawka wycofana. 
skreśla się art. 10; 
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13)  w art. 12 skreśla się wyrazy ",  z wyjątkiem art. 1 pkt 4–6 i 9 w 

zakresie dotyczącym centralnego repozytorium informacji 

publicznej, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia 

ogłoszenia"; 
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14)  w art. 12 wyrazy "12 miesięcy" zastępuje się wyrazami 

"24 miesięcy". 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


