
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia

2011 r. ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych

ustaw, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:

- 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 lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób

pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.";".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 14 września 2011 r. Senat zajął stanowisko w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw i uchwalił

do niej poprawkę.

W świetle art. 61 ust. 3 Konstytucji przyznane obywatelom prawo do uzyskiwania

informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne

może być ograniczone między innymi ze względu na określoną w ustawie ochronę ważnego

interesu gospodarczego państwa.

Należy zauważyć, że zarówno obowiązująca ustawa z dnia 6 września 2001 r.

o dostępie do informacji publicznej, jak również rozpatrywana przez Senat nowelizacja nie

wykonują wspomnanego przepisu Konstytucji, tj. nie wskazują w jakich przypadkach może

nastąpić ograniczenie prawa do uzyskiwania informacji publicznej ze względu na ochronę

ważnego interesu gospodarczego państwa. W konsekwencji powoduje to obowiązek

udostępniania informacji nawet jeżeli istnieje poważne zagrożenie tego interesu.

W związku z powyższym Senat uznał za zasadne przyjęcie poprawki w celu

wprowadzenia regulacji określającej w jakim zakresie oraz czasie możliwe będzie

ograniczenie dostępu do informacji publicznej z uwagi na konieczność ochrony ważnego

interesu gospodarczego państwa. Poprawka ta wskazuje dwa takie przypadki. Podmioty

obowiązane do udostępniania informacji publicznej będą musiały wykazać, że udzielenie

informacji publicznej mogłoby osłabić zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie

gospodarowania jego mieniem albo zdolność negocjacyjną Rzeczypospolitej Polskiej w

procesie zawierania umowy międzynarodowej lub utrudniłoby w sposób istotny ochronę

interesów majątkowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Państwa w postępowaniu przed

sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym.

Należy podkreślić, że ograniczenie prawa do informacji będzie miało w tych

przypadkach charakter czasowy – po zakończeniu negocjacji lub postępowania sądowego

nie będzie podstaw do odmowy udzielenia tych informacji.


