Warszawa, 18 lipca 2013 r.

Szanowny Pan
Bartłomiej Sienkiewicz
Minister Spraw Wewnętrznych

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji
o działalności organów władzy publicznej. Szczegółowy tryb udzielania informacji publicznej
określa ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112,
poz. 1198). Zgodnie z jej art. 6 ust. 1 pkt 1 udostępnieniu podlega również informacja publiczna
o zamierzeniach działań władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz o projektowaniu aktów
normatywnych.

Nawiązując do odpowiedzi Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z 22 maja 2013 r. na wniosek Fundacji Panoptykon z 13 maja 2013 r. o udostępnienie informacji
publicznej w zakresie planów legislacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także do
adresowanego do Fundacji pisma Ministra Spraw Wewnętrznych z 10 lipca 2013 r. (sygn. KSS4452-3(2)/13) Fundacja Panoptykon wnosi o udostępnienie informacji:
1. czy zakończono procedurę formalnego włączania prac nad projektem przyszłej
kompleksowej regulacji stosowania monitoringu wizyjnego do harmonogramu prac
legislacyjnych;
2. czy zostały rozpoczęte merytoryczne prace nad przygotowaniem projektu ustawy
dotyczącej stosowania monitoringu wizyjnego oraz na jakim one są etapie;
3. czy przygotowano „wstępną, roboczą wersję projektu założeń ustawy”, o której mowa w
piśmie z 10 lipca 2013 r., a jeśli nie – na kiedy planowane jest jej przygotowanie.

Podczas konferencji prasowej z udziałem Prezesa Rady Ministrów – Donalda Tuska, która miała
miejsce 29 maja 2013 r. Minister Spraw Wewnętrznych – Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział
stworzenie ustawy „przeciw wielkiemu bratu” regulującej zasady dostępu Policji i innych służb
do danych telekomunikacyjnych podlegających obowiązkowej retencji, stosowanie kontroli
operacyjnej i monitoringu wizyjnego. W związku z powyższym Fundacja Panoptykon prosi
o udostępnienie informacji:
1. czy zostały podjęte prace zmierzające do przygotowania wyżej wymienionej ustawy;
2. na jakim etapie znajdują się prace i na kiedy zaplanowane jest ich zakończenie.
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Prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną w otwartym formacie umozliwiającym
kopiowanie (pdf, odt, doc lub rtf) na adres mailowy: fundacja@panoptykon.org.
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