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Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31 lipca 2017 r. 

Szanowny Panie, 

w okresie od 1 stycznia br. do 30 czerwca br. do Ministerstwa Cyfryzacji wpłynęło 171 wnio-

sków o udostępnienie informacji publicznej. W żadnym przypadku nie została wydana decy-

zja o odmowie udostępnienia informacji publicznej na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

dostępie do informacji publicznej1. 

Odnosząc się do kwestii zarządzania informacją publiczną w urzędzie informuję, że w Mini-

sterstwie Cyfryzacji udostępnianie informacji publicznej koordynowane jest przez Biuro Mi-

nistra2 (BM). Komórka ta rozpatruje wszystkie wpływające do MC wnioski i odpowiada za 

uzyskanie merytorycznych danych z właściwych departamentów, po czym udziela wniosko-

dawcom odpowiedzi. BM prowadzi również rejestr wszystkich wniosków o dostęp do infor-

macji publicznej wpływających do urzędu. Dodatkowo od lipca br. na stronie internetowej 

MC publikowane są odpowiedzi na wpływające do Ministerstwa wnioski, skargi, petycje, in-

terpelacje i inne zapytania, dotyczące najbardziej istotnych obszarów naszej działalności. 

Ponadto w lutym br. w MC utworzony został Departament Zarządzania Informacją Publiczną3 

(DZIP), którego działania nakierowane są na ułatwianie obywatelom dostępu do informacji o 

administracji publicznej w Polsce i o usługach, które administracja świadczy dla obywateli. 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym MC do zadań DZIP należy w szczególności4: 

                                                 
1 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1767) 
2 Zgodnie z zarządzeniem nr 40 Ministra Cyfryzacji z dnia 24 października 2016r. w sprawie ustalenia regulami-

nu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. MC z 2016 poz. 47) 
3 Na mocy zarządzenia nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w 
sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji (M.P. 2017 poz. 160) 
4 Zarządzenie nr 6 Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regu-
laminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. MC z 2017 poz. 5), zmienione przez zarządzenie nr 15 
Ministra Cyfryzacji z dnia 4 czerwca 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organiza-
cyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. MC z 2017 poz. 16) 
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1. realizacja zadań w zakresie zapewnienia jednego punktu dostępu do informacji pu-

blicznej, z wyłączeniem informacji publicznych udostępnianych w CRIP;   

2. kreowanie polityki zarządzania dostępem do informacji publicznej w zakresie bezw-

nioskowego dostępu do informacji publicznej oraz ustalanie standardów wykorzysty-

wanych w tym zakresie narzędzi, z wyłączeniem informacji publicznych udostępnia-

nych w CRIP; 

3. wykonywanie zadań w zakresie integracji stron internetowych: Kancelarii Prezesa Ra-

dy Ministrów, urzędów obsługujących ministrów, urzędów obsługujących centralne 

organy administracji rządowej, urzędów wojewódzkich, urzędów obsługujących orga-

ny rządowej administracji zespolonej oraz organy niezespolonej administracji rządo-

wej, ze stronami podmiotowymi Biuletynu Informacji Publicznej organów obsługiwa-

nych przez wymienione urzędy; 

4. realizacja zadań związanych z dostępnością stron internetowych administracji pu-

blicznej dla osób niepełnosprawnych, w tym związanych z przygotowaniem do 

implementacji prawa Unii Europejskiej z zakresu dostępności stron internetowych 

instytucji sektora publicznego; 

5. prowadzenie i rozwijanie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony 

podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej 

 

DZIP pracuje więc obecnie m.in. nad integracją stron internetowych ministerstw ― tworzony 

jest jeden portal informacyjny Rady Ministrów jako podstawowe źródło informacji o admini-

stracji rządowej w Polsce i o sposobie załatwiania przez obywateli spraw urzędowych. W 

ramach powyższego działania prowadzone są prace nad stworzeniem dla stron ministerstw 

mechanizmów, które pozwolą pobierać z nich informacje w otwartych formatach danych. 

Planowany termin ich udostępnienia to koniec br. Dzięki temu odczyt danych będzie możliwy 

przy użyciu darmowych programów dostępnych dla każdego odbiorcy indywidualnego i in-

stytucjonalnego. Osoby zainteresowane będą mogły więc np. zachować dane ze stron inter-

netowych w celu ich późniejszej analizy, również automatycznej (w szczególności planowane 

jest wdrożenie mechanizmu publikacji do formatu XML).  

 

Z poważaniem, 

Dominika Waligórska 

Dyrektor Biura Ministra 

/podpisano elektronicznie/ 

https://mc.gov.pl/projekty/portfel-projektow/portal-govpl

