
Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk

Warszawa, 23 listopada 2013 r.

chciałbym serdecznie zaprosić na konferencję organizowaną 11 grudnia 2013 r. w Warszawie (Pałac

Staszica) przez Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Rzecznika Praw

Obywatelskich nt. Prawo do informacji publicznej - efektywność regulacji i perspektywy jej

rozwoju. Konferencja poświęcona jest omówieniu aktualnych problemów stosowania przepisów o

dostępie do informacji publicznej z punktu widzenia efektywności konstytucyjnych uprawnień w

zakresie prawa do informacji oraz przedstawieniu wyzwań dotyczących realizacji tego prawa i

związanych z tym postulatów zmian w prawie. Konferencja będzie okazją do uczczenia pamięci

Profesor Teresy Górzyńskiej, która odeszła od nas nagle w kwietniu 2013 r. Profesor Teresa

Górzyńska była gorącym orędownikiem jawności życia publicznego, a także była inicjatorem i

współorganizatorem dorocznych konferencji INP PAN i RPO. Jej praca naukowa wytyczyła kierunki

myślenia o informacji publicznej w Polsce.

Zachęcając do udziału w naszej konferencji załączam jej program. Udział w konferencji jest

bezpłatny. Jednakże z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja

uczestników, której można dokonać pisząc na adres w.drobny@inp.pan.pl

Będę wdzięczny za przekazanie informacji o naszej konferencji współpracownikom oraz

innym zainteresowanym osobom.

Dr Grzegorz Sibiga

Zakład Prawa Administracyjnego

Instytut Nauk Prawnych PAN

00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, tel. 22 826-75-71, e-mail: inp.@inp.pan.pl, www.inp.pan.pl



Plan konferencji

Prawo do informacji publicznej - efektywność regulacji i

perspektywy jej rozwoju

11 grudnia 2013 r., Polska Akademia Nauk, Warszawa, Pałac Staszica, Sala Lustrzana

9.00 - 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 - 9.50 - Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Władysław Czapliński, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN

prof. dr hab. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich

Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli

9.50 -10.10 - Referat wprowadzający

Krzysztof Kwiatkowski, Prezes NIK, Dostęp do informacji publicznej w świetle kontroli
Najwyższej Izby Kontroli

10.10 - 12.20 Sesja I: Stan obecny prawa informacji publicznej. Moderator: prof. Irena
Upowicz, RPO

prof. dr hab. P.Fajgielski, KUL, Rola prowa do informacji w demokrotycznym państwie

prawnym w świetle poglqdów prof. Teresy Górzyńskiej

Adam Jasser, sekretarz stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Otwartość. i przejrzystość

dostępu do informacji a sprawne funkcjonowanie państwa

dr Grzegorz Sibiga, INP PAN, Sposób regulacji ograniczeń dostępu do informacji publicznej w

polskim ustawodawstwie

prof. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, Romuald Szewczuk, Sąd Najwyższy, Kolizja

wartości konstytucyjnych - prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do ochrony sfery

prywatności (uwagi na tle wniosku Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyższego do Trybunału

Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2013 r.)

Dyskusja

12.20 - 13.20 - lunch
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13.20 - 15.30 Sesja II: Perspektywy rozwoju prawa do informacji. Moderator: dr Mateusz
Błachucki, INP PAN

prof. dr hab. Anna Sobaczewska, INP PAN, dr Agnieszka Piskorz-Ryń, WPiA UKSW,

Postulowane zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej według ekspertyzy INP

PAN dla MAie

Karolina Miksa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Konstytucyjność ustawowego

wyznaczenia zakresu pojęcia "informacja publiczna" na przykładzie wniosku RPa o

stwierdzenie niekonstytucyjności art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

dr Bogdan Fischer, UJ, Reforma europejskiego prowa ochrony danych osobowych i jej

konsekwencje dla prawa do informacji

Maciej Groń, MAie, Wydzial Administracji i Nauk Społecznych PW, Zmiany w prawie UE w

zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego - wyzwania dla

polskiego prawodawcy

dr Mariusz Maciejewski, INP PAN, Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej a prawa

własności intelektualnej

Dyskusja

15.30 - 15.45 - Podsumowanie i zamknięcie konferencji
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