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MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW

Warszawa, dnia ^ wrzesnia 2015 r.

SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW
Jacek Cichocki
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Pan
Jan G R A B I E C
Podsiekretarz Stanu
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Szanowny Panic Ministrze,
w odpowiedzi na pismo z dnia 26 sierpnia 2015 r. (znak: DP-WL.0211.27.2015),
dotycz^ce projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
przedstawiam nast^puj^ce uwagi.
I.

Uwagi w trybie okreslonym w § 118 ust. 2 pkt 2 lit. b uchwaly Nr 190 Rady Ministrow
z dnia 29 pazdziernika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow.

Rozwi^zania zawarte w niniejszym projekcie ustawy
zgodne z Zalozeniami projektu ustawy
0 ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego przyj^tymi przez Rad^ Ministrow
w dniu 4 sierpnia 2015 r., z wyj^tkiem nast^puj^cych kwestii:

A/W zakresie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
1)

W art. 8 ust. 2 okreslono, ze wprzypadku gdy ponowne wykorzystywanie jest
dokonywane przez uzytkownikow b^dqcych podmiotami wykonuj^cymi zadania publiczne
wramach dzialalnosci wykraczaj^cej poza realizacj^ takich zadan, warunki ponownego
wykorzystywania lub opiaty za ponowne wykorzystywanie okresla si^ na takich samych
zasadach jak w przypadku innych uzytkownikow. Przepis ten nie znajduje bezposredniego
odzwierciedlenia w tresci zaiozen.

2)

W art. 23 ust. 1 pkt 2 okreslono, ze podmiot zobowi^zany po rozpatrzeniu wniosku
o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego informuje wnioskodawc?
o braku mozliwosci ponownego wykorzystywania w sposob wskazany we wniosku.
Przepis ten nie znajduje odzwierciedlenia w zaiozeniach. Regulacji takiej nie zawieraj^
takze obowi^zuj^ce obecnie przepisy.

3)

W projekcie ustawy brak jest upowaznienia dla ministra wlasciwego ds. informatyzacji do
wydania rozporz^dzenia okreslaj^cego wzor wniosku o przekazanie informacji w celu jej
ponownego wykorzystywania, co przewiduj^ zalozenia w pkt 11.
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B/ Wzakresie zmian w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
1)

2)

3)

W art. 16a ust. 3 przewiduje sif, ze podmioty zobowi^ane mog^ rowniez udost^pniac
materialy archiwalne niestanowi^ce panstwowego zasobu archiwalnego, jezeli mozliwosc
udost^pniania nie zostala wyl^czona. Przepis ten nie znajduje odzwierciedlenia
w zaiozeniach.
Projekt, w art. 16c ust. 1 przyjmuje - jako generaln^ - zasad^ nieodptatnego dost^pu do
materialow archiwalnych. Zalozenia, w pkt 9b, tiret czwarte przewidywaly takze
zakreslenie w ustawie obszaru odplatnych uslug swiadczonych przez dysponentow
materialow archiwalnych, jednak projekt ustawy nie zawiera takiej regulacji.
Rowniez regulacje zawarte w art. 16 c ust 2 - 4 nie znajduj^ bezposredniego
odzwierciedlenia w zaiozeniach.
Zalozenia w pkt 9b, tiret szoste wskazywaly, ze nowelizacja ustawy o archiwach obejmie
wskazanie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w katalogu
dozwolonych form korzystania z udost^pnionego materialu archiwalnego. Projekt ustawy
nie zawiera regulacji w tym zakresie.

C/ W zakresie zmian w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktow naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach post^powania w sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa
paliwowego panstwa i zaklocen na rynku naftowym
Zalozenia nie przewidywaly nowelizacji tej ustawy.
Zwracam si? z uprzejm^ prosb^ o przekazanie wyjasnien odnosz^cych si? do ww. roznic.
II.
Uwagi do Oceny Skutkow Regulacji
Ocena Skutkow Regulacji wymaga uzupetnienia o:
1) przedstawienie przykladu udost?pnienia zasobow (np. ksi^zki, dla ktorej nie istnieje kopia
cyfrowa) w ramach procedury przewidzianej w projekcie ustawy wraz z oszacowaniem
oplaty za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego;
2) rozszerzenie porownania mi?dzynarodowego o przedstawienie dla krajow UE ktore juz
wdrozyly lub s^ w trakcie wdrazania dyrektywy:
a) zakresu podmiotow zobowi^zanych do udost?pniania zasobow w ramach ponownego
wykorzystania informacji sektora publicznego w poszczegolnych krajach;
b) sposobu ustalania oraz wysokosci (na wybranych przykladach) oplat za ponowne
wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Z powazaniem

