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Warszawa, dn.44 września 2015 r.

MINISTER-CZŁONEK RADY MINISTRÓW
SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
Jacek Cich orki
DLL(l.P1. Ut 1t019Ąf) Zou1

Pani
Magdalena Mioehowska
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Szanowna Pani Minister,

w związku z pismem z dnia 8 września 2015 r. (znak DP-WLO2I
1.27.2015) zawierającym
stanowisko do uwag zgłoszonych przez Szefa Kancelarii Prezes
a Rady Ministrów W trybie
określonym w * 118 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr 190 Rady Minist
rów z dnia 29 października
2013 r.
Regulamin pracy Rady Ministrów
do projektu ustawy o ponownym
nykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Ud 78) uprzejm
ie informuję, że:
I.
w zakresie uwag zgłoszonych w ramach oceny zgodności ww.
projektu ustawy
z założeniami przyjmuję propozycje nowych przepisów oraz
przedstawione
wyjaśnienia, z wyjątkiem stanowiska do yągjdpyęąęcj braku
w proj4cie ustawy
przepisu upoważniającego ministra właściwego do spraw informatyzac
ji do określenia
w drodze rozporządzenia wzoru wniosku o przekazanie inform
acji sektom
publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania (założenia pkt
11).
Podtrzymuję opinię o potrzebie uwzględnienia w projekcie ustawy
przedmiotowego
upoważnienia. nie tylko z uwagi na potrzebę zgodności
projektu ustawy
z założeniami, ale również zc względów praktycznych. Brak jednolitego
wzoru mnisi
wnioskodawców do samodzielnej interpretacji art. 20 ust. określa
3
jącego niezbędne
elementy wniosku. Składane wnioski, nawet zawierające
wymagane elementy, będą
-

-

-

się różnić konstrukcją, co może oznaczać, że podmioty
zobowiązane będą
przeznaczać na ich analizę pod kątem spełniania wymogów
formalnych znacznie
więcej czasu, niż gdyby wnioski były wnoszone na standa
rdowym formularzu.
Ponadto, w takiej sytuacji istnieje zagrożenie, że podmioty
zobowiązane będą częściej
wykazywać wnioskodawcom błędy formalne. Zatem odformalizowanie
wniosku tylko
pozornie leży w interesie wnioskodawców, a zupełnie nic leży w
interesie podmiotów
zobowiązanych.
w zakresie uwag zgłoszonych do Oceny Skutków
Regulacji przedstawione
wyjaśnienia nie są wystarczające i w związku z tym podtrz
ymuję wcześniej
-

II.

zgłoszone uwagi.
Biorąc powyższe pod uwagę, zastrzegam sobie możliw
ość zgłaszania dodatkowych uwag do
projektu ustawy w trakcie prac Stałego Komitetu Rady Ministrów.
Z QjagflM3anu
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