Warszawa, dnia 16 września 2015 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
DP-WL.0211.27.2015

Pani
Justyna Duszyńska
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do Spraw Cyfryzacji
Szanowna Pani Sekretarz,
stosownie do § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenia nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 maja 2014 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M. P. poz. 395)
w załączeniu przekazuję projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego (UC178), z uprzejmą prośbą skierowanie go do rozpatrzenia przez Komitet Rady
Ministrów do spraw Cyfryzacji na posiedzeniu w dniu 23 września 2015 r.
Celem projektu jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 175/1).
Rzeczpospolita Polska była zobowiązana wdrożyć przepisy ustawowe niezbędne do
wykonania powyższej dyrektywy do dnia 18 lipca 2015 r.
W dniu 20 lutego 2015 r. projekt założeń projektu ustawy został przyjęty w trybie
obiegowym przez KRMC.
Projekt ustawy został opracowany przez Rządowe Centrum Legislacji we współpracy
z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji na podstawie założeń przyjętych na posiedzeniu
Rady Ministrów w dniu 4 sierpnia 2015 r. (ZC37, RM -110-62-15).
W dniu 15 września 2015 r. ww. projekt ustawy został uzgodniony przez Komisję
Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Załączony projekt uwzględnia uwagę zgłoszoną przez MSZ w sprawie konieczności
zmiany art. 10 ust. 2 projektu ustawy.
W odniesieniu natomiast do uwag KPRM uprzejmie informuję, że w projekcie ustawy
uwzględniono uwagę dotyczącą zmiany ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach polegającą na dodaniu art. 16a ust. 4. Uwzględniono również uwagę dotyczącą
konieczności uzupełnienia OSR o przykłady rozwiązań z innych państw UE, które już
implementowały dyrektywę 2013/37/UE.
W pozostałym zakresie uwagi MSZ i KPRM nie zostały uwzględnione. Odniesienie się
do przedmiotowych uwag zostało zawarte w załączonej tabeli rozbieżności.
Z poważaniem,
z up. Magdalena Młochowska
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/
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