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W związku z pismem z dnia 27 listopada 2015 r., znak: RM-001-48-15, uprzejmie
przekazuję do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekt ustawy o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (UC178).
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 ww. dyrektywy do dnia 18 lipca
2015 r.
Projektowana ustawa została opracowana przez Rządowe Centrum Legislacji
we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji na podstawie założeń, które
zostały przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 4 sierpnia 2015 r. Uprzejmie wyjaśniam, że
zgodnie z § 119 Regulaminu pracy Rady Ministrów z uwagi na brak istotnych zmian
w stosunku do założeń projektu ustawy przyjętych przez Radę Ministrów, projekt ustawy nie
był

kierowany do konsultacji publicznych i opiniowania.
Projekt ustawy został w dniu 15 września 2015 r. uzgodniony przez Komisję Wspólną
Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Przedłożony projekt ustawy uwzględnia ustalenia Komitetu do Spraw Europejskich,
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji oraz Stałego Komitetu Rady Ministrów, który
przyjął projekt i rekomendował go Radzie Ministrów na posiedzeniu w dniu 29 października
2015 r. Przedkładany projekt ustawy uwzględnia również uwagę Ministra Spraw
Zagranicznych zgłoszoną w piśmie z dnia 19 października 2015 r., co było warunkiem uznania
projektu za zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Zgodnie z § 122 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów projekt nie był kierowany
do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.
Wersja elektroniczna projektu jest zgodna z wersją przekazaną w postaci papierowej.

···---··--···~----

ji(:~r·:~·c>

·-··-·----·-

,,

·--- -- -------····--· --

-

!
!
1

j

l 'V''''" 7=>~ablflik)_: _ '( ') _

1• l " J m;:r:"Tl~ '1 d/1
/
L2,- -4~-egz..-projektu !ustawy (oraz uzasadnienie i OSR wraz z załącznikiem)
1

l

1

ML/ML 2455820

---------------------------------

•

•

.

3.
4.
S.
6.
7.

Ustalenia Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji oraz Komitetu do Spraw Europejskich
Opinia o zgodności z prawem UE
Tabela zgodności
Odwrócona tabela zgodności
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie maksymalnych stawek opłat za
ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Materiały do rozpatrzenia
na posiedzeniu Rady Ministrów
w dniu 8 grudnia 2015 r.

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Departament Rady Ministrów
RM-10-80-15
02-12-2015
CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW

Przedstawiam dokument rządowy zgłoszony
przez Ministra Cyfryzacji- do rozpatrzenia.
(-) Sekretarz Rady Ministrów

Projekt z dnia 20 listopada 2015 r.
USTAWA
z dnia

2015 r.

o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 1>· 2>
Rozdzial1
Przepisy ogolne
Art. 1. Ustawa okresla zasady i tryb udostt:tpniania lub przekazywania informacji
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, kt6re udostt:tpniaj'!lub
przekazuj'l te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz oplaty za ponowne
wykorzystywanie.
Art. 2. 1. Przez informacjt:( sektora publicznego nalezy rozumiec kai:d'! tresc lub jej
czt:tsc, niezaleznie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dzwit:tkowej,
wizualnej lub audiowizualnej), bttd'!C'! w posiadaniu podmiot6w, kt6re udostt:tpniaj'l lub
przekazuj'l tt:( informacjt:( w celu ponownego wykorzystywania.
2. Przez ponowne wykorzystywanie nalezy rozumiec wykorzystywanie przez osoby
fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadaj'lce osobowosci prawnej, zwane
dalej ,uzytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub
niekomercyjnych innych niz pierwotny publiczny eel, dla kt6rego informacja zostala
wytworzona.

'l

2

l

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regu1acji wdrozenia postanowien dyrektywy 2003/98/WE
Par1amentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania
informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90) zmienionej dyrektyw~ 20 13/37/UE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniaj~q dyrektywy 2003/98/WE w sprawie
ponownego wykorzystywania informacji sektora pub1icznego (Dz. Urz. UE L 175/1).
Niniejsz~ ustaw~ zmienia sitr ustawy: ustawtr z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwa1nym
i archiwach, ustawtr z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawtr z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej ustawtr z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, ustawtr z dnia 20 czerwca 1997
r.- Prawo o ruchu drogowym, ustawtr z dnia 18 1ipca 2001 r.- Prawo wodne, ustawtr z dnia 6 wrzesnia 2001
r. o dosttrpie do informacji pub1icznej, ustawtr z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziala1nosci gospodarczej,
ustawtr z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w rea1izuj~cych zadania publiczne,
ustawtr z dnia 16 1utego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produkt6w naftowych i gazu ziemnego oraz
zasadach posttrpowania w sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa paliwowego panstwa i zakl6cen na rynku
naftowym oraz ustawtr z dnia 24 wrzesnia 2010 r. o ewidencji ludnosci.

-23. Podmiotami, kt6re udost((pniaj£! lub przekazuj£! informacje sektora publicznego w celu
ponownego wykorzystywania, zwanymi dalej ,podmiotami zobowi£!zanymi", S£!:
1)

jednostki sektora finans6w publicznych w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z p6zn. zm. 3));

2)

inne

niz

okreslone

w pkt 1 panstwowe jednostki

organizacyjne

nieposiadaj£!ce

osobowosci prawnej;
3)

inne niz okreslone w pkt 1 osoby prawne, utworzone w szczeg6lnym celu zaspokajania
potrzeb o charakterze powszechnym, niemaj£!cych charakteru przemyslowego ani
handlowego, jezeli podmioty, o kt6rych mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2,
pojedynczo lub wsp6lnie, bezposrednio albo posrednio przez inny podmiot:
a)

finansuj£! je w ponad 50% lub

b)

posiadaj£! ponad polow(( udzial6w albo akcji, lub

c)

sprawuj£! nadz6r nad organem zarz£!dzaj£!cym, lub

d)

maj£! prawo do powolywania ponad polowy skladu organu nadzorczego lub
zarz£!dzaj£!cego;

4)

zwi£!Zki podmiot6w, o kt6rych mowa w pkt 1-3.
Art. 3. Przepis6w ustawy nie stosuje si(( do informacji sektora publicznego b((d£!cej

w posiadaniu:
1)

jednostek publicznej radiofonii i telewizji w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia
29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531 i 1830) oraz
Polskiej Agencji Prasowej S.A.,

2)

panstwowych instytucji kultury, samorz£!dowych instytucji kultury oraz innych
podmiot6w prowadz£!cych dzialalnosc kulturaln£!, o kt6rej mowa w art. 2 ustawy z dnia
25 pazdziemika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (Dz. U.
z 2012 r. poz. 406, z p6zn. zm. 4)), z wyj£!tkiem muze6w panstwowych i muze6w
samorz~dowych

w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

(Dz. U. z 2012 r. poz. 987 oraz z 2015 r. poz.

1505), bibliotek publicznych

w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829), a takZe archiw6w tworz£!cych

3

l Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646,
z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269,
1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.
4l Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r.
poz. 337 i 1505.

-3panstwowl:}- siec archiwalnl:}- oraz innych jednostek organizacyjnych prowadzl:}-cych
dzialalnosc archiwalnl:}- w zakresie panstwowego zasobu archiwalnego w rozumieniu
art. 22 ustawy z dnia 141ipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1446), zwanych dalej ,archiwami",
3)

szk6l wyzszych, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu
przepis6w ustawy

z dnia

30 kwietnia

2010 r.

o zasadach

finansowania

nauki

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), z wyjl:}-tkiem bibliotek
naukowych w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
s~jednostki

sektora publicznego,

4)

bibliotek naukowych, kt6rych organizatorami nie

5)

podmiot6w, o kt6rych mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie
oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z p6in. zm. 5))

- chyba ze informacja ta stanowi informacjy publicznl:}- podlegajl:}-Cl:}- udostttpnieniu
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 4. Przepis6w ustawy nie stosuje sitt do informacji sektora publicznego:
1)

przekazywanych mittdzy podmiotami wykonujl:}-cymi zadania publiczne, w celu
realizacji zadan okreslonych prawem;

2)

kt6rych udostttpnianie lub przekazanie zostalo uzaleznione od wykazania interesu
prawnego lub faktycznego na podstawie odrttbnych przepis6w.
Art. 5. Ka:ldemu przysluguje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora

publicznego:
1)

udostttpnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczeg6lnosci na stronie
podmiotowej

Biuletynu

Informacji

Publicznej

podmiotu

zobowil:}-Zanego

lub

w centralnym repozytorium informacji publicznej, o kt6rym mowa wart. 9a ustawy

5

l Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr
281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.
814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317
i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240,
1418, 1607, 1629 i 1640.

-4z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostypie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782,
z p6zn. zm. 6)), zwanym dalej ,centralnym repozytorium";
2)

przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie lub w innych trybach.
Art. 6. 1. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na

zasadach okreslonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych
tajemnic ustawowo chronionych.
2. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze wzglydu na
prywatnosc osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiybiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy
informacji o osobach

pelni~cych

funkcje publiczne,

maj~cych

zwi¥ek z pelnieniem tych

funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba
fizyczna lub przedsiybiorca rezygnuj~ z przysluguj~cego im prawa.
3. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji
byd~cych

informacjami sektora publicznego, do kt6rych dost((p jest ograniczony na podstawie

innych ustaw. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje sit( odpowiednio.
4. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji
sektora publicznego:
1)

kt6rych wytwarzanie przez podmioty

zobowi~zane

nie nalezy do zakresu ich zadan

publicznych okreslonych prawem;
2)

powi¥anych z obiektami
podmiotu

zobowi~zanego,

byd~cymi

depozytami

znajduj~cymi

o ile ich wlasciciele umownie

Sl((

wyl~czyli

w posiadaniu
mozliwosc ich

udostypniania lub przekazywania w calosci lub w okreslonym zakresie;
3)

do kt6rych prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu ustawy z dnia 4lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,
z p6zn. zm. 7)), prawa do baz danych w rozumieniu ustawy z dnia 27lipca 2001 r.
o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z p6:ln. zm. 8)), prawa do odmian
roslin w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roslin

6

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 z 2015 r.
poz. 1240 oraz z 2016 r. poz....
7l
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 843,
z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016 oraz z
2015 r. poz. 932,994, 1639 i 1923.
8) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz.
662 i Nr 176, poz. 1238.
)

-5(Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z p6zn. zm. 9)), prawa wlasnosci przemyslowej w rozumieniu
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1410 z p6zn. zm. 10)) lub prawa wlasnosci przemyslowej podlegaj'!cego ochronie na
podstawie um6w mitrdzynarodowych lub przepis6w prawa Unii Europejskiej,
przysluguj'! podmiotom innym niz podmioty zobowi'!zane;
4)

btrd<!cych w posiadaniu muze6w panstwowych, muze6w samorz<!dowych, bibliotek
publicznych, bibliotek naukowych lub archiw6w, w przypadku gdy pierwotnym
wlascicielem autorskich praw maj'!tkowych lub praw pokrewnych byly podmioty inne
niz podmioty zobowi'!zane, a czas trwania tych praw nie wygasl.

Art. 7. 1. Przepisy ustawy nie naruszaj'! prawa dosti(pU do informacji publicznej an1
wolnosci jej rozpowszechniania oraz przepis6w innych ustaw okreslaj'!cych zasady, warunki
i tryb dosti(pu do informacji btrd<!cych informacjami sektora publicznego.
2. Przepisy ustawy nie naruszaj'! przepis6w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309).
Rozdzial2
Zasady udostcrpniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu
ponownego wykorzystywania

Art. 8. 1. Podmiot zobowi'!zany udost((pnia lub przekazuje informacje sektora
publicznego w celu ponownego wykorzystywania w por6wnywalnych sytuacjach na takich
samych warunkach.
2.

w przypadku gdy ponowne wykorzystywanie jest dokonywane przez uzytkownik6w

btrd<!cych podmiotami wykonuj'!cymi zadania publiczne w ramach dzialalnosci wykraczaj'!cej
poza realizacji( takich zadan, warunki ponownego wykorzystywania lub oplaty za ponowne
wykorzystywanie okresla sitr na takich samych zasadach jak w przypadku innych
uzytkownik6w.

Art. 9. 1. Podmiot zobowi'!zany, kt6ry udostt;:pnia lub przekazuje informacje sektora
publicznego w celu ponownego wykorzystywania, nie moze wprowadza6 ograniczenia
korzystania z tych informacji przez innych uzytkownik6w.

9

)

10
)

Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 877, z 2007 r. Nr 99, poz.
662, z 2011 r. Nr 186, poz. 1099 oraz z 2015 r. poz. 1830.
Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615

-

-------------------------------------------------,

-62. W przypadku

gdy

prawidlowe

wykonywanie

zadaii

publicznych

wymaga

ograniczenia korzystania z informacji sektora publicznego przez innych uzytkownik6w,
podmiot zobowi¥any moze zawrzec umowy o udzielenie wyll:!cznego prawa do korzystania
z tej informacji.
3. Umowa o udzielenie wyll:!cznego prawa do korzystania z informacji sektora
publicznego podlega ocenie przez podmiot zobowi'lzany raz do roku co do dalszego istnienia
powod6w jej zawarcia. Jezeli w wyniku oceny podmiot zobowil:!zany stwierdzi ustanie
powod6w jej zawarcia, niezwlocznie wypowiada umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Art. 10. 1. Podmioty zobowi'lzane, kt6re udostypniajl:! lub przekazujl:! informacje sektora

publicznego w celu ponownego wykorzystywania z uzyciem system6w teleinformatycznych,
Sl:! obowil:!zane do stosowania format6w danych oraz protokol6w komunikacyjnych
i szyfrujl:!cych, jezeli to mozliwe w formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego,
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizujl:!cych zadania publiczne (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz .... ).
2. Podmioty zobowil:!zane nie Sl:! obowi¥ane do tworzenia informacji sektora
publicznego, ich przetwarzania w spos6b lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne
wykorzystywanie oraz sporzl:!dzania z nich wycil:!g6w, jezeli spowoduje to koniecznosc
podjycia nieproporcjonalnych dzialan przekraczajl:!cych proste czynnosci.
Art. 11. 1. Podmiot zobowil:!zany udostypnia na swojej stronie podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej w menu przedmiotowym w kategorii ,Ponowne wykorzystywanie":
1)

warunki ponownego wykorzystywania, jezeli zostaly przez niego okreslone;

2)

wysokosc oplat za ponowne wykorzystywanie, w tym podstawy ich obliczania, jezeli
zostaly przez niego ustalone, oraz informacje o czynnikach, jakie bydl:! brane pod uwagy
przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie, kt6re mogl:! miec wplyw
w szczeg6lnosci na koszt lub czas przygot~wania lub przekazania informacji;

3)

informacje o czynnikach, jakie Sl:! brane pod uwagy przy ustalaniu nakladanych oplat za
ponowne wykorzystywanie,

w przypadku podmiot6w zobowil:!zanych byd'lcych

muzeami paiistwowymi lub muzeami samorzl:!dowymi;
4)

informacje

0

srodkach prawnych przyslugujl:!cych w przypadku odmowy wyrazenia

zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu;

-75)

umowy o udzielenie wylqcznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego,
powody jej zawarcia oraz wyniki oceny tej umowy, o ile taka umowa zostala zawarta.
2. Podmiot zobowiqzany, kt6ry udostypnia informacje sektora publicznego w celu

ponownego wykorzystywania w spos6b inny niz w Biuletynie Informacji Publicznej lub
w centralnym repozytorium, wraz z ich udostypnieniem informuje o braku warunk6w
ponownego wykorzystywania lub oplat za ponowne wykorzystywanie albo okresla te warunki
lub wysokos6 oplat za ponowne wykorzystywanie.
3. Podmiot

zobowiqzany,

kt6ry

udostypnia

informacje

sektora

publicznego

w centralnym repozytorium lub w spos6b okreslony w ust. 1 lub 2 informuje r6wniez
o dostypnosci tych informacji w celu ponownego wykorzystywania.
4. Brak informacji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora
publicznego

udostypnionych

repozytorium uwaza

si~t

w Biuletynie

Informacji

Publicznej

lub

w centralnym

za udostypnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego

wykorzystywania bez warunk6w.
Rozdzial3
Warunki ponownego wykorzystywania
Art. 12. 1. Informacje sektora publicznego udostypnia

si~t

lub przekazuje w celu ich

ponownego wykorzystywania bezwarunkowo.
2. Podmiot zobowiqzany okresla warunki ponownego wykorzystywania informacji
sektora publicznego, spelniajqcych cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych
w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych lub stanowiqcych

baz~t

danych w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 lipca

2001 r. o ochronie baz danych, do kt6rych przyslugujq mu autorskie prawa majqtkowe lub
prawa pokrewne. Podmiot zobowiqzany okresla warunek ponownego wykorzystywania
w szczeg6lnosci dotyczqcy obowiqzku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie
tw6rcy lub artysty wykonawcy, jezeli jest znany.
3. Podmiot zobowiqzany moze

okresli6 warunki ponownego wykorzystywania

w przypadkach innych niz okreslone w ust. 2.
Art. 13. 1. Warunki ponownego wykorzystywania mogq dotyczy6:

1)

obowiqzku poinformowania o zr6dle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od
podmiotu zobowiqzanego;

2)

obowiqzku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
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3)

zakresu odpowiedzialnosci podmiotu zobowi~zanego za udostttpniane lub przekazywane
informacje.
2. Podmioty

zobowi~zane bttd~ce

muzeami panstwowymi, muzeami

samorz~dowymi,

mog~

okreslac inne niz

ograniczaj~ce

wykorzystywanie

bibliotekami publicznymi, bibliotekami naukowymi lub archiwami
wymienione w ust. 1 warunki ponownego wykorzystywania
informacji sektora publicznego:
1)

w dzialalnosci komercyjnej lub na okreslonych polach eksploatacji, jezeli
zawieraj~

zbior6w o charakterze martyrologicznym oraz

godlo,

dotycz~

barwy i hymn

Rzeczypospolitej Polskiej, a takze herby, reprodukcje order6w, odznaczen lub odznak
honorowych, odznak lub oznak wojskowych b~dz innych odznaczen;
2)

do dzialalnosci niekomercyjnej, jezeli

s~ powi~zane

z obiektami objytymi roszczeniami

os6b trzecich lub niebttd~cymi wlasnosci~ podmiotu zobowi~zanego.
Art. 14. Okreslenie warunk6w ponownego wykorzystywania me moze w spos6b
nieuzasadniony ograniczac mozliwosci ponownego wykorzystywania.
Rozdzial4
Oplaty za ponowne wykorzystywanie
Art. 15. Informacje sektora publicznego udostttpnia sitt lub przekazuje w celu ich
ponownego wykorzystywania bezplatnie.
Art. 16. 1. Podmiot

zobowi~zany

moze nalozyc oplattt za ponowne wykorzystywanie,

jezeli przygotowanie lub przekazanie informacji w spos6b lub w formie wskazanych we
wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych koszt6w.
2.

Ustalaj~c

wysokosc oplaty, o kt6rej

mowa w ust. 1, uwzglttdnia sitt koszty

przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w okreslony spos6b
i w okreslonej formie oraz inne czynniki, jakie
wnioskach o ponowne wykorzystywanie, kt6re

bttd~

mog~

brane pod uwagtt przy nietypowych

miec wplyw w szczeg6lnosci na koszt

lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

L~czna

wysokosc oplaty nie moze

przekroczyc sumy koszt6w poniesionych bezposrednio w celu przygotowania lub przekazania
informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w okreslony spos6b
i w okreslonej formie.
Art. 17. 1. Podmioty
samorz~dowymi

zobowi~zane

w przypadku

bttd~ce

udostttpniania

muzeami pailstwowymi lub muzeam1
lub

przekazywania

informacji

sektora
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publicznego

do

ponownego

wykorzystywania

w celach

innych niz

niekomercyjne

o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym mog'! nalozyc oplaty wyzsze niz
okreslone w art. 16.
2. Ustalaj'!c wysokosc oplaty, o kt6rej

mowa w ust. 1, uwzglydnia Sly koszty

gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania, ochrony i ustalania praw.
L'!czna wysokosc oplaty nie moze przekroczyc sumy tych koszt6w wraz z rozs'!dnym
zwrotem z inwestycji, jednak nie wyzszym niz 5 punkt6w procentowych powyzej stopy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.
3. Minister

wlasciwy

do

spraw

kultury

i ochrony

dziedzictwa

narodowego

w porozum1emu z ministrem wlasciwym do spraw informatyzacji okresli, w drodze
rozporz'!dzenia, maksymalne stawki oplat za ponowne wykorzystywanie nakladanych przez
podmioty zobowi'!zane byd'!ce muzeami panstwowymi lub muzeami samorz'!dowymi, bior'!c
pod uwagy koszty oraz rozs'!dny zwrot z inwestycji, o kt6rych mowa w ust. 2.

Art. 18. Podmiot zobowi'!zany umozliwiaj'!c ponowne wykorzystywanie, w spos6b
staly i bezposredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych
i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, moze nalozyc oplaty za ponowne
wykorzystywanie,

uwzglydniaj'!q

koszty

wynikaj'!ce

z dostosowania

systemu

teleinformatycznego oraz warunk6w technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku
o ponowne wykorzystywanie.

Art. 19. Podmiot zobowi'!zany wskazuje, na Z'!danie wnioskodawcy, spos6b obliczenia
oplat za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do zlozonego przez wnioskodawcy
wniosku o ponowne wykorzystywanie.
Rozdzial5

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
Art. 20. 1.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie sklada siy w przypadkach gdy

informacja sektora publicznego:
1)

nie zostala udostypniona w Biuletynie Informacji Publicznej

lub w centralnym

repozytorium;
2)

zostala udostypniona w spos6b inny niz w okreslony w pkt 1 i nie zostaly okreslone
warunki ponownego wykorzystywania albo nie poinformowano o braku takich
warunk6w;

3)

bydzie wykorzystywana na warunkach innych niz zostaly dla tej informacji okreslone;
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4)

zostala udostttpniona lub przekazana na podstawie innych ustaw

okreslaj~cych

zasady

i tryb dostt(pu do informacji bttd~cych informacjami sektora publicznego.
2. Wniosek o ponowne wykorzystywanie moze dotyczyc umozliwienia, przez okres nie
dluzszy niz 12 miesittcy, ponownego wykorzystywania, w spos6b staly i bezposredni w czasie
rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie
teleinformatycznym podmiotu zobowi~zanego.
3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie zawiera w szczeg6lnosci:
1)

nazwtt podmiotu zobowi~zanego;

2)

informacje o wnioskodawcy,
umozliwiaj~cy

w tym lffilt( i nazwisko albo nazwtt

oraz adres

dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pelnomocnika tego

wnioskodawcy w spos6b lub w formie wskazanych we wniosku;
3)

wskazanie informacji sektora publicznego, kt6ra bttdzie ponownie wykorzystywana,
a jezeli jest juz udostttpniona lub przekazana, warunki na jakich rna bye ponownie
wykorzystywana oraz zr6dlo udostt(pnienia lub przekazania;

4)

wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym
okreslenie rodzaju dzialalnosci, w kt6rej informacje sektora publicznego

bttd~

ponownie

wykorzystywane, w szczeg6lnosci wskazanie d6br, produkt6w lub uslug;
5)

wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci
elektronicznej takze wskazanie formatu danych;

6)

wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie zostala
udostt(pniona lub przekazana w inny spos6b albo sposobu dostt(pU do informacji
gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o kt6rym mowa w ust. 2.
4. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 2, zawiera takze wskazanie okresu, przez kt6ry

podmiot

zobowi~any

bttdzie umozliwial ponowne wykorzystywanie informacji sektora

publicznego w spos6b staly i bezposredni w czasie rzeczywistym.
5. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi siy w postaci papierowej albo
elektronicznej.
6. W przypadku

niespelnienia

warunk6w

formalnych

wniosku

o ponowne

wykorzystywanie wzywa sitt wnioskodawctt do uzupelnienia brak6w formalnych, wraz
z pouczeniem, ze ich nieusunittcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje
pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Art. 21. 1. Rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie nastt(puje niezwlocznie,

nie p6zniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

-112. Jezeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie moze zostac rozpatrzony w terminie
14 dni, podmiot zobowil:!zany zawiadamia w tym terminie wnioskodawctt o przyczynach
op6znienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dluzszym jednak niz 2 miesil:!ce
od dnia zlozenia tego wniosku.
Art. 22. 1. Podmiot

zobowil:!zany

po

rozpatrzeniu

wniosku

o ponowne

wykorzystywanie, z wyjl:!tkiem wniosku, o kt6rym mowa wart. 20 ust. 2:
1)

przekazuje informacjy sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez
okreslania warunk6w ponownego wykorzystywania;

2)

informuje o braku warunk6w ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania
informacji sektora publicznego przez wnioskodawcy;

3)

sklada oferttt zawierajl:!Cl:! warunki ponownego wykorzystywania lub wysokosc oplat za
ponowne wykorzystywanie;

4)

odmawia, w drodze decyzji, wyrazenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji
sektora publicznego.
2. Wnioskodawca, kt6ry otrzymal ofert((, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 3, moze w terminie

14 dni od dnia otrzymania oferty zlozyc sprzeciw z powodu naruszenia przepis6w ustawy
albo zawiadomic podmiot zobowil:!zany o przyjyciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjyciu
oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest r6wnoznaczny z wycofaniem wniosku
o ponowne wykorzystywanie.
3. W przypadku otrzymania sprzectwu podmiot zobowil:!zany, w drodze decyzji,
rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokosci oplat za ponowne
wykorzystywanie.
4. Podmiot zobowil:!zany, w drodze decyzji, odmawia wyrazenia zgody na ponowne
wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku gdy prawo do ponownego
wykorzystywania podlega ograniczeniom, o kt6rych mowa w art. 6.
5. Podmiot zobowil:!zany moze, w drodze decyzji, odm6wic wyrazenia zgody na
ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, o kt6rym mowa
wart. 10 ust. 2.
6. W przypadku odmowy wyrazenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji
sektora publicznego ze wzglydu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych
w rozumieniu ustawy z dnia 27lipca 2001 r. o ochronie baz danych, prawa do odmian roslin
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roslin, prawa
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wlasnosci przemyslowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci
przemyslowej lub prawa wlasnosci przemyslowej podlegaj£!cego ochronie na podstawie
um6w miydzynarodowych lub przepis6w prawa Unii Europejskiej, przysluguj£!ce podmiotom
innym niz podmioty zobowi£!zane, podmiot zobowi£!zany wskazuje osoby fizyczn£!, osoby
prawn£! lub jednostk(;( organizacyjn£! nieposiadaj£!C£! osobowosci prawnej, kt6ra posiada prawa
wlasnosci intelektualnej, jezeli jest znana, albo licencjodawcy, od kt6rego podmiot
zobowi£!Zany uzyskal dany przedmiot praw wlasnosci intelektualnej. Przepisu nie stosuje do
podmiot6w zobowi£!zanych byd£!cych muzeami pailstwowymi, muzeami samorz£!dowymi,
bibliotekami publicznymi, bibliotekami naukowymi lub archiwami.

Art. 23. 1. Podmiot zobowi£!Zany po rozpatrzeniu wniosku, o kt6rym mowa wart. 20
ust. 2:
1)

sklada ofert(;( zawieraj£!C£! warunki ponownego wykorzystywania lub wysokosc oplat za
ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysluguje sprzeciw;

2)

informuje wnioskodawcy o braku mozliwosci ponownego wykorzystywania w spos6b
wskazany we wniosku;

3)

odmawia, w drodze decyzji, wyrazenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji
sektora publicznego; przepisy art. 22 ust. 4 i 6 stosuje si(;(.
2. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia podmiot

zobowi£!zany o przyjyciu oferty. Przepis art. 22 ust. 2 zdanie drugie stosuje si(;(.

Art. 24. 1. W zakresie nieuregulowanym ustaw£! do decyzji o odmowie wyrazenia
zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji
o warunkach

ponownego

wykorzystywania

lub

o wysokosci

oplat

za

wykorzystywanie stosuje siy przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -

ponowne
Kodeks

post(;(powania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p6zn. zm_ll)).
2. Do skarg rozpatrywanych w post(;(powaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje siy
przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -

Prawo o postypowaniu przed S£!dami

administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z p6zn. zm. 12)), z tym ze:
1)

przekazanie akt i odpowiedzi na skarg(;( nast(;(puje w terminie 15 dni od dnia otrzymania
skargi;

11

l Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i 1195
oraz z 2015 r. poz. 211, 702 i 1274.
12
l Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101 i 1529,
z 2014 r. poz. 183 i 543 oraz z 2015 r. poz. 658, 1191, 1224, 1269 i 1311.
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2)

skargy rozpatruje siy w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzi£! na
skargl(.
Rozdzial6

Zmiany w przepisach
Art. 25. W ustawie

z dnia

14lipca

obowi~zuj~cych

1983 r.

o narodowym

zasobie

archiwalnym

i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446) wprowadza siy nastl(pUj'lce zmiany:
1)

wart. 16:
a)

uchyla siy ust. 1,

b)

ust. 2a otrzymuje brzmienie:
,2a. Archiwa
wyszukiwania

panstwowe

informacji

wykonuj'l

i danych

uslugi

zawartych

archiwalne

w materialach

w zakresie

archiwalnych,

przetwarzania tych informacji i danych, a takze sporz£!dzania wyci'lg6w, wypis6w,
odpis6w albo odwzorowan wizualnych h'ldz dzwiykowych tych material6w,
wl£!cznie z metadanymi odwzorowan cyfrowych.";
2)

po art. 16 dodaje siy art. 16a-16e:
,Art. 16a. 1. Ka:Zdemu przysluguje prawo dostypu do material6w archiwalnych.
2. Archiwa i inne jednostki organizacyjne, o kt6rych mowa wart. 22, zwane dalej
,podmiotami zobowi£I.zanymi", S£! obowi£I.Zane udostypniac:
1)

materialy archiwalne w oryginale, w szczeg6lnosci w ich pierwotnej wersJI
jyzykowej lub w pierwotnym formacie plik6w cyfrowych, h'ldz w postaci lub
w formacie

nadanych

przez

podmiot

zobowi£I.zany

w celu

dlugotrwalego

przechowywania i odczytu tresci tych material6w;
2)

reprodukcje material6w archiwalnych.
3. Podmioty zobowi£I.zane mog£! r6wniez udostl(pniac materialy archiwalne

niestanowi£I.ce panstwowego zasobu archiwalnego, jezeli mozliwosc udostl(pniania nie
zostala wyl'lczona.
4. Korzystanie z material6w archiwalnych sluzy w szczeg61nosci:
1)

celom

poznawczym,

w tym

ZW1£!Zanym

z badaniami

naukowymi

albo

zaspokajaniem osobistych potrzeb informacyjnych;
2)

ponownemu wykorzystaniu tresci lub odwzorowan tych material6w, do cel6w
innych niz te, dla kt6rych je wytworzono lub pierwotnie zgromadzono, w tym do
cel6w zarobkowych;
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3)

uzyskiwaniu, w trybie przepis6w odrttbnych, kt6re reguluj'! zasady wydawania
zaswiadczen, urzttdowego potwierdzenia tresci przechowywanych material6w
archiwalnych, w postaci ich uwierzytelnionych odwzorowan (odpis6w, wypis6w,
wyci'!g6w i reprodukcji) w oryginalnej wersji jyzykowej, a takze w postaci
wt6mych dokument6w opisowo prezentuj'!cych t<r tresc lub jej skladniki
wyr6znione przez wnioskodawct(.
Art. 16b. 1. Dostt(p do material6w archiwalnych podlega ograniczeniu:

1)

w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach:
a) o ochronie informacji niejawnych,
b) o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;

2)

3)

ze wzglttdu na ochrontt:
a)

d6br osobistych,

b)

danych osobowych;

ze wzglttdu na potrzebtt zachowania integralnosci skladnik6w panstwowego zasobu
archiwalnego zagrozonego uszkodzeniem, zniszczeniem lub utrat'!.
2. Materialy archiwalne podlegaj'! udostttpnianiu nie wczesniej niz w przypadku:

1)

akt6w stanu cywilnego lub ksi'!g stanu cywilnego, od konca roku kalendarzowego,
w kt6rym nast'!pilo odpowiednio sporz'!dzenie aktu lub zamknittcie ksittgi,
dotycz'!cych:
a) urodzen- po 100 latach,
b) malzenstw i zgon6w - po 80 latach;

2)

indywidualnej dokumentacji medycznej - po 100 latach od sporz'!dzenia ostatniego
wptsu;

3)

akt6w notarialnych i dokumentacji ksi'!g wieczystych wraz z urz'!dzeniami
ewidencyjnymi- po 70 latach od sporz'!dzenia aktu lub skladnika dokumentacji;

4)

dokumentacji spraw S'!dowych i postttpowan dochodzeniowych- po 70 latach od
uprawomocnienia sitt orzeczenia lub zakonczenia postt(powania;

5)

ewidencji ludnosci- po 30 latach odjej wytworzenia;

6)

dokumentacji osobowej i placowej pracodawc6w - po 50 latach od ustania
stosunku pracy.

-15-

3. Ograniczen okreslonych:
1)

w ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje

SH(,

jezeli zainteresowany posiada szczeg6lne

uprawnienia albo realizuje cele korzystaj~ce ze szczeg6lnej ochrony prawnej, kt6re
to uprawnienia lub cele
2)

s~

nadrzttdne w stosunku do tych ograniczen;

w ust. 2 nie stosuje sitt do udostt(pnienia uprawnionym do dostt(pu do danych
zawartych w tych materialach.
Art. 16c. 1. Udostt(pnianie material6w archiwalnychjest wolne od oplat.

2. Podmioty
przysluguj~

zobowi~zane

nie

wykonuj~

autorskich praw

maj~tkowych,

kt6re

Skarbowi Panstwa, w stosunku do podmiot6w, kt6rym udostttpniono te

materialy.
3. Podmioty

zobowi~zane

me powmny ograniczac dostt(pu do material6w

archiwalnych, ponad ograniczenia stosowane w zwi~zku z pierwotnym celem ich
wytworzenia.
4. Jesli przepisy odrttbne

zapewniaj~

szerszy dostt(p do material6w archiwalnych

niz wynika z ustawy, zastosowanie maj~ te przepisy.
Art.

16d. 1. Podmioty

zobowi~zane

udostt(pniaj~

zainteresowanym lub ich

upowaznionym przedstawicielom materialy archiwalne przez:
1)

umozliwienie osobistego:
a)

zapoznania sitt z tymi materialami,

b)

utrwalenia ich tresci w postaci notatek,
odwzorowan

wizualnych,

wyci~g6w,

dzwittkowych

lub

wypis6w, odpis6w albo
cyfrowych

wraz

z ich

metadanymi;
2)

przekazanie informacji w nich zawartych w postaci reprodukcji tych material6w
albo pisemnej odpowiedzi na zapytanie.
2. Podmioty

zobowi~zane udostt(pniaj~

materialy archiwalne w oryginale albo

reprodukcje tych material6w:
1)

w dostosowanych do tego celu pomieszczeniach, po pisemnym zgloszeniu
w postaci papierowej lub elektronicznej;

2)

za posrednictwem system6w teleinformatycznych wraz z metadanymi reprodukcji.
3. Jezeli czynnosci, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, moglyby zakl6ci6 innym

zainteresowanym dostt(p do material6w archiwalnych, ich wykonywanie odbywa sitt na
podstawie porozumienia mittdzy zainteresowanym i podmiotem zobowi~zanym.
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Art.

16e. 1. W przypadku

ograniczenia

dost~pu

uzasadnionego

przypuszczenia,

ze

wyst~puj'!

do material6w archiwalnych, podmiot zobowi'!zany wszczyna

postt(powanie w sprawie odmowy dost~pu do tych material6w.
2. Podmiot zobowi'!Zany wydaje decyzjy w sprawie:
1)

calkowitej albo czysciowej odmowy dostt(pu do material ow archiwalnych albo

2)

umorzenia postypowania w przypadku:
a)

o kt6rym mowa wart. 16b ust. 3 pkt 1,

b)

gdy nie zachodz'! ograniczenia dostypu do material ow archiwalnych.

3. Do postt(powania w sprawie odmowy dostt(pu do material6w archiwalnych
stosuje sitt przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postt(powania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p6zn. zm. 13 )), z tym ze decyzje wydaje
sitt nie p6zniej niz w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia.";
3)

wart. 17 uchyla si~ ust. 1, 1a i 2.

Art. 26. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 520, z p6in. zm. 14)) po art. 40j dodaje sitt art. 40k w brzmieniu:
,Art. 40k. W zakresie nieuregulowanym niniejsz'! ustaw'! stosuje Sit( przeptsy
ustawy z dnia ... 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
(Dz. U. poz .... ).".

Art. 27. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r.
poz. 591, z p6zn. zm. 15 )) art. 49a otrzymuje brzmienie:
,Art.49a. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej

ustawie do ponownego

wykorzystywania danych z krajowych rejestr6w urzttdowych stosuje sitt przepisy ustawy
z dnia ... 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U.
poz .....
) ".

Art. 28. W ustawie z dnia 21listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987
oraz z 2015 r. poz. 1505) wprowadza sitt nastt(pUj'!ce zmiany:
1) wart. 25 dodaje sitt ust. 4 w brzmieniu:

13

)

14
)
15

)

Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i 1195 oraz z
2015 r. poz. 211, 702 i 1274.
Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 831, 1137 i 1433.
Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2, z 2014 r. poz.
1161 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 855, 1240 i 1893.
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,4. W przypadku ustalania i pobierania oplat za czynnosci, o kt6rych mowa
w ust. 1, podejmowane w ramach udostt(pniania informacji sektora publicznego do
ponownego wykorzystywania stosuje sitt przepisy ustawy z dnia ........ o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz ...... ).";
2) wart. 25a dodaje sitt ust. 4 w brzmieniu:
,4. W przypadku ustalania i pobierania oplat za udostt(pnianie wizerunk6w
muzeali6w z wykorzystaniem informatycznych nosnik6w danych jako informacji
sektora publicznego do ponownego wykorzystywania stosuje sitt przepisy ustawy,
o kt6rej mowa wart. 25 ust. 4.";
3) po art. 31 dodaje sitt art. 31a w brzmieniu:
,Art. 31a. Dostt(p do informacji sluz'!-cych zapewnieniu bezpieczenstwa muzealiom
ze wzglttdu na ochrony przed zagrozeniem pozarowym, kradziez'l- i innego rodzaju
niebezpieczenstwem,

kt6re

groz1

zniszczeniem

lub

utrat'!-

zbior6w,

podlega

ograniczeniu."
Art. 29. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.

z 2012 r. poz. 1137, z p6zn. zm. 16)) wprowadza sitt nastt(pUj'!-ce zmiany:
1)

w art.80ce ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,1. Dane lub

informacje

zgromadzone

w ewidencji

SC!-

przekazywane do

ponownego wykorzystywania do cel6w komercyjnych i niekomercyjnych, w spos6b
wykluczaj'!-CY mozliwosc identyfikacji os6b lub pojazd6w, z zachowaniem przepis6w
ustawy z dnia ... 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
(Dz. U. poz .... ), jezeli przepisy ustawy nie stanowi'!- inaczej.";
2)

w art. 1OOam ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,1. Dane

zgromadzone

w ewidencji

SC!-

przekazywane

do

ponownego

wykorzystywania do cel6w komercyjnych i niekomercyjnych, w spos6b wykluczaj'!-CY
mozliwosc identyfikacji os6b, z zachowaniem przepis6w ustawy z dnia ... 2015 r.
o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz .... ), jezeli
przepisy ustawy nie stanowi'!- inaczej.".

16

l Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r.
poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312,486, 529, 768 i 822 oraz z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 1038,
1045, 1273, 1335, 1359, 1649, 1830, 1844 i 1893.
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Art. 30. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z

p6zn. zm_l7)) wart. 110 ust. 8a otrzymuje brzmienie:
,8a. Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania, o kt6rym mowa
w ust. 7 i 8, nast((puje na zasadach okreslonych w ustawie z dnia .. . 2015 r.
o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz .... ).".
Art. 31. W ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostttpie do informacji publicznej

(Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1240) wprowadza sitt nast((pUjC).ce
zm1any:
1)

uchyla sitt odnosnik nr 1 do ustawy;

2)

wart. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,1. Kazda informacja o sprawach publicznych stanowi informacjy publicznC).
w rozumieniu ustawy i podlega udost((pnieniu na zasadach i w trybie okreslonych
w niniejszej ustawie.";
3)

uchyla sitt art. 2a;

4)

wart. 9a:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,1. Informacje

publiczne

o szczeg6lnym

znaczeniu

dla

rozwoJu

innowacyjnosci w paitstwie i rozwoju spoleczeitstwa informacyjnego, kt6re ze
wzglttdu na spos6b przechowywania i udost((pniania pozwalajC). na ich ponowne
wykorzystywanie

w rozum1enm

ustawy

z dnia

2016 r.

o ponownym

wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz .... ), w spos6b
uzyteczny i efektywny, stanowiC). zbi6r, zwany dalej ,zasobem informacyjnym",
i SC). udost((pniane w centralnym repozytorium.",
b)

w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
, Do

przekazania,

w celu

udost((pnienia

w centralnym

repozytorium,

posiadanych zasob6w informacyjnych oraz metadanych opisujC).cych ich strukturtt
SC). obowiC).Zane:",
c)

w ust. 2b w pkt 2 kropk(( zastypuje sitt srednikiem i dodaje sitt pkt 3 w brzmieniu:
,3) systematycznego weryfikowania i aktualizowania zasob6w informacyjnych
oraz metadanych udost((pnionych w centralnym repozytorium. ",

17>

Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590 i 1642.
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d)

w ust. 3:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
, 1) spos6b przekazania, o kt6rym mowa w ust. 2, maJllC na wzglydzie
posiadanq

przez

ten

podmiot

infrastruktury

teleinformatycznq

umozliwiajqcq gromadzenie w niej informacji publicznych oraz ich
udostypnianie, a taki:e mozliwosci techniczne przechowywania tych
informacji w centralnym repozytorium;",
pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,3) o ile uzna za celowe, dodatkowe wymagania techniczne opracowan1a
zasobu informacyjnego oraz dodatkowy zestaw element6w metadanych,
innych niz okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b ust. 6,
majqc na wzglydzie spos6b koordynacji informacji stanowiqcych zas6b
informacyjny, ulatwiajqce jego wyszukiwanie w spos6b okreslony
w art. 9b ust. 2, kontroly, dlugotrwale przechowywanie i zarzqdzanie, oraz
mozliwosc jak najszerszego ponownego wykorzystywania informacji
publicznych i ich maszynowego odczytu;
5)

po art. 9b dodaje siy art. 9c w brzmieniu:
,Art. 9c.

1. W centralnym repozytorium mogq bye udostypniane zasoby

informacyjne oraz metadane inne niz wskazane w przepisach wydanych na podstawie
art. 9a ust. 3, przez podmioty okreslone wart. 4.
2. Zasoby informacyjne oraz metadane udostypnione w centralnym repozytorium
na podstawie ust. 1 S£! systematycznie weryfikowane i aktualizowane przez podmioty je
udostypniajqce.
3. Do podmiot6w oraz zasob6w informacyjnych okreslonych w ust. 1 stosuje siy
odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 9b ust. 6.
4. Minister wlasciwy do spraw informatyzacji moze usunqc z centralnego
repozytorium zasoby informacyjne, kt6re nie posiadajq szczeg6lnego znaczenia dla
rozwoju innowacyjnosci w panstwie i rozwoju spoleczenstwa informacyjnego.";
6)

uchyla siy rozdzial 2a.
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Art. 32. W ustawie z dnia 2lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U.
z 2015 r. poz. 584 z p6zn. zm. 18)) wart. 39 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
,8. W zakresie nieuregulowanym w ust. 2-7 do ponownego wykorzystywania
danych CEIDG stosuje

si~

przepisy ustawy z dnia

. ..

2016 r.

o ponownym

wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz .... ).".
Art. 33. W ustawie z dnia 17 1utego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w
realizuj~cych

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) wart. 15 ust. 4 otrzymuje

brzmienie:
,4. Przekazanie przez podmiot

prowadz~cy

rejestr publiczny danych z rejestru do

ich ponownego wykorzystywania w celu innym niz realizacja zadania publicznego
nast~puje

na zasadach okreslonych w ustawie z dnia . .. 2016 r. o ponownym

wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz .... ).".
Art. 34. W ustawie z dnia 16lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produkt6w
naftowych

i gazu

ziemnego

oraz

post~powania

zasadach

w sytuacjach

zagrozenia

bezpieczenstwa paliwowego panstwa i zakl6cen na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1695) wprowadza siy nastypuj~ce zmiany:
1)

wart. 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
,6. Dane jednostkowe zawarte w rejestrze, z wyj~tkiem oznaczenia producenta
i handlowca, nie

s~ informacj~ publiczn~

w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.

o dostypie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z p6zn. zm. 19)), zwanej
dalej

,ustaw~

o dostypie do informacji publicznej", i nie

podlegaj~

udostypnieniu na

zasadach i w trybie okreslonych w tej ustawie.";
2)

wart. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,4. Informacje, o kt6rych mowa w ust. 1-3a, me

s~

informacjami publicznymi

w rozumieniu ustawy o dostypie do informacji publicznej i nie podlegajl:l udostypnieniu
na

zasadach

i w trybie

okreslonych

w tej

ustawie,

z wyjl:ltkiem

informacji

przetworzonych i zagregowanych w spos6b uniemozliwiajl:!CY ich powil:lzanie lub
identyfikacjy z konkretnym przedsi~biorcl:l."·

18

l Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875, 978,
1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844 i 1893.
19
l Zmiany tekstu jedno1itego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, z 2015 r.
poz. 1240 oraz z 2016 r. .. )
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Art. 35. W ustawie z dnia 24 wrzesnia 2010 r. o ewidencji ludnosci (Dz. U. z 2015 r.

poz. 388, 1337 i 1864) wart. 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,3. Przekazywanie danych w celu ich ponownego wykorzystywania, o kt6rym
mowa w ust. 2 pkt 2, nastypuje na wniosek, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
... 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U.
poz .... ),jezeli przepisy ustawy nie stanowiq inaczej.".
Rozdzial7
Przepisy przejsciowe i przepis ko:ricowy
Art. 36. 1. Do spraw z zakresu udostypniania informacji publicznej w celu ponownego

wykorzystywania, wszcz((tych i niezakonczonych w dniu wejscia w zycie niniejszej ustawy
ostatecznym albo prawomocnym rozstrzygniyciem, stosuje siy przepisy dotychczasowe.
2. Postanowienia um6w zawartych przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy,
niezgodne z art. 9 ust. 2, wygasajq wraz z koncem okresu ich obowiqzywania, nie p6zniej
jednak niz w dniu 18 lipca 2043 r.
Art. 37. Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 3 miesiycy od dnia ogloszenia.

