ODWROCONA TABELA ZGODNOSCI
TYTUL PROJEKTU:

Jedn. red.
Art. 20 ust. 2

Art. 23

Art. 25

Trese przepisu krajowego

Uzasadnienie wprowadzenia

2. Wniosek o ponowne wykorzystywanie moze dotyczyc umozliwienia,
przez okres nie druzszy niz 12 miesiycy, ponownego wykorzystywania, w
spos6b staly i bezposredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora
publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie
teleinformatycznym podmiotu zobowi<tzanego.

Projektowane przepisy byd<t ulatwialy przedsiybiorcom wykorzystywanie
informacji sektora publicznego charakteryzuj<tcych siy du:l:<t dynamik<t i
zmiennosci<t. Kazdorazowe wnioskowanie o takie informacje i oczekiwanie
na odpowiedz podmiotu zobowi<tzanego moze utrudniac tworzenie uslug i
produkt6w opartych o informacje, kt6re szybko ulegaj<t dezaktualizacji.
Niemniej bydzie to rozwi<tzanie fakultatywne dla podmiot6w zobowi<tzanych.

Art. 23. 1. Podmiot zobowi<tzany po rozpatrzeniu wniosku, o kt6rym
mowa w art. 20 ust. 2:
1)
sklada oferty zawieraj<tq warunki ponownego wykorzystywania
lub wysokosc oplat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty
nie przysruguje 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 siy.
2. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty
zawiadamia podmiot zobowi<tzany o przyjyciu oferty. Przepis art. 22 ust.
2 zdanie drugie stosuje siy.
Art. 25. W ustawie z dnia 14lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446) wprowadza
siy nastypuj<tce zmiany:
1)
wart. 16:
a)
uchyla siy ust. 1,
b)
ust. 2a otrzymuje brzmienie:
,2a. Archiwa pailstwowe wykonuj<t uslugi archiwalne w zakresie
wyszukiwania informacji i danych zawartych w materialach
archiwalnych, przetwarzania tych informacji i danych, a takze
sporz<tdzania wyci<tg6w, wypis6w, odpis6w albo odwzorowail
wizualnych b<tdi dzwiykowych tych material6w, wl<tcznie
z metadanymi odwzorowail cyfrowych.";

Projektowane przepisy okreslaj<t zasady dostypu do material6w archiwalnych
i S<t niezbydne do prawidlowego funkcjonowania zasad ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego. Projektowana ustawa
ustanawia zasady, zgodnie z kt6r<t przepisy ustawy nie naruszaj<t prawa
dostypu do informacji publicznej ani wolnosci jej rozpowszechniania oraz
innych ustaw okreslaj'!cych zasady i tryb dostypu do informacji byd<tcych
informacjami sektora publicznego. Zasady dostypu do informacji byd<tcych
informacjami sektora publicznego reguluj<t przepisy szczeg6lowe.
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2)
po art. 16 dodaje siy art. 16a-16e:
,Art. 16a. 1. Kazdemu przysluguje prawo dostypu do material6w
archiwalnych.
2. Archiwa i inne jednostki organizacyjne, o kt6rych mowa w art. 22,
zwane dalej ,podmiotami zobowi<tzanymi", S<! obowi<tzane
udostypniac:
1)
materialy archiwalne w oryginale, w szczeg6lnosci w ich
pierwotnej wersji jyzykowej lub w pierwotnym formacie plik6w
cyfrowych, b<tdi w postaci lub w formacie nadanych przez podmiot
zobowi<tzany w celu dlugotrwalego przechowywania i odczytu
tresci tych material6w;
2)
reprodukcje material6w archiwalnych.
3. Podmioty zobowi<tzane mog<t r6wniez udostypniac materialy
archiwalne niestanowi<tce panstwowego zasobu archiwalnego,
jezeli mozliwosc udostypniania nie zostala wyl<tczona.
4. Korzystanie z material6w archiwalnych slu:l:y w szczeg6lnosci:
1)
celom poznawczym, w tym zwi<tzanym 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;
3)
uzyskiwaniu, w trybie przepis6w odrybnych, kt6re reguluj<t zasady
wydawania zaswiadczen, urzydowego potwierdzenia tresci
przechowywanych material6w archiwalnych, w postaci ich
uwierzytelnionych odwzorowan (odpis6w, wypis6w, wyci<tg6w
i reprodukcji) w oryginalnej wersji jyzykowej, a takze w postaci
wt6mych dokument6w opisowo prezentuj<tcych t¥ tresc lub jej
skladniki wyr6:l:nione przez wnioskodawcy.
Art. 16b. 1. Dostyp 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) ze wzglydu na ochrony:
a) d6br osobistych,
b) danych osobowych;
3) ze wzglydu na potrzeby zachowania integralnosci skladnik6w
panstwowego zasobu archiwalnego zagrozonego uszkodzeniem,
zniszczeniem lub utrat<t.
2. Materialy archiwalne podlegaj<t udostypnianiu nie wczesniej niz
w przypadku:
1)
akt6w stanu cywilnego lub ksi<tg stanu cywilnego, od konca roku
kalendarzowego, w kt6rym nast<tpilo odpowiednio sporz<tdzenie
aktu lub zamkniycie ksiygi, dotycz<tcych:
a) urodzen- po 100 latach,
b) malzenstw i zgon6w - po 80 latach;
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2)

indywidualnej dokumentacji medycznej - po 100 latach od
sporz~dzenia ostatniego wpisu;
3)
akt6w notaria1nych i dokumentacji ksi~g wieczystych wraz
z urz~dzeniami ewidencyjnymi - po 70 latach od sporz~dzenia aktu
1ub skladnika dokumentacji;
4)
dokumentacji spraw s~dowych i post((powan dochodzeniowych po 70 1atach od uprawomocnienia sitt orzeczenia lub zakonczenia
post((powania;
5)
ewidencji ludnosci- po 30 latach od jej wytworzenia;
6)
dokumentacji osobowej i placowej pracodawc6w - po 50 latach od
ustania stosunku pracy.
3. Ograniczen okreslonych:
1)
w ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje sit(, jezeli zainteresowany posiada
szczeg6lne uprawnienia albo realizuje cele korzystaj~ce ze
szczeg6lnej ochrony prawnej, kt6re to uprawnienia lub ce1e s~
nadrzttdne w stosunku do tych ograniczen;
2)
w ust. 2 nie stosuje sitt do udost((pnienia uprawnionym do dost((pu
do danych zawartych w tych materialach.
Art. 16c. 1. Udost((pnianie material6w archiwalnych jest wolne od oplat.
2. Podmioty zobowi~zane nie wykonuj~ autorskich praw maj::)tkowych,
kt6re przysluguj~ Skarbowi Panstwa, w stosunku do podmiot6w,
kt6rym udost((pniono te materialy.
3. Podmioty zobowi~zane nie powinny ograniczac dost((pu do material6w
archiwa1nych, ponad ograniczenia stosowane w zwi~zku
z pierwotnym celem ich wytworzenia.
4. Jesli przepisy odrttbne zapewniaj~ szerszy dost((p do material6w
archiwalnych niz wynika z ustawy, zastosowanie maj~ te przepisy.
Art. 16d. 1. Podmioty zobowi~zane udost((pniaj~ zainteresowanym lub ich
upowaznionym przedstawicielom materialy archiwalne przez:
1)
umozliwienie osobistego:
a)
zapoznania sitt z tymi materialami,
b)
utrwa1enia ich tresci w postaci notatek, wyci~g6w, wypis6w,
odpis6w albo odwzorowan wizualnych, diwittkowych lub
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 udost((pniaj~ materialy archiwalne w oryginale
a1bo reprodukcje tych material6w:
1)
w dostosowanych do tego celu pomieszczeniach, po pisernnym
zgloszeniu w postaci papierowej lub e1ektronicznej;
2)
za
posrednictwem
system6w
teleinformatycznych
wraz
z metadanymi reprodukcji.
3. Jezeli czynnosci, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, moglyby
zakl6cic innym zainteresowanym dost((p do material6w
archiwalnych, ich wykonywanie odbywa sitt na podstawie
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porozumienia
miydzy
zainteresowanym
i podmiotem
zobowi<}zanym.
Art. 16e. 1. W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, ze wystypuj<}
ograniczenia dostypu do material6w archiwa1nych, podmiot
zobowi<}Zany wszczyna postypowanie w sprawie odmowy dostypu
do tych material6w.
2. Podmiot zobowi<}zany wydaje decyzjy w sprawie:
1)
calkowitej a1bo czysciowej odmowy dostypu do material6w
archiwa1nych a1bo
2)
umorzenia postypowania w przypadku:
a)
o kt6rym mowa wart. 16b ust. 3 pkt 1,
b)
gdy nie zachodz<! ograniczenia dostypu do material6w
archiwalnych.
3. Do postypowania w sprawie odmowy dostypu do material6w
archiwalnych stosuje siy przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postypowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z p6in. zm.'l), z tym ze decyzje wydaje siy nie p6zniej niz
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia.";
wart. 17 uchyla siy ust. 1, 1a i 2.
3)
Art. 31

1)

Art. 31. W ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostypie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662 oraz z 2015 r. poz.
1240) wprowadza siy nastypuj'lce zmiany:
1)
uchyla siy odnosnik nr 1 do ustawy;
2)
w art. I ust. 1 otrzymuje brzmienie:
, 1. Kazda informacja o sprawach publicznych stanowi
informacjy publiczn'l w rozumieniu ustawy i podlega udostypnieniu
na zasadach i w trybie okreslonych w niniejszej ustawie.";
3)
uchyla siy art. 2a;
4)
wart. 9a:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,1. Informacje publiczne o szczeg6lnym znaczeniu dla
rozwoju innowacyjnosci w panstwie i rozwoju spoleczenstwa
informacyjnego, kt6re ze wzglydu na spos6b przechowywania
i udostypniania pozwalaj'l na ich ponowne wykorzystywanie
w rozumieniu ustawy z dnia . . . . . . . . . 2015 r. o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U.
poz.... ), w spos6b uZyteczny i efektywny, stanowi'l zbi6r,
zwany dalej ,zasobem informacyjnym", i S<! udostypniane
w centralnym repozytorium.",
b)
w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
, Do przekazania, w celu udostypnienia w centralnym

Centralne repozytorium informacji publicznej to bezwnioskowy tryb
udostypniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania.
Wpisuje
siy w rozwi'lzania praktyczne ulatwiaj'lce ponowne
wykorzystywanie, o kt6rych mowa w dyrektywie. Zmiany maj'l na celu
ulatwienie pozyskiwania informacji w celu ponownego wykorzystywania.

Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i 1195 oraz z 2015 r. poz. 211 i 702.
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5)

6)

repozytorium, posiadanych zasob6w informacyjnych oraz
metadanych opisuj<}cych ich struktury S<} obowi<}Zane:",
c)
w ust. 2b w pkt 2 kropky zastypuje siy srednikiem i dodaje siy
pkt 3 w brzmieniu:
,3) systematycznego
weryfikowania
i aktualizowania
zasob6w
informacyjnych
oraz
metadanych
udostypnionych w centralnym repozytorium.",
wust.3:
d)
- pkt I otrzymuje brzmienie:
, I) spos6b przekazania, o kt6rym mowa w ust. 2,
maj<}C na wzglydzie posiadan<} przez ten podmiot
infrastruktury teleinformatyczn<} umozliwiaj<}c<}
gromadzenie w niej informacji publicznych oraz
ich udostypnianie, a tak:i':e mozliwosci techniczne
przechowywania tych informacji w centralnym
repozytorium;",
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,3) o ile uzna za celowe, dodatkowe wymagania
techniczne opracowania zasobu informacyjnego
oraz dodatkowy zestaw element6w metadanych,
innych ni:i': okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 9b ust. 6, maj<}c na wzglydzie
spos6b koordynacji informacji stanowi<}cych
zas6b
informacyjny,
ulatwiaj<}ce
jego
wyszukiwanie w spos6b okreslony w art. 9b ust. 2,
kontroly,
dlugotrwale
przechowywanie
i zarz<}dzanie, oraz mozliwosc jak najszerszego
ponownego
wykorzystywania
informacji
publicznych i ich maszynowego odczytu;
po art. 9b dodaje siy art. 9c w brzmieniu:
,Art. 9c. I. W centralnym repozytorium mog<} bye
udostypniane zasoby informacyjne oraz metadane inne niz
wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 3, przez
podmioty okreslone w art. 4.
2. Zasoby informacyjne oraz metadane udostypnione
w centralnym repozytorium na podstawie ust. I S<} systematycznie
weryfikowane i aktualizowane przez podmioty je udostypniaj<}ce.
3. Do podmiot6w oraz zasob6w informacyjnych okreslonych
w ust. I stosuje siy odpowiednio przepisy wydane na podstawie
art. 9b ust. 6.
4. Minister wlasciwy do spraw informatyzacji mo:i':e usun<}C
z centralnego repozytorium zasoby informacyjne, kt6re nie
posiadaj<} szczeg6Inego znaczenia dia rozwoju innowacyjnosci
w pailstwie i rozwoju spoleczeilstwa informacyjnego.";
uchyla siy rozdzial2a.
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Art. 28

Art. 28. W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z
2012 r. poz. 987 z 2015 r. 1505) wprowadza si~ nast~puj<}ce zmiany: po Projektowane przepisy maj<} charakter ko1izyjny. Ich wprowadzenie jest
niezb~dne d1a unikni~cia niejasnosci interpretacyjnych. Rozstrzygaj<}, kt6re
art. 31 dodaje si~ art. 31 a w brzmieniu:
przepisy b~d'l mialy zastosowanie w zakresie okres1ania oplat. Ponadto
1)w art 25 po ust. 3 dodaje si~ ust. 4 w brzmieniu:
pozwa1aj<} muzeom ograniczac dost~p do pewnej kategorii informacji ze
,4. W przypadku usta1ania i pobierania oplat za czynnosci, o wzg1~d6w bezpieczenstwa.
kt6rych mowa w ust. 1, podejmowane w ramach udost~pniania informacji
sektora pub1icznego do ponownego wykorzystywania stosuje si~ przepisy
ustawy z dnia ........ o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego (Dz. U. z 2015 r. poz ...... ).";
2)w art. 25a po ust. 3 dodaje

si~

ust. 4 w brzmieniu:

,4. W przypadku usta1ania i pobierania oplat za udost~pnianie
wizerunk6w muzeali6w z wykorzystaniem informatycznych nosnik6w
danych jako informacji sektora pub1icznego do ponownego
wykorzystywania stosuje si~ przepisy ustawy, o kt6rej mowa w art. 25
ust. 4.";
3) po art. 31 dodaje

si~

art. 31a w brzmieniu:

,Art. 31a. Dost~p do informacji slu:Z<}cych zapewnieniu
bezpieczenstwa muzealiom ze wzg1~du na ochron~ przed zagrozeniem
pozarowym, kradziez<} i innego rodzaju niebezpieczenstwem, kt6re grozi
zniszczeniem 1ub utrat<} zbior6w, pod1ega ograniczeniu."
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