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Celami projektu ustawy jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca
2013 r. zmieniaj'!C'! dyrektyw(( 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
(Dz. Urz. UE L 17511 ), a jednoczesnie nowy spos6b wdrozenia zmienianej dyrektywy w polskim porz<!dku prawnym,
kt6ry zapewni, ze rozwi'!zania dotycz'!ce ponownego wykorzystywania bttd'! bardziej przejrzyste i latwiejsze w
stosowaniu.
Zasadnicza zmiana dyrektywy polega na poszerzeniu zakresu podmiotowego o wybrane zasoby bibliotek, muze6w i
archiw6w, kt6re maj'! podlegac ponownemu wykorzystywaniu.

Prawodawca UE, poszerzaj'!c zakres podmiot6w zobowi'!zanych, jednoczesnie poszerzyl zakres przedmiotowy katalogu
dokument6w udost((pnianych w celu ponownego wykorzystania, 1j. bttd'!cych w posiadaniu bibliotek (w tym naukowych),
muze6w i archiw6w pailstwowych. Oznacza to, ze zasoby dziedzictwa ku1turowego bttd'!ce w posiadaniu tych instytucji,
takie jak wizerunki muzeali6w, reprodukcje material6w archiwa1nych czy reprodukcje material6w bibliotecznych bttd'!
mogly bye ponownie wykorzystywaniu do cel6w komercyjnych i niekomercyjnych. Zgodnie z przepisami dyrektywy
wykorzystywanie to odbywac sitt bttdzie z respektowaniem praw wlasnosci intelektualnej przysluguj'!cym podmiotom
trzecim. Zgodnie z motywem 9 dyrektywy 2013/37/UE projektowane przepisy nie bttd'! mialy zastosowania do informacji
sektora publicznego bttd'!cych utworami, w przypadku gdy pierwotnym wlascicielem praw wlasnosci intelektualnej,
kt6rych przedmiotem jest informacja sektora publicznego bttd<!ca w posiadaniu bibliotek, muze6w i archiw6w, byla osoba
trzecia, a okres ochrony tych praw jeszcze nie wygasl.
Ze wzglttdu na szerszy zakres ponownego wykorzystywania, celowe jest wyodrttbnienie przepis6w o ponownym
wykorzystywaniu z ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostttpie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z p6in.
zm., da1ej udip) zawartych w rozdziale 2a i uregulowanie zasad i trybu ponownego wykorzystywania informacji sektora
pub1icznego w projektowanej ustawie. Nie mo:Zna bowiem uznac, iz dokumenty - w rozumieniu art. 2 dyrektywy
2003/98/WE dokumentem jest jakakolwiek tresc lub jej CZ((SC niezale:Znie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej,
elektronicznej, d:lwittkowej, wizualnej lub audiowizualnej) bttd<!ca w posiadaniu podmiotu zobowi'!zanego - stanowi'!
informacjy publiczn'! w rozumieniu ustawy o dost((pie do informacji publicznej.
Okreslenie zasad ponownego wykorzystywania informacji w odrttbnej regulacji jest uzasadnione z wielu powod6w:
pozwoli w bardziej precyzyjny i zrozumialy dla adresat6w norm prawnych spos6b rozr6:Znic instytucje ,dost((pu do
informacji" oraz ,ponownego wykorzystywania informacji". Odrttbna regulacja ustawowa zagadnienia ponownego
wykorzystywaniajest czttsciej stosowanym zabiegiem legislacyjnym w pailstwach Unii Europejskiej.

Odrttbna regulacja ustawowa okreslaj'!ca ponowne wykorzystywanie byla czttsciej stosowanym zabiegiem 1egislacyjnym w
pailstwach Unii Europejskiej; jak wskazuje Komisja Europejska, 13 z 27 kraj6w europejskich wdra:Zaj<!cych dyrektywtt
2003/98/WE wybralo drog(( uchwalenia osobnych, specjalnych akt6w prawnych dotycz'!cych ponownego wykorzystywania
·
· · sektora
to:
·
·
·

Wygry, Wielka Brytania, Wlochy, b!!d.Z tez zdecydowaly siy na kombinacjy polegajl!Cl! na zmianie kilku regulacji, jak
Austria, Dania czy Slowenia. Oprocz Polski jedynie 8 panstw czlonkowskich wdrozylo przepisy o ponownym
wykorzystywaniu w aktach regulujl!cych dostyp do informacji, ~-Bulgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja,
Holandia, Litwa, Lotwa, Portugalia i Slowacja.
Jesli o chodzi o panstwa EFTA, to jedynie Lichtenstein przyjl!l przepisy o ponownym wykorzystywaniu w odrybnej
ustawie. Zarowno Islandia, jak i Norwegia majl! uregulowane ponowne wykorzystywanie w aktach prawnych o dostypie do
dokumentow.
Na chwily obecnl!- zgodnie z informacjami dostypnymi na stronie Komisji Europejskiej - DIGITAL AGENDA FOR
EUROPE
(https://ec.europa.euldigital-agenda/en/implementation-public-sector-information-directive-member-states)
jedynie 6 panstw czlonkowskich transponowalo przepisy zmienionej dyrektywy 20 13/3 7/UE.
Porownanie przyjytych rozwi~IZan w wybranych panstwach UE dotyczl!ce:
a) zakresu podmiotow
publicznego:

zobowi~IZanych

do udostypniania zasobow w ramach ponownego wykorzystania informacji sektora

Hiszpania
Art. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Ley 37/2007 sobre reutilizacion de la
informacion del sector publico) wymieniania enumeratywnie organy administracji i organizacje zobowil!zane do
udostypniania dokumentow do ponownego wykorzystywania. S!! to:
a) organy administracji panstwowej, organy wspolnot autonomicznych oraz organy administracji lokalnej;
b) organ zarzl!dzajl!ce i podmioty uslug wspolnych Zabezpieczenia Spolecznego;
c) organizacje autonomiczne, agencje panstwowe i jakiekolwiek inne podmioty prawa publicznego, niezale:lne
funkcjonalnie lub o specjalnej autonomii okreslone prawem, pelnil!ce funkcje kontroli zewnytrznej lub sprawujl!ce funkcje
regulacyjne w okreslonym sektorze lub dzialalnosci;
d) podmioty prawa publicznego majl!ce osobowosc prawn!!, ktore nie Sl! powi~IZane lub zale:lne od administracji publicznej
(podmioty te zostaly utworzone w szczeg6lnym celu zaspokajania potrzeb w interesie og6lnym nie majl!cym charakteru
przemyslowego lub handlowego albo Sl! finansowane co najmniej w polowie przez administracjy publiczna lub podmioty
prawa publicznego, lub ktorego organ zarzl!dzajl!CY jest kontrolowany przez te podmioty, lub ktorego organ zarzl!dzajl!CY
lub nadzorczy rna ponad polowy czlonkow mianowanych przez organy administracji panstwowej lub podmiotow prawa
publicznego;
e) konsorcja, o ktorych mowa w art. 6 ustawy z 26 listopada 1992 r. o statusie prawnym administracji publicznej i
procedurze administracyjnej lub prawa lokalnego;
f) fundacje sektora publicznego;
g) zwi~IZki wyzej wymienionych podmiotow.
Ponadto nowelizacja o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que
se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilizacion de la informacion del sector publico) objyla ponownym
wykorzystywaniem takze biblioteki (w tym uniwersyteckie) archiwa i muzea (art. 3 ust. 3 lit. h).

Wielka Brytania
W ustawie o ponownym wykorzystywanie informacji sektora publicznego (Re-use of public sector information regulations
of 18/06/2015 ) wskazano listy podmiotow, ktore nale:ly rozumiec jako podmiot publiczny, a ktorych dokumenty mogl! bye
ponownie wykorzystywane. W art. 3 ustawy enumeratywnie zostaly wymienione 29 podmiot6w w tym organy szczebla
centralnego jak i wladzy lokalnej odrybnie dla Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii P6lnocnej.
Z ponownego wykorzystywania wyll!czone zostaly m.in. dokumenty w posiadaniu instytucji kultury innych niz biblioteki,
muzea oraz archiwa.

Niemcy
Zmieniona dyrektywa zostala wdrozona nowelizacjl! ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji z dnia 13 grudnia
2006 (Informationsweiterverwendungsgesetz - IWG).
W ustawie wskazane jest ogolnie, ze informacja objyta zakresem ustawy podlega ponownemu wykorzystywaniu, ktora jest
w posiadaniu organow sektora publicznego. W rozumieniu art. 2 ustawy organem sektora publicznego jest:
- panstwowe, regionalne i lokalne organy, w tym ich szczegolnego majl!tku,
- inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, ustanowione w szczegolnym celu dla realizacji zadan w interesie
ogolnym, ktore nie majl! charakteru przemyslowego ani handlowego, w przewazajl!cej czysci finansowane przez organy, o

kt6rych mowa powyzej , indywidualnie lub wsp6lnie, poprzez uczestnictwo lub w inny spos6b, lub kt6re S1! nadzorowane
przez te organy, lub kt6rych wiycej niz polowa czlonk6w zarz1!du lub organu nadzorczego powolywana jest przez te
organy;
- zwi1!zki podmiot6w o kt6rych mowa powyzej.
W przypadku informacji, do kt6rych prawa autorskie, zale:lne lub prawa wlasnosci przemyslowej przysluguj1! bibliotekom,
w tym bibliotekom uniwersyteckim, muzeom oraz archiwom, ponowne wykorzystywane jest mozliwe w stopniu
dopuszczalnym przez wspomniane prawa lub jesli podmiot wyrazil zgody na wykorzystywanie. Warunki wykorzystywania
musz1! spelniac wymogi ustawy.

Austria
Austria wdro:lyla dyrektywy o ponownym wykorzystywaniu poprzez wprowadzenie zmiany przepis6w reguluj1!cych
ponowne wykorzystywanie, ustawy z 18listopada 2005 r. (Informationsweiterverwendungsgesetz- IWG)

u.

Podobnie jak przy niemieckim podejsciu ponownemu wykorzystywaniu podlegaj1! informacje byd1!ce w posiadaniu
organ6w sektora publicznego, tj. zgodnie z art. 4:
a) rz1!d federalny;
b) wladze samorz1!dowe na mocy prawa federalnego;
c) podmioty utworzone na podstawie prawa federalnego fundacje, fundusze, a tak:le korporacje prawa publicznego, kt6re
- zostaly ustanowione w szczeg6lnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, kt6re nie maj1! charakteru
przemyslowego ani handlowego; i
- m~1! przynajmniej czysciow1! zdolnosc do czynnosci prawnych,
- S1! finansowane w przewa:laj1!cej czysci przez rz1!d federalny, przez inne podmioty na podstawie prawa federalnego lub
przez inne organy sektora publicznego lub podlegaj1! nadzorowi przez te organy lub kt6re maj1! powolywanych wiycej niz
polowy czlonk6w organu zarz1!dzaj1!cego lub nadzorczego przez rz1!d federalny lub podmiot prawa publicznego lub inny
organ sektora publicznego
Dokumenty, do kt6rych prawa wlasnosci intelektualnej posiadaj1! biblioteki, w tym biblioteki uniwersyteckie, muzea oraz
archiwa, mog1! bye wykorzystywane do cel6w komercyjnych i niekomercyjnych. Wykorzystywanie musi nastypowac
zgodnie z zapisami ustawy o ponownym wykorzystywaniu dot. m.in. naliczania oplat, transparentnosci, kt6re
odzwierciedlaj1! tresc dyrektywy.

b) sposobu ustalania oraz wysokosci oplat za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Hiszpania
Ustawa nowelizuj1!ca ustawy z 16 listopada 2007 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Ley
18/2015, de 9 de julio, por Ia que se modifica la Ley 3 7/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilizaci6n de la informacion del
sector publico ) wprowadzila nowe reguly okreslania oplat za ponowne wykorzystywanie, kt6re co do zasady
odzwierciedlaj1! przepisy dyrektywy 2013/37/UE.
Art. 7 Ley 18/2015 formuluje zasady og6ln1! ograniczaj1!C1! mozliwosc pobrania oplat do tzw. koszt6w krancowych
(marginal cost) poniesionych w zwi1!zku z ich reprodukowaniem, udostypnianiem i rozpowszechnianiem, co odpowiada
wprost art. 6 ust. 1 w brzmieniu nadanym dyrektyw1! 2013/37/UE.
Od tej zasady S1! nastypuj1!ce wyj1!tki przewidziane dyrektyw1! 2013/37/UE dotycz1!ce:
a) organ6w sektora publicznego, kt6re musz1! uzyskiwac dochody w celu pokrycia znacznej czysci koszt6w zwi1!zanych z
wykonywaniem swoich zadan publicznych;
b) w drodze wyj1!tku, dokument6w, kt6rych gromadzenie, produkowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie wymaga od
zainteresowanych organ6w sektora publicznego ponoszenia koszt6w i uzyskiwania dochod6w wystarczaj1!cych na pokrycie
znacznej czysci tych koszt6w.
c) bibliotek, w tym bibliotek uniwersyteckich, muze6w i archiw6w.
Zasady obliczenia oplat w odniesieniu do ww. podmiot6w zostaly wprost przeniesione z art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy, a wiyc
umozliwiaj1! uwzglydnienie w oplacie tzw. rozs1!dnego zwrotu z inwestycji. Jedyna rozbie:lnosc z przepisami dyrektywy
dotyczy mozliwosci r6:lnicowania wysokosci oplaty w zale:lnosci od tego, czy ponowne wykorzystywanie bydzie mialo
eel komercyjnych lub inny (art. 7 ust. 5 Ley 18/20 15).

Wielka Brytania

Co do zasady podmiot publicmy moze naliczac oplaty za ponowne wykorzystywanie informacji ograniczone do koszt6w
reprodukcji i rozpowszechniania. Wyj<ttki od tej zasady S'! zgodne przepisami dyrektywy (art. 6 ust. 2 dyrektywy).
Warto zwr6cic uwagl( na spos6b, w jaki brytyjski ustawodawca okresla oplaty, jakie za ponowne wykorzystywanie mog'!
naliczac biblioteki, w tym biblioteki uniwersyteckie, muzea i archiwa. Calkowity doch6d danego podmiotu publicmego z
udostl(pniania dokument6w do ponownego wykorzystywania we wlasciwym okresie obrachunkowym nie moze
przekroczyc sumy kwot wyliczonych dla poszczeg6lnych dokument6w, przy uwzgll(dnieniu koszt6w bezposrednich,
rozs<tdnego podzialu koszt6w posrednich oraz koszt6w og6lnych zwi'!Zanych z czynnosci'! podlegaj<tcej oplacie oraz
rozs<tdnego zwrotu z inwestycji.
Niemcy

Spos6b naliczania oplat w niemieckiej ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji odzwierciedla tresc dyrektywy,
tj. art. 6 w brzmieniu nadanym dyrektyw<t 2013/3 7/UE.
Co do zasady, oplaty za ponowne wykorzystywanie S'! ograniczone do koszt6w reprodukcji i udostl(pniania. Ograniczenie
to nie odnosi sit( do podmiot6w oraz informacji, za kt6re naliczane S'! oplaty w celu pokrycia koszt6w realizacji zadan
publicmych oraz koszt6w gromadzenia, produkowania, reprodukowania i rozpowszechniania. W tym przypadku oplaty
musz'! ograniczyc sit( do wspomnianych koszt6w wraz z rozs<tdnym zwrotem z inwestycji.
W przypadku bibliotek, archiw6w i muze6w oplaty S'! naliczane przy uwzgll(dnieniu koszt6w gromadzenia, produkowania,
reprodukowania i rozpowszechniania ochrony i ustalania praw wraz z rozs<tdnym zwrotem z inwestycji.
Austria

Zasady naliczania oplat, okreslone w § 7 ustawy nowelizuj'!cej IWG odzwierciedlaj'! przepisy dyrektywy i S'! zbie.zne z
niemieckim rozwi<tzaniem.

~~~~~~~--------~~~-------------+~~~~~~----------~ Nruozenienowych
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Rejestry prowadzone przez Departament Dziedzictwa Kulturowego, http://bip.mkidn.gov.pVpages/rejestry-ewidencje-archiwawvkazv/departament-dziedzictwa-kulturowego.php.
2 DzialalnoH: instytucji kultury w Polsce w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
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Zawarte w projekcie rozwii!Zania zostaly komp1eksowo skonsultowane na etapie projektu zalozen.
Projekt ustawy zostal sporzl!dzony przez Rzl!dowe Centrum Legis1acji we wsp6lpracy z MAC na podstawie zalozen
projektu ustawy przyjl(tych przez Radl( Ministr6w w dniu 4 sierpnia br. Projekt zalozen do projektu ustawy byl
przedmiotem szerokich konsultacji pub1icznych i dyskusji z wszystkimi podmiotami zainteresowanymi projektem podczas
dw6ch konferencji uzgodnieniowych, kt6re mialy miejsce 10 i 11 lipca oraz 19 i 21 grudnia 2014 r. i jest wynikiem
kompromisu z wieloma srodowiskami. Ponadto projekt ustawy nie zawiera istotnych zmian w stosunku do przyjl(tych przez
Rady Ministr6w zalozen. W zwil!zku z powyzszym podjl(to decyzjl( o nieprzeprowadzaniu konsultacji publicmych i
uzgodnien miydzyresortowych (zgodnie z § 118 w zw. § 119 pkt 2 Regulaminu Pracy Rady Ministr6w).
Wyniki konsultacji publicmych, uzgodnien miydzyresortowe i opiniowania zalozen ustawy zostaly ujyte w zbiorczym
Raporcie z 13 stycmia 2015 r., kt6ry jest dost((pny na stronie BIP MAC http://mac.bip.gov.pl/projekty-aktowprawnych/projekt-zalozen-projektu-ustawv-o-ponownym-wykorzystywaniu-informacji-sektora-publicmego.html
W dniu 18 lutego 2015 r. projekt zalozen zostal przyj((ty przez Komisjy Wsp6lnl! Rzl!du i Samorzl!du Terytorialnego z
uwagami, kt6re zostanl! rozpatrzone na etapie opracowywania projektu ustawy. Nast((pnie projekt zostal przyj((ty przez
Komitet Rady Ministr6w do Spraw Cyfryzacji w dniu 20 lutego br., Komitet do Spraw Europejskich w dniu 4 marca br.,
Komitet Staly Rady Ministr6w w dniu 16lipca 2015 r. oraz Rady Ministr6w w dniu 4 sierpnia 2015 r.
Stosownie do postanowien § 115 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministr6w w dniu 14 sierpnia 2015 r. Rzl!dowe Centrum
Legislacji przekazalo projekt do MAC projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicmego wraz
z uzasadnieniem opracowany na podstawie przyj((tych przez Rady Ministr6w zalozen (ZC37).
Projekt ustawy w dniu 23 wrzesnia br. zostal przyj((ty przez Komitet Rady Ministr6w do spraw Cyfryzacji, w dniu 7
pazdziemika br. zostal przyjyty przez Komitet do Spraw Europejskich, a w dniu 29 pazdziemika przez Komitet Staly
Rady Ministr6w.
Projekt ustawy zostal r6wniez uzgodniony z Komisjl! Wsp6lnl! Rzl!du i Samorzl!du Terytorialnego.
Projekt zostal udostypniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicmej Rzl!dowego Centrum Legislacji w
zakladce Rzl!dowy Proces Legislacyjny oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicmej Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji.
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Skutki w okresie 10 lat od wejscia w zycie zmian [min zl]
10
2
4
5
6
7
8
9
3
Lqcznie (0-1 0)

0
Dochody og61em
budzet panstwa
JST

0,37
3
0

0,3
73
0

0,3
73
0

0,3
73
0

0,3
73
0

0,3
73
0

0,3
73
0

0,3
73
0

0,3
73
0

0,3
73
0

3,731

3,61
5

3,6
15

3,6
15

3,6
15

3,6
15

3,6
15

3,6
15

3,6
15

3,6
15

3,6
15

36,152

0,47
30,49
3
0

0,3
73

0,3
73

0,3
73

0,3
73

0,3
73

0,3
73

0,3
73

0,3
73

0,3
73

3,831-3,851

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,002

3,61
5

3,6
15

3,6
15

3,6
15

3,6
15

3,6
15

3,6
15

3,6
15

3,6
15

3,6
15

36,152

0,002

Wydatki og61em
budzet panstwa
JST
pozostale
finans6w

0

Saldo og61em
budzet panstwa

-0,10-0,12

JST

0

pozostale jednostki (oddzielnie)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Wydatki dla budzetu panstwa w 1 roku, wyzsze niz w pozostalych latach, dotycz'l jednorazowego
kosztu 100-120 tys. zl w zwi'lZku z wydaniem podrttcznika poswittconego nowym regulacjom
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, kt6rego odbiorcami bttd'l zar6wno
podmioty objyte regulacj'l, jak i podmioty zainteresowane wykorzystywaniem zasob6w4. Wydatek
ten bttdzie pokryty z czttsci budzetowej 27 (informatyzacja). Wydanie podrttcznika zostanie
sfinansowane w ramach okreslonego dla tej czttsci limitu srodk6w i nie bttdzie podstaw'l do
wystypowania o jego zwittkszenie. W przypadku ryzyka przekroczenia limitu wydatk6w zwi'lZanych
z opracowaniem podrttcznika zostanie zastosowany mechanizm koryguj'lCY polegaj'lCY na
zmniejszeniu zakresu prac zleconych do realizacji.
Zr6dla finansowania

Koszty administracyjne zwi'lZane z obslug'l wniosk6w o udostt(pnienie informacji sektora
publicznego do ponownego wykorzystania bttd'l pokrywane w ramach srodk6w ujytych w planach
finansowych objt(tych regulacj'l jednostek, w przypadku wydatk6w budzetu panstwa, w ramach
srodk6w dostypnych we wlasciwych czysciach budzetowych, a w przypadku wydatk6w jednostek
samorz'ldu terytorialnego, w ramach ich budzet6w. W przypadku budzetu panstwa oraz budzet6w
jednostek samorz'ldu terytorialnego projektowana ustawa nie spowoduje zwiykszenia wydatk6w w
stosunku do wielkosci wynikaj'lcych z obowi'lzuj'lcych przepis6w, natomiast w przypadku
pozostalych jednostek sektora finans6w publicznych wzrost wydatk6w nie przekroczy wzrostu
dochod6w wynikaj'lcych z udostypniania informacji sektora publicznego do ponownego
wykorzystania.

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
zr6del danych i
przyjt(tych do obliczen
zalozen

Koszty w latach 1-10 s~ prognoz'l obci<:l:Zen zwi'lZanych z koniecznosci'l administracyjnej obslugi
wniosk6w o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, bftd<tcego w dyspozycji
instytucji BAM. Szczeg6ly prognozy przedstawia zal<tcznik do OSR Model szacowania koszt6w
administracyjnych oraz dochod6w BAM
Dochody w latach 1-10 S<t prognoz'l wplyw6w wynikaj<tcych z oplat za udostypnieniem informacji
sektora publicznego do ponownego wykorzystania przez instytucje BAM. Szczeg6ly przedstawia
zal<tcznik do OSR Model szacowania koszt6w administracyjnych oraz dochod6w BAM.

Wskazane koszty i dochody (w ujyciu pienittznym) nie obejmuj<t ewentualnych dzialan zwi'lZanych
z digitalizacja zasobu (na wniosek) czy ustalaniem statusu prawnoautorskiego zasobu. Ich skala jest
niemozliwa do przewidzenia, a ewentualne koszty z tym zwi'lZane zawsze bttd<t mogly bye
pokrywane za udostt(pnienie do ponownego wykorzystania. St<:ld obydwie te kategorie zostaly
uwzglydnione w zestawienie koszt6w/korzysci niemierzalnych.
Nale:Zy podkreslie, iz zgodnie z projektowanymi przepisami podmioty zobowi'lZane nie S<t
obowi'lZane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w spos6b lub w formie
wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporz<tdzania z nich wyci'lg6w, jezeli
spowoduje to koniecznose podjttcia nieproporcjonalnych dzialan przekraczaj<tcych proste czynnosci.
Oznaczae to bttdzie, ze nie podmioty nie bftd'l obowi'lZanie m.in. do digitlizowania swoich zasob6w
na wniosek o ponowne wykorzystywanie. Powyzsze zastrzezenie jest szczeg6lne istotne bibliotek,
archiw6w i muze6w ze wzglydu na skale posiadanych zasob6w nie maj<tcych postaci cyfrowych.
Niemniej wskazanie przykladowego wyliczenia koszt6w udostepnienia informacji sektora
publicznego, dla kt6rych w chwili skladania wniosku istnieje kopia i nie istnieje taka kopia, moze
bye przydatne dla adresat6w projektowanej regulacji.
Narodowe Archiwum Cyfrowe, kt6re realizuje szczeg6lnie duzo zam6wien dla podmiot6w
gospodarczych szacuje, ze sredni czas realizacji zam6wienia w przypadku istnienia kopii cyfrowej
wynosi 20-40 min., natomiast w razie jej braku 55-70 min., przy szacowanym koszcie godziny
pracy 25 zl. Do tego uwzglttdnie trzeba koszt wykonania kopii cyfrowej okolu 0,7 zl (w tym energia,
lokal, amortyzacja i konserwacja sprzytu). Jest kalkulacja dla zam6wienia pojedynczego obiektu
(np. skanu fotografii). Dose znaczny czas realizacji zam6wienia (w obu przypadkach) wynika z
okolicznosci, ze zamawiaj'!CY nie przynosi ze sob<t oryginalnego dokumentu, a gdy korzysta z kopii,
rna dostt(p do wersji wgl<tdowej o niskiej rozdzielczosci, wiyc trzeba dokument albo jego skan
wyszukac z repozytori6w archiwum.

Szacunkowy koszt ustalono na podstawie doswiadczen wlasnych, zwi~zanych z zamawianiem ekspertyz dotycz~cych dostypu do
informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
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Innym przykladem mog(! bye wyliczenia przygotowane przez Biblioteky Narodow(! naklad6w BN
na digitalizacjy i udostypnianie obiekt6w bibliotecznych w Polonie oraz kalkulacja sredniego kosztu
w 2014 roku. BN oszacowala koszt digitalizacji jednego obiektu bibliotecznego na 0,48 zl- sredni
koszt digitalizacji jednego obiektu na podstawie calkowitych naklad6w BN na digitalizacj(( w 2014
r. i l(!cznej liczby zdigitalizowanych obiekt6w (bez rozr6znienia na typ obiektu). Koszt
udostypnienia reprodukcji jednego obiektu bibliotecznego wyliczono na 0,37 - sredni koszt
udostypnienia obiektu bibliotecznego na podstawie calkowitych naklad6w na Cyfrow(! Biblioteky
Narodow(! Polona w 2014 r. i l(!cznej liczby obiekt6w udostypnionych w Polonie w 2014 r.
Przedmiotowe wyliczenie obrazuje ponizsza tabela:

Dziatanie

Digitalizacja
Udost~pnia

nie

RAZEM

Catkowite
naktady
7 341848
zt
3 915 934
zt
11257
782 zt

Liczba
obiekt6w

Sredni
koszt I
obiekt

Liczba skan6w

Sredni koszt I skan

426805

17,20 zt

15203859

0,48 zt

305574

12,82 zt

10695090

0,37 zt

Wykorzystane zr6dla danych:
1. DzialalnoH: instytucji kultury w Polsce w 2013 r., GUS, 2014
2. Biuletyn Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiw6w Pm1stwowych,
http://bip.ap.gov.pl/index.php?idmp=-1, 2014
3. Rozporz(!dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w
sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niekt6rych bibliotek naukowych oraz
ustalenia ich wykazu (Dz.U. poz. 390)
4. W. Rogowski, W. Springer, Prawo i ekonomia regulacji otwartego dostfj!pu do publicznych
zasob6w wiedzy, ekspertyza dla MAC, 2012
5. S. Szultka (red.), Kreatywny lancuch- powiqzania sektora kultury i kreatywnego w Polsce,
Instytut Bada6 nad Gospodark(! Rynkow(!, Gdansk 2014
6. Cyfrowa przyszlosc kreatywnej Polski, Booz&Company, 2012
7. Characterization study of the Infomediary Sector, 2012 Edition
8. The App Economy, OECD Digital Economy Papers nr. 230,2013.
9. Szacunki Narodowego Archiwum Cyfrowego za 2010 rok, dost((pne na
http://www.nac.gov.pl/node/502
10. G. Vickery, Review of Recent Studies on PSI Re-use and Related Market Developments,
2011
11. Economic and Social Impact of the Public Domain: EU Cultural Institutions and the PSI
Directive, MDR Partners na zlecenie Komisji Europejskiej, 2009
12. Open data in cultural heritage institutions, D. Dietrich, J. Pekel, 2012
13. PSI re-use in cultural sector, Curtis+Cartwright Consulting Ltd
14. Europeana Whitepaper No.2: The Problem of the Yellow Milkmaid, 2011
15. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2013, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2014.
16. Sprawozdanie z dzialalnosci Naczelnej Dyrekcji Archiw6w Panstwowych oraz archiw6w
panstwowych w 2012 r., Warszawa 2013.
17. Tekst uchwaly nr 238/2011 Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniajqcej uchwalfi!
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego, Kultura+ ".
18. Cennik uslug swiadczonych przez Archiwum Panstwowe m.st. Warszawy, BIP AP w
Warszawie.
19. GUS, Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2013, http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/roczniki -statystyczne/roczniki -statystyczne/rocznik-statystycznyrzeczypospolitej-polskiej -2013 ,2,8.htm.
20. Rejestry
prowadzone
przez
Departament
Dziedzictwa
Kulturowego,
http://bip.mkidn.gov.pllpages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/departamentdziedzictwa-kulturowego.php.
21. GUS, Szkoly wyisze i ich finanse w 2012 r., http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/edukacjaledukacjalszkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2012-r-,2,9.html.
22. PBS na zlecenie MAC, Wplyw cyfryzacji na dzialanie urz(j!d6w administracji publicznej w
Polsce w 2013 r., httos://mac.~rov.ol/files/obs mac cvfrvzacia 11122013.odf.

23. GUS, Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2013 r.,
http://stat.gov.pllobszary-tematyczne/rynek-pracy/zatrudnieniewynagrodzenie/zatrudnienie-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-20 13-r, 1, 13.html.
24. UKSW, Naduzywanie prawa do informacji publicznej, wyniki badan zaprezentowane
podczas konferencji naukowej ,Jawnosc i ograniczenia jawnosci publicznych zasob6w
informacyjnych", kt6ra odbyla siy w dniach 20-22 paidziemika w Kazimierzu Dolnym.

pieniy:Znym
(wmlnzl,
ceny stale z
...... r.)
Mozliwosc wykorzystania informacji sektora publicznego to szansa dla
przedsiybiorc6w, kt6rzy chc11 na ich podstawie stworzyc nowe produkty i uslugi.
Gl6wnym beneficjentem szerszego udostypniania informacji sektora publicznego
bydll firmy dzialaj11ce w sektorze kultury i kreatywnym. Jego wielkosc w Polsce
szacowana jest na ok. 4,8% PKB, a liczba podmiot6w na 173 tys. W ostatnich
latach sektor sukcesywnie zwiyksza sw6j udzial w polskim PKB (z 4% w 2009 r.
do 4,8% w 2013 rV

W ujyciu
niepieniy:Znym

sektor mikro-, malych i
srednich
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

Badanie przeprowadzone w Hiszpanii pokazalo, ze sposr6d firm opieraj11cych
swoje produkty na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, ok.
10% korzystalo wlasnie z danych udostypnionych przez muzea, biblioteki i
instytucje kultury. 6 Z kolei wedlug badania przeprowadzonego przez OECD
n""''"""'h o ISP
·
kulturalne.
j.w.

Proponowane rozwillZania Sll korzystne z punktu widzenia obywateli, bo
poszerzaj11 dostyp do informacji sektora publicznego, a takZe standaryzuj11 og6lne
zasady jej ponownego wykorzystywania.
W przypadku zdigitalizowanych zasob6w, obywatele odczuj11 korzysci w dw6ch
wymiarach. Po pierwsze, oszczydz11 czas, dziyki mozliwosci dotarcia do cyfrowej
wersji zasobu. Po drugie, oszczydz11 srodki, kt6re musieliby wydac, aby dotrzec do
miejsca przechowywania zbioru. Narodowe Archiwum Cyfrowe przeprowadzilo
badanie, zgodnie z kt6rym oszacowano, ze polscy uzytkownicy zbior6w ,NAC
on-line" oszczydzili w ten spos6b ponad 83 mln zl. Dodaj11c oszczydnosci os6b
oszacowano na
168 mln zl rocznie. 7

Niemierzalne

budzet panstwa

Ewentualne oplaty, r6wnowaz11ce koszty zwillZane z ustaleniem statusu
prawnoautorskiego zasobu oraz ewentualne oplaty zwillZane z digitalizacja zasobu.

jednostki samorz11du
terytorialnego
inne jednostki sektora
finans6w
·
Niekt6re instytucje, kt6re digitalizuj11 swoje zasoby, po to, zeby je udostypniac do
ponownego wykorzystywania, bydll mogly liczyc na dodatkowe finansowanie ze
srodk6w publicznych, m.in. w ramach PO PC.

S. Szultka (red.), Kreatywny lm1cuch - powiqzania sektora kultury i kreatywnego w Polsce, Instytut Badan nad Gospodark11
Rynkow11, Gdansk 2014
6 Characterization study of the lnfomediary Sector, 2012 Edition.
7 Szacunki NAC za 2010 rok, dostypne na http://www.nac.gov.pl/node/502.
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Im latwiejszy dostyp do informacji sektora pubiicznego danej instytucji w sieci,
tym wictksze grono jej odbiorc6w w sieci i poza ni'!, czyli skuteczniejsze
upowszechnianie kuitury.
Latwiejszy dost((p do dziel poiskiej kuitury umozliwi dotarcie z ni(! do kraj6w i
srodowisk, kt6re inaczej by sict z ni(! nie zetkn((ly, w tym takZe np. do Poionii.
W serwisie Europeana, otwartej w 2008 r. przez Komisjy Europejsk(! wirtuainej
bibiiotece bctd(!cej katalogiem europejskich zasob6w kuiturowych takich jak np.
obrazy, nagrania wideo czy teksty, jest 4,5 min zasob6w z Niemiec i 3,2 min z
Francji- z Polski 1,85 min obiekt6w.
Z koiei POLONA - projekt Bibiioteki Narodowej - uwaZ:any jest za wz6r na
swiecie. W CBN do koilca 2014 r. znaiazlo sict ponad 430 tys. obiekt6w (m.in.
skan6w ksi(!Zek, fotografii, grafik, map) udostypnianych do ponownego uzytku, w
bardzo wysokiej jakosci pozwaiaj(!cej zobaczyc najdrobniejsze detaie.
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
zr6del danych i
przyj((tych do obiiczeil
ustawy

Patrz pkt 6.

Wprowadzane S(! obci(!Z:enia poza bezwzgiydnie
wymaganymi przez UE (szczeg6J:y w odwr6conej tabeli
zgodnosci).
zrnniejszenie Iiczby dokument6w
zmniejszenie liczby procedur
D skr6cenie czasu na zalatwienie sprawy
lt8llinne: ujednoiicenie procedury dostypu do nowych
kategorii informacji sektora publicznego
Wprowadzane obci(!Z:enia S(! przystosowane do ich
elektronizacj i.

zwictkszenie liczby dokument6w

1:8] zwictkszenie liczby procedur

D wydluzenie czasu na zalatwienie sprawy
D inne:

D

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Projekt nie powoduje zmiany obci(!Z:en regulacyjnych dla przedsictbiorc6w i obywateli. Korzystn(! zmian(! dla nich bctdzie
ujednolicenie procedury dostypu do nowych kategorii informacji sektora publicznego, czego efektem bctdzie
spodziewana oszczctdnosc czasu.
Projekt zwictksza obci<!Z:enia reguiacyjne podmiot6w objytych regulacj(!: muze6w, bibliotek publicznych i naukowych
oraz archiw6w panstwowych. Bctd'! one podlegaJ:y wszelkim obowi(!zkom zwi(!zanym z udostypnianiem informacji
sektora publicznego (w tym m.in.: obsluga wniosk6w, wskazywanie warunk6w ponownego wykorzystywania,
formulowanie ofert, przedstawianie sposobu obliczania oplat).
Ponadto w zakresie rozwi(!zan wykraczaj(!cych poza bezwzgl~tdnie wymagane przepisami wdrazanej dyrektywy
2013/37/UE wprowadzona zostanie mozliwosc uzyskania cyklicznego dostypu do informacji sektora publicznego w celu
ponownego wykorzystywania na podstawie jednorazowo zlozonego wniosku w ci(!gu 12 miesiycy. Rozwi'!zanie to
bctdzie nalezalo do fakultatywnych sposob6w udostypniania informacji sektora publicznego przez podmiot zobowi(!zany,
co oznacza, ze podmiot ten moze, lecz nie musi zapewnic tak(! formy dostypu. Chodzi wyl(!cznie o dostyp bezposredni w
czasie rzeczywistym (on-line) do informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie
teleinformatycznym podmiotu zobowi(!zanego. Rozwi(!zanie to nie polega na reprodukowaniu informacji sektora
publicznego utrwalonych w postaci papierowej lub na informatycznych nosnikach danych.

Nie przewiduje si(( istotnego wplywu na rynek pracy. Regulacja moze potencjalnie pozytywnie oddzialywac na
podmioty, chcqce tworzyc nowe produkty i uslugi na podstawie informacji sektora publicznego. Mozliwosc
wykorzystania informacji sektora publicznego to szansa dla przedsiybiorc6w, kt6rzy chcq na ich podstawie stworzyc
nowe produkty i uslugi. Gl6wnym beneficjentem szerszego udost((pniania informacji sektora publicznego bydq firmy
dzialajqce w sektorze kultury i kreatywnym.

D srodowisko naturalne
D sytuacja i rozw6j regionalny
D inne:

Om6wienie wplywu

D demografia
D mienie panstwowe

IZI informatyzacja

D zdrowie

Regulacja moze miec wplyw na rozw6j i tworzenie repozytori6w cyfrowych dzi((ki, kt6rym
mozliwe bydzie bezwnioskowe udost((pnianie informacji sektora publicznego do ponownego
wykorzystywania przy czym projektowana ustawa nie obliguje podmiot6w zobowiqzanych do
rozwijania funkcjonalnosci istniejqcych repozytori6w ani tworzenia repozytori6w przez
podmioty, kt6re ich nie posiadajq.

Planowany orientacyjny termin w :lycie ustawy to I kwartal2016 r. Ustawa wejdzie w :lycie po uplywie 3 miesi((cy od dnia
jej ogloszenia.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ciqgu 6 miesi((cy po ogloszeniu ustawy zleci opracowanie podr((cznika na temat
ponownego wykorzystywania dla instytucji kultury (bibliotek, archiw6w i muze6w), kt6re dotychczas nie udost((pnialy
swoich zasob6w na cele ponownego wykorzystywania.

Komisja Europejska przeprowadzi przeghtd stosowania dyrektywy 2013/37/UE przed dniem 18lipca 2018 r.
Ponadto co 3 lata panstwa czlonkowskie majq przedstawiac KE sprawozdanie na temat dost((pnosci informacji sektora
publicznego do ponownego wykorzystywania, warunk6w ich udost((pniania oraz praktyk w zakresie srodk6w
odwolawczych. Na podstawie tych sprawozdan, kt6re b((dq publicznie dost((pne, zostanie przeprowadzony przeglqd
stosowania przepis6w o oplatach za ponowne wykorzystywanie.
Niezalemie od powyzszego minister wlasciwy do spraw informatyzacji po uplywie 2 lat od wejscia w :lycie projektowanej
ustawy dokona przeglqdu jej stosowania, a w szczeg6lnosci dokona analizy potrzeby potencjalnych zmian przepis6w.

Zalacznik - Model szacowania koszt6w administracyjnych oraz dochod6w BAM

ZAtJ\CZNIK DO OSR DO PROJEKTU USTAWY 0 PONOWNYM WYKORZYSTANIU INFORMACJI
SEKTORA PUBLICZNEGO
MODEL SZACOWANIA KOSZTOW ADMINISTRACYJNYCH I DOCHODOW BAM, WYNIKAJJ\CYCH Z
PROJEKTOWANYCH ZAPISOW USTAWY 0 PONOWYM WYKORZYSTANIU ISP
PODSTAWOWE ZAtOiENIA MODELU
Projekt ustawy zaktada rozszerzenie obowiqzku

udost~pniania

informacji sektora publicznego na:

1. reprodukcje materiat6w bibliotecznych w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
oraz inne materiaty stuiqce realizacji zadan bibliotek, o kt6rych mowa wart. 4 tej ustawy;
2.

wizerunki muzeali6w, o kt6rych mowa w art. 2Sa ustawy z dnia 21 stycznia 1997 r. o muzeach, oraz inne
materiaty stuiqce realizacji cel6w, o kt6rych mowa wart. 1 tej ustawy;

3.

materiaty archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach oraz inne materiaty stuiqce realizacji cel6w, o kt6rych mowa wart. 2 ust. 1 tej ustawy.

Wyiej wskazanemu obowiqzkowi podlegac

b~dq

biblioteki publiczne, biblioteki naukowe prowadzone przez

jednostki naleiqce do sektora publicznego, publiczne muzea oraz panstwowe archiwa (w skr6cie BAM).
Skala koszt6w zwiqzanych z wypetnieniem nowego obowiqzku informacyjnego wynikajqcego z projektowanych
przepis6w jest obecnie nieznana. Aby jq oszacowac,
oraz

przyj~cie

niezb~dne

jest zbadania wielkosci

obj~tego

regulacjq sektora

szeregu zatozen dotyczqcych kosztu dla pojedynczej instytucji:

1. liczby wniosk6w o udostepnienie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania (szacowanie
popytu);
2.

pracochtonnosci, zwiqzanej z obstugq takiego wniosku;

3.

kosztu pracy zwiqzanego z obstugq wniosku.

Ponizszy model szacuje koszty wynikajqce z administracyjnej obstugi wniosk6w o ponowne wykorzystanie (koszty
administracyjne zwiqzane z nowym obowiqzkiem informacyjnym). Dodatkowo moiliwe
informacji sektora publicznego,

udost~pnionych

b~dzie

wykorzystywanie

publicznie (strony internetowe, repozytoria etc.). Model nie szacuje

natomiast koszt6w zwiqzanych z wykonaniem czynnosci technicznych stuiqcych przetworzeniu informacji sektora
publicznego do formatu technicznego wymaganego we wniosku (np. digitalizacja okreslonego materiatu
bibliotecznego). Oszacowanie takiego globalnego kosztu nie jest moiliwe, jednak instytucje BAM
te koszty

uwzgl~dniac

b~dq

mogty zawsze

w swojej ofercie. Warto zaznaczyc takze, ie projekt nie naktada obowiqzku realizacji wniosku,

kt6ry wymaga wykonania czynnosci, wykraczajqcych poza proste operacje na informacji.
WIELKOSC I CHARAKTERYSTYKA SEKTORA BAM, OBJ~TEGO PROJEKTOWANJ\ REGULACJJ\
Sektor BAM charakteryzuje si~ duiq r6inorodnosciq. Poszczeg61ne instytucje r6iniq si~ pod wzgl~dem wielkosci i
wartosci posiadanych zasob6w, zatrudnienia, formy prawnej, zr6det finansowania. Na potrzeby analizy, instytucje
naleiqce do tego sektora podzielono na dwie grupy:

1. instytucje z bardzo duiymi i wartosciowymi zbiorami, o szczeg61nym znaczeniu dla kultury i nauki w Polsce
(dalej ,instytucje duze");
2.

pozostate instytucje.

Podziat taki wydaje

si~

uzasadniony ze

zasobach nalezy oczekiwac znacznie

wzgl~du

wi~kszego

na fakt, ie w przypadku instytucji o
popytu na

informacj~

pozostatych. Przyktadowo, dla bibliotek samorzqdowych 10%

najwi~kszych

i najwainiejszych

sektora publicznego nii w przypadku instytucji

najwi~kszych

bibliotek posiada blisko

potow~

catego

ksi~gozbioru 1, a wi~c zapewne wiele obiekt6w, kt6re nie Sq mozliwe do znalezienia w mniejszych instytucjach. W

dalszej

cz~sci

notatki dokonano podziatu na cztery podstawowe grupy podmiot6w

obj~te

projektowanq regulacjq:

biblioteki publiczne, biblioteki naukowe, archiwa panstwowe i muzea publiczne. Nieco inne podejscie zastosowano

1

Obliczenia wtasne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

przy przyporzctdkowaniu tych podmiot6w do sektor6w (np. ,inne jednostki sektora finans6w publicznych"),
stosownie do wymog6w testu regulacyjnego.

I BIBLIOTEK

PUBLICZNE

Zgodnie z danymi GUS2 w Polsce dziata 8112 bibliotek publicznych. Statystyka uwzgh:;dnia zar6wno biblioteki gt6wne,
jak i filie. Do bibliotek publicznych (zgodnie z ustawct z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach) naleict biblioteki
jednostek samorzctdu terytorialnego oraz Biblioteka Narodowa.
Szczeg61ne miejsce w systemie bibliotek publicznych zajmujct biblioteki wskazane w rozporzctdzeniu Ministra Kultury i
Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bib/iotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy
obowiqzkowych poszczeg6/nych rodzaj6w pub/ikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania. Rozporzctdzenie wskazuje
najwainiejsze polskie biblioteki, kt6re otrzymujct wszystkie wydawane w Polsce dzieta. Wykaz zawiera dwie listy: list~:;
bibliotek uprawnionych do otrzymywania wszystkich egzemplarzy obowictzk6w oraz list~:; bibliotek uprawnionych do
otrzymywania publikacji o tematyce regionalnej. Na pierwszej liscie jest 5 bibliotek publicznych, na drugiej 7
bibliotek publicznych. Zgodnie z przywotanym rozporzctdzeniem, a takie wczesniejszymi aktami w tym zakresie krctg
podmiot6w uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowictzkowych jest od lat zbliiony.
Wszystkie biblioteki publiczne uprawnione do otrzymywania egzemplarza obowictzkowego zostaty zaliczone do grupy
instytucji duiych. Biblioteki nienaleictce do tej grupy zostaty zaliczone do instytucji pozostatych.

I BIBLIOTEK NAUKOWE
Zgodnie z danymi GUS3 do bibliotek naukowych w 2012 r. naleiato 1087 podmiot6w, w tym:

1. Biblioteka Narodowa
2.

871 bibliotek szk6t wyiszych

3.

68 bibliotek PAN

4.

105 bibliotek jednostek badawczo-rozwojowych 4

5.

13 bibliotek publicznych

6.

29 innych bibliotek

Statystyka dotyczy zar6wno bibliotek gt6wnych, jak i bibliotek podlegtych (oddziatowych, zaktadowych).
Z kolei ustawa o bibliotekach wskazuje 5 gt6wnych grup bibliotek naukowych:

1. Biblioteka Narodowa;
2.

biblioteki, kt6rych organizatorami set szkoty wyi.sze;

3.

biblioteki, kt6rych organizatorem jest Polska Akademia Nauk;

4.

biblioteki, kt6rych organizatorami set instytuty badawcze;

5.

inne biblioteki (ich wykaz okreslony jest w rozporzctdzeniu MKiDN w sprawie sposobu zaliczania bibliotek do
niekt6rych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu).

Aby oszacowac zakres podmiot6w

obj~:;tych

projektowanct regulacj(i,

bibliotek, dla kt6rych organizatorem jest instytucja zobowictzana do

niezb~:;dne

jest wydzielenie z powyiszej grupy

udost~:;pniania

informacji sektora publicznego w

mysl projektowanej regulacji. B~:;dct to: biblioteki PAN, biblioteki instytut6w badawczych, biblioteki uczelni
publicznych oraz inne biblioteki, dla kt6rych organizatorem jest instytucja publiczna.
Odnosnie ostatniej kategorii, lista bibliotek znajduje

si~:;

w rozporzctdzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu zaliczania bibliotek do niekt6rych bibliotek naukowych oraz
ustalenia ich wykazu,. Rozporzctdzenie wskazuje 27 takich instytucji. Wsr6d nich 14 bibliotek to biblioteki publiczne,
2

GUS, Dzialalnosc instytucji kultury w Polsce w 2013 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-

sport/kultura/dzialalnosc-instytucji-kultury-w-polsce-w-2013-r-,3,5.html.
3

GUS, Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2013, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-

statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2013,2,8.htm.
4

Ta nazwa kategorii podmiot6w wykorzystywana w opracowaniach GUS b~dzie w dalszej cz~sci zastqpiona nazwq ,instytuty

badawcze", zgodnie z przepisami, kt6re co do zasady przeksztatcity jednostki badawczo rozwojowe w instytuty badawcze (por.
art. 49 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzajqce ustawy reformujqce system nauki) do dziatania w ramach
nowego ustroju, okreslonego ustawq z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

11 bibliotek to inne biblioteki prowadzone przez jednostki publiczne, natomiast 2 biblioteki to biblioteki
niepubliczne.
Najwi~kszq

trudnosc metodologicznq sprawia wskazanie wsr6d wszystkich bibliotek prowadzonych przez uczelnie,

tych prowadzonych przez uczelnie publiczne (przywotana statystyka dotyczy zar6wno bibliotek gt6wnych, jak i
bibliotek wydziatowych). GUS nie prowadzi takiego rozr6inienia. Dlatego, na potrzeby analizy, naleiy przyjqc pewne
zatoienia. Zgodnie z danymi GUS5 w roku akademickim 2011/2012 w Polsce funkcjonowato 453 szk6t wyiszych, z
tego 132 byto uczelniami publicznymi, a 321 uczelniami niepublicznymi. Jednoczesnie do uczelni publicznych
ucz~szczato

72,6% student6w. Dane te wskazujq na znacznie wi~kszq przeci~tnq skal~ dziatalnosci uczelni

publicznych nii niepublicznych. Na potrzeby modelu zatoiono, ie wszystkie uczelnie niepubliczne majq jednq gt6wnq
bibliotek~,

bez bibliotek wydziatowych. W konsekwencji,

uczelnie wyisze, szacuje

si~

liczb~

bibliotek naukowych, prowadzonych przez publiczne

na 550.

Przy tak zdefiniowanych zatoieniach,

liczb~

bibliotek naukowych

obj~tych

projektowanq ustawq szacuje

si~

na 749

(Biblioteka Narodowa, 550 bibliotek prowadzonych przez uczelnie publiczne, 68 bibliotek PAN, 105 bibliotek
instytut6w badawczych, 14 bibliotek publicznych, 11 innych bibliotek naukowych prowadzonych przez inne
instytucje zobowiqzane).
Podobnie jak w przypadku bibliotek publicznych, takie w przypadku bibliotek naukowych, za instytucje duie uznano
biblioteki naukowe znajdujqce

si~

w wykazie bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiqzkowych

poszczeg61nych rodzaj6w publikacji. Wsr6d 23 wszystkich bibliotek uprawnionych ai 19 ma status biblioteki
naukowej. Wsr6d nich 8 to biblioteki o statusie jednoczesnie biblioteki naukowej i biblioteki publicznej, a 11 to
biblioteki jedynie o statusie bibliotek naukowych.
Biblioteki poza wskazanego grona (bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiqzkowych) zostaty
zaliczone do instytucji pozostatych.
Tabela 1: Biblioteki naukowe prowadzone przez podmioty objt:te projektowanq regulacjq

Biblioteka Narodowa

1

Biblioteki uczelni publicznych

550

Biblioteki PAN

68

Biblioteki instytut6w badawczych

105

Biblioteki publiczne (inne nii BN)

14

Biblioteki innych instytucji zobowiqzanych

11

I MUZEA

PUBLICZNE

Liczb~ muze6w publicznych ustalono na podstawie wykaz6w Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6 • W

wykazie muze6w panstwowych figuruje 21 instytucji, w wykazie muze6w samorzqdowych 306 instytucji, a w wykazie
muze6w wsp6tprowadzonych 15 jednostek (razem 342 podmioty). Szczeg61ne miejsce w polskim systemie
muzealnym zajmujq jednostki wpisane do Panstwowego Rejestru Muze6w. Zgodnie z ustawq z dnia 21 listopada

1996 r o muzeach, muzea takie powinny m.in. posiadac zbiory o szczeg61nym znaczeniu dla dziedzictwa kultury oraz
si~ wysokim poziomem merytorycznej dziatalnosci.

charakteryzowac

5

GUS, Szkoly wyisze i ich finanse w 2012 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-

finanse-w-2012-r-,2,9.html.
6

Rejestry prowadzone przez Departament Dziedzictwa Kulturowego, http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-

wykazy/departament-dziedzictwa-kulturowego.php.

Wsr6d wyiej wskazanych muze6w publicznych 119 zostato wpisanych do Panstwowego Rejestru Muze6w i te
instytucje zostaty zakwalifikowane do grupy instytucji duzych. Muzea nie nalei<Ice do tej grupy (223 instytucje)
zostaty zaliczone do grupy instytucji pozostatych.
ARCHIWA
W Polsce siec archiw6w panstwowych sktada

si~

z 34 podmiot6w: Naczelnej Dyrekcji Archiw6w Panstwowych oraz

33 archiw6w podlegtych (Archiwum Gt6wne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe, 30
regionalnych archiw6w panstwowych). Wszystkie te 33 jednostki, z uwagi na szerok<I skal~ dziatalnosci, znacz'lce i
unikalne (nie

wyst~puj<Ice

w innych archiwach) zasoby, zostaty zaliczone do grupy instytucji duzych.

IINSTYTUCJE BAM PODLEGAJ)\CE PROJEKTOWANYM PRZEPISOM- ZESTAWIENIE ZBIORCZE
l<Iczna szacowana liczba instytucji BAM, kt6re zostan<I

obj~te

projektowanymi przepisami, zostata przedstawiona

ponizej. Kategoria bibliotek publicznych i bibliotek naukowych obejmuje 14 jednostek wsp61nych (zaliczanych
zar6wno do bibliotek publicznych, jak i bibliotek naukowych). Podw6jne
analitycznym powodowac

b~dzie

uwzgl~dnienie

tych danych w modelu

zawyzanie prognozy koszt6w. Dlatego na potrzeby budowy modelu przygotowano

drugie zestawienie, eliminuj<Ice z grana bibliotek naukowych bibliotek publiczne.
Tabela 2: Liczba instytucje BAM obj~te projektowanq regu/acjq w podziale na podsektory (dublujqce si~ dane).

Biblioteki publiczne

12

8100

8112

Biblioteki naukowe

19

730

749

Muzea publiczne

119

223

342

Archiwa panstwowe

33

0

33

Tabela 3: Liczba instytucje BAM obj~te projektowanq regulacjq w podziale na podsektory (wyeliminowano
dublowanie si~ danych- do bibliotek naukowych nie zaliczono bibliotek uwzgl~dnionych w grupie bibliotek
publicznych)

Biblioteki publiczne

12

8100

8112

Biblioteki naukowe

11

723

734

Muzea publiczne

119

223

342

Archiwa panstwowe

33

0

33

Razem

175

9046

9221

ZAtOiENIA DO PROGNOZY UCZBY WNIOSK6W 0 PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA
PUBLICZNEGO
Do tej pory

wi~kszosc

zasob6w instytucji BAM, nie podlegato obowi<Izkom wynikaj<Icym z ustawy o

informacji publicznej, zar6wno w zakresie

udost~pniania

informacji publicznej, jak i

udost~pniania

dost~pie

do

ISP do ponownego

wykorzystania. St<Id nie jest mozliwe prognozowanie wielkosci popytu na podstawie danych historycznych.
Konieczne jest w tym przypadku wskazanie najbardziej adekwatnej grupy por6wnawczej (benchmarku), kt6ry
pom6gtby oszacowac

potencjaln<IIiczb~

wniosk6w dla tej nowej kategorii podmiot6w.

Badanie ,Wptyw cyfryzacji na dziatanie urz~d6w administracji publicznej w Polsce w 2013 r." 7 zawiera dane
dotycz<lce liczby wniosk6w o udost~pnienie informacji publicznej, wptywaj<lcych do urz~d6w centralnych i
samorz<1dowych w Polsce. W okresie od stycznia do pazdziernika 2013 r. do urz~d6w administracji panstwowej
wptyn~to (srednio na jeden urz<id) 98,3 wniosku. W przypadku urz~d6w administracji samorz<idowej wskaznik ten

wynosi z kolei 40,6 wniosku. Ekstrapoluj<lc wyniki z 10 miesi~cy na okres catego roku, moina przyj<!C, ie do urz~du
administracji panstwowej w 2013 roku wptyn~to ok. 118 wniosk6w, a do urz~du administracji samorz<1dowej ok. 49
wniosk6w.
Na potrzeby modelu przyj~to, ie punktem wyjscia do szacowania moiliwej liczby wniosk6w o ponowne
wykorzystanie dla duiych instytucji BAM b~dzie liczba wniosk6w wptywaj<lcych do urz~d6w administracji
panstwowej, a dla pozostatych instytucji liczba wniosk6w wptywaj<lcych do urz~d6w administracji samorz<1dowej.
Jednoczesnie specyfika sektora BAM wskazuje, ie rozbieinosc popytu na zasoby instytucji duiych i popytu na zasoby
instytucji pozostatych maze bye zdecydowanie silniejsza niz ma to miejsce w przypadku wniosk6w w trybie UDIP.
Dlatego

przyj~to

dodatkowe wskazniki koryguj<lce model:

1. wskaznik wynoSZClCY 2 dla instytucji duzych.
najwi~kszym

Do tej grupy nalei<l najwainiejsze instytucje BAM, o

potencjale organizacyjnym, dysponuj<lce najbardziej cennym zasobami. Projektowana ustawa

najsilniej wptynie na ich funkcjonowanie. W przypadku tych instytucji naleiy oczekiwac najwi~kszej ilosci
wniosk6w o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Dlatego przyj~to, ie srednia liczba
sktadanych wniosk6w w takich instytucjach

b~dzie

dwukrotnie

wi~ksza

niz srednia liczba wniosk6w UDIP w

instytucjach centralnych.
2. Wskaznik wynoSZClCY 0,1 dla instytucji pozostatych. Do tej grupy nalei<l przede wszystkim niewielkie
jednostki, o ograniczonym potencjale organizacyjnym. Zasoby tych jednostek maj<l znacznie mniejsze
znaczenie w kontekscie ponownego wykorzystania.

Wi~kszosc

instytucji w tej grupie stanowi<l mate gminne

biblioteki (w 60% gmin w Polsce liczba pracownik6w bibliotek nie przekracza pi~ciu 8 ). W przypadku tych
instytucji wnioski o ponowne wykorzystanie powinny miec raczej charakter incydentalny. Dlatego
srednia liczba sktadanych wniosk6w w takich instytucjach
wniosk6w UDIP w

urz~dach

Przy wyiej wskazanych zatozeniach,

latach

obj~tych

niisza w srednia liczba

administracji samorz<1dowej.
liczb~

przypadku instytucji duzych szacuje
pozostatych na 5 na jednct

b~dzie dziesi~ciokrotnie

przyj~to

instytucj~

si~

wniosk6w o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w
na 236 na jednct

w cictgu roku.

Przyj~to

instytucj~

w cictgu roku, a w przypadku instytucji

ie liczba wniosk6w o

udost~pnienie

ISP

b~dzie

stata w

prognoz<l.

ZAtOZENIA DO WYLICZENIA KOSZTU OBStUGI JEDNEGO WNIOSKU
Wyliczenie kosztu obstugi jednego wniosku wymaga wyznaczenia dw6ch podstawowych wsp6tczynnik6w. Pierwszym
wsp6tczynnikiem jest srednia stawka godzinowa pracownika obstuguj<lcego wniosek. Drugim natomiast jest sredni
czas,

niezb~dny

do obstugi jednego wniosku

Zgodnie z danymi GUS9 w 2013 r. przeci~tne wynagrodzenie miesi~czne w sektorze dziatalnosci zwi<lzanej z kultur<l,
rozrywk<l i rekreacj<l (w sferze budzetowej) wyniosto 3 151,22 zt. LiCZClC razem z kosztami pracodawcy, srednie
miesi~czne koszty pracy wyniosty 3 710,24 zf1°. Zaktadaj<lc,

ie pracownik sektora przepracowuje srednio miesi~cznie
160 godzin, godzinny koszt jego pracy wynosi 23,19 zt. Na potrzeby modelu przyj~to, ie sredni czas niezb~dny do

7

PBS na zlecenie MAC, Wplyw cyfryzacji na dzialanie urz~d6w administracji publicznej w Polsce w 2013 r.,

https://mac.gov.pl/files/pbs mac cyfryzacja 11122013.pdf.
8

Obliczenia wtasna na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

9

GUS, Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2013 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-

pracy/zatru d nien ie-wynagrodzen ie/zatrud nien ie-i-wynagrodzen ia-w-gospodarce-na rodowej-w- 2013-r -, 1,13. htm I.
10

Obliczenia wtasne, przyj~to stawk~ ubezpieczenia wypadkowego w wysokosci 0,93%, zgodnie z wytycznymi ZUS, dotyczqcymi

tego typu dziatalnosci.

obstugi jednego wniosku wynosi 2 godziny. Taki sredni czas przygotowania informacji publicznej na jeden wniosek
zostat ustalony w badaniu ekspert6w UKSW Naduiywanie prawa do informacji publicznej11 •
W konsekwencji, sredni koszt obstugi jednego wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
szacuje

si~

na 46,38 zt.

MODEL WYliCZAJ,o\CY KOSZTY OBStUGI ADMINISTRACYJNEJ W PERSPEKTYWIE 10-LETNIEJ
Wskazane powyzej dane oraz zatozenia umozliwiaj<I oszacowanie koszt6w administracyjnych

udost~pniania

informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania w roku bazowym (2014).
Sredni roczny koszt obstugi wniosk6w o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego dla instytucji duzej
si~

szacuje

na 10 954,21zt rocznie. Wskaznik ten obliczono, mnoi<IC sredni jednostkowy koszt obstugi wniosku przez

prognozowan<IIiczb~

wniosk6w wptywaj<Icych do instytucji duzej.

Sredni roczny koszt obstugi wniosk6w o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego dla instytucji
naleiC~cej

do kategorii pozostate szacuje

jednostkowy koszt obstugi wniosku przez
tC~czne

si~

na 231,89zt rocznie. Wskaznik ten obliczono, mnoi'lc sredni

prognozowan<IIiczb~

wniosk6w wptywaj<Icych do instytucji pozostatych.

koszty w roku bazowym (2014) dla instytucji BAM szacuje

si~

na ok. 4 013 tys. zt. Obliczono je mnoi<IC

sredni roczny koszt obstugi wniosk6w dla instytucji duzych i pozostatych przez

liczb~

tych instytucji. Szczeg6ty

przedstawia ponizsza tabela.
Tabela 4: Szacowany koszt obslugi wniosk6w w podziale na poszczeg6/ne podsektory w roku bazowym w tys. PLN.

Biblioteki publiczne

131

1878

2 010

Biblioteki naukowe

120

168

288

Muzea publiczne

1302

52

1354

Archiwa panstwowe

361

0

361

Razem

1915

2 098

4013

Model zaktada, ze w kolejnych latach koszty nie ulegn'l zmianie (przy zatozeniu przedstawienia ich w cenach statych z
2014 r.).
Tabela 5: Prognoza koszt6w administracyjnych obslugi wniosk6w w Jatach 2015-2024 (w cenach stalych z 2014 r.) w
tys. PLN

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4013

4013

4013

4013

4013

4013

4013

4013

4013

4013

PODMIOTY OBJ~TE REGULACJ,o\ WEDtUG SEKTOR6W
Projekt regulacji oddziatuje przede wszystkim na inne jednostki sektora finans6w publicznych - panstwowe i
samorz<Idowe osoby prawne zaliczane do sektora finans6w publicznych. S<I nimi biblioteki oraz muzea dziataj<Ice w
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Wyniki badania zaprezentowano podczas konferencji naukowej ,Jawnosc i ograniczenia jawnosci publicznych zasob6w

informacyjnych", kt6ra odbyta si~ w dniach 20-22 pazdziernika w Kazimierzu Dolnym. Petne wyniki badania, omawiane podczas
konferencji, do tej pory nie zostaty opublikowane.

formie panstwowych lub samorz<idowych instytucji kultury, a takze te sposr6d bibliotek naukowych, kt6re
funkcjonuj'l w ramach uczelni publicznych i Panstwowej Akademii Nauk oraz tworzonych przez ni'l jednostek
organizacyjnych. Powyzsze jednostki SCi organizacyjne wyodr~bnione z budzetu panstwa i budzet6w jednostek
samorz<idu terytorialnego. Podstaw'l dziatalnosci kazdego z takich podmiot6w sektora finans6w publicznych jest
roczny plan finansowy obejmujClCY przychody i koszty. Wsr6d przychod6w znajduj'l

si~

srodki finansowe otrzymane z

budzetu panstwa lub budzet6w jednostek samorz<id6w terytorialnego, ale r6wniez przychody wtasne, wypracowane
w zwi'lzku z prowadzon'l dziatalnosci'l (np. odptatnym udost~pnieniem zasob6w kultury, za wykonan'l reprodukcj~
kserograficzn'l czy z tytutu dzierzawy pomieszczen). UFP dopuszcza wart. 52 ust. 2 pkt 2 zwi~kszenie koszt6w takiego
podmiotu, jezeli zrealizowat on przychody wyzsze od prognozowanych, a
zwi~kszenia

dotacji z budzetu lub

Znacznie mniej liczn'l

grup~

zwi~kszenia

zwi~kszenie

koszt6w nie spowoduje

planowanego stanu zobowi'lzan.

podmiot6w, na kt6r<i

b~d<i

oddziatywac proponowane rozwi'lzania SCi dziataj'lce w

formie panstwowych jednostek budzetowych archiwa panstwowe, a takze te sposr6d bibliotek naukowych, kt6re
prowadz<i dziatalnosc w ramach tej formy organizacyjno-prawnej sektora finans6w publicznych. Do grupy tych
podmiot6w nalei'l: archiwa panstwowe oraz wybrane biblioteki naukowe (Centralna Biblioteka Wojskowa, Gt6wna
Biblioteka Komunikacyjna, Biblioteka Sejmowa, Centralna Biblioteka Statystyczna oraz Gt6wna Biblioteka Pracy i
Zabezpieczenia Spotecznego). Panstwowe jednostki budzetowe nie posiadaj'l osobowosci prawnej. S<i w catosci
obj~te

budzetem panstwa: pokrywaj'l swoje wydatki bezposrednio z budzetu panstwa, a pobrane dochody

odprowadzaj'l na rachunek dochod6w budzetu panstwa (art. 11 ust. 1 UFP). Oznacza to, ie dochody pozyskane
dzi~ki

prowadzonej dziatalnosci nie mog'l bye wykorzystane do pokrycia ich wydatk6w. Wydatki panstwowych

jednostek budzetowych stanowi'l nieprzekraczalny limit (art. 52 ust. 1 pkt 2 UFP) i mog'l ulec
sytuacji, w kt6rej wtasciwy im dysponent budzetu panstwa
Dodatkowo, wsr6d podmiot6w

obj~tych

zwi~kszy

zwi~kszeniu

tylko w

limit wydatk6w, przyznajClC dodatkowe srodki.

regulacj'l jest jedna instytucja, finansowana bezposrednio z budzetu JST-

Pedagogiczna Biblioteka Wojew6dzka im. Hugona KoH<itaja w Krakowie, b~d<ica jednostk'l budzetow'l wojew6dztwa
matopolskiego.
Projekt wptywa r6wniez na inne instytucje BAM, nie

obj~te

ustaw'l o finansach publicznych. Dotyczy to przede

wszystkim tych sposr6d instytut6w badawczych, w obr~bie kt6rych funkcjonuj'l biblioteki naukowe. Zgodnie z art. 9
ust. 1 pkt 14 UFP instytuty te nie SCi zaliczane do sektora finans6w publicznych. W mysl ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach badawczych, posiadaj'l one osobowosc prawn'l i mog'l pozyskiwac przychody wtasne z
prowadzonej dziatalnosci, a takze otrzymywac m.in. dotacje budzetowe.
Dodatkowo, projektowana regulacja swoim

zasi~giem

obejmuje takze Centraln'l

Bibliotek~

Narodowego Banku

Polskiego, wchodZ<iC<l w sktad struktury banku centralnego. NBP, podobnie jak instytuty badawcze, nie nalezy do
sektora finans6w publicznych.
Tabela 5: Szacowana liczebnosc instytucji BAM obj~tych regulacjq w ramach poszczeg6/nych podsektor6w sektora
publicznego oraz prognozowany roczny koszt w tych podsektorach (w tys. PLN)

Budzet panstwa

Budzet JST

34

0

4

1

38

1

373

Archiwa, biblioteki naukowe
dziatajqce w ramach
panstwowych jednostek
budietowych.

0

Pedagogiczna Biblioteka
Wojew6dzka im. Hugona
Kottqtaja w Krakowie.

3 615

Muzea publiczne, biblioteki
publiczne, biblioteki

lnne jednostki
SFP

141

8935

8976

prowadzone przez uczelnie
publiczne, biblioteki
prowadzone przez PAN, inne
biblioteki naukowe
prowadzone w formie
instytucji kultury.
Biblioteki naukowe
instytut6w badawczych,
biblioteka NBP.

Pozostate
jednostki BAM
nie naleiqce do
sektora finans6w
publicznych

0

106

106

25

Razem

175

9046

9221

4013

Tabefa 6: Prognozowane koszty administracyjne w okresie 10 fat od wejscia w iycie projektu (w tys. PLN w cenach
stalych z 2014 r.)

Budiet
panstwa
Budiet JST
Inne jednostki
SFP
Pozostate
jednostki

373

373

373

373

373

373

3 731

0

0

0

0

0

0

2

3 615

3 615

3 615

3 615

3 615

3 615

36152

25

25

25

25

25

25

246

4013

4013

4013

4013

4013

4013

40131

BAM nie
naleiqce do
sektora
finans6w
publicznych
Razem

WPtYW PROJEKTOWANEJ REGULACJI NA DOCHODY INSTYTUCJI BAM
W odniesieniu do zasob6w, kt6rych dotyczyc b~dzie wniosek dotyczqcy ponownego wykorzystania (w tym tych, dla
kt6rych nie istnieje jeszcze kopia cyfrowa) muzeum b~dzie mogto odzyskac koszty ponoszone w zwiqzku z
udost~pnieniem

poprzez natoienie optaty w wysokosci koszt6w bezposrednich i dodatkowo doliczajqc "rozsqdny

zwrot z inwestycji".
Taki mechanizm sprawi, ie koszty udost~pniania powinny bye, co do zasady, r6wnowaione wptywami z tego tytutu.
Ewentualna nadwyika koszt6w zwiqzanych z ponownym wykorzystaniem ISP nad przychodami b~dzie pochodnq
sytuacji, w kt6rej po

wptyni~ciu

wniosku o

udost~pnienie

zasobu do ponownego wykorzystania instytucja dokona

wyceny a nast~pnie wnioskodawca na tym etapie zrezygnuje. Powstanie zatem koszt, kt6ry nie b~dzie bezposrednio
zrekompensowany.
udost~pniania.

z

drugiej strony jednak, muzea

b~dq

mogty pobierac optaty, przekraczajqce koszty

W konsekwencji, wptywy powinny r6wnowaiyc koszty instytucji zobowiqzanych.

Tabefa 7: Prognozowane dochody z oplat za udost~pnienie w okresie 10 fat od wejscia w iycie projektu (w tys. PLN w
cenach stalych z 2014 r.)

Budzet
panstwa
Budzet JST
lnne jednostki
SFP
Pozostate
jednostki

373

373

373

373

373

373

3 730

0

0

0

0

0

0

2

3 615

3 615

3 615

3 615

3 615

3 615

36152

25

25

25

25

25

25

246

4013

4013

4013

4013

4 013

4013

40131

BAM nie
naleiqce do
sektora
finans6w
publicznych
Razem

WPtYW DIGITALIZACJI NA KOSZTY ADMINISTRACYJNE PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA ISP
Analizujqc wptyw projektowanych rozwiqzan na instytucje BAM, nalezy

pami~tac

o

post~pujqcej

digitalizacji zasob6w

kulturowych. W miar~ udost~pniania coraz wi~kszej liczby zasob6w w formie cyfrowej malec powinna liczba
sktadanych wniosk6w o ponowne wykorzystanie i tym samym ograniczane

b~dq

koszty zwiqzane z obstugq tych

wniosk6w. Przyktadowo, wraz z post~pujqcq digitalizacjq zasob6w b~dqcych w posiadaniu Biblioteki Narodowej i z
udost~pnianiem

ich w internecie w ramach Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona (ok. 27 tys. dokument6w w 2009

r., ok. 163 tys., dokument6w w 2013 rY) zmniejsza si~ liczba odwiedzajqcych jq czytelnik6w (ok. 150 tys. w 2009 r.,
ok. 103 tys. w 2013 r. 13 ).
Dodac nalezy, ie prowadzone prace digitalizacyjne koncentrujq
wartosci kulturowej i historycznej.

Udost~pnienie

si~

w pierwszej kolejnosci na zasobach o

najwi~kszej

cyfrowych wersji tych zasob6w w internecie powinno w duzym

stopniu zaspokoic popyt odbiorc6w i, w konsekwencji, zmniejszyc liczb~ sktadanych do instytucji BAM wniosk6w o
ponowne wykorzystanie ISP.
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Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2013, Biblioteka Narodowa 2014, s. 100.

13

Ibidem, s. 70.

