TABELA ZGODNOSCI
TYTUL PROJEKTU:

Ustawa z dnia •................. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego
Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003
r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego1

TYTUL WDRAZANEGO AKTU PRAWNEGO:

Jedn. red.

Trese przepisu UE

Obowil}zek I Jedn. red.
wdrozenia

Trese przepisu/ow projektu ustawy

TIN

Przedmiot i zakres
Art. I

Art. I. Niniejsza dyrektywa ustanawia minimalny zestaw regul
okre~§laj~cych ponowne wykorzystywanie oraz praktyczne srodki
ulatwiaj~ce ponowne wykorzystywanie istniej~cych dokument6w
byd~cych w posiadaniu organ6w sektora publicznego Panstw
Czlonkowskich.

N

Art. 3

2. Niniejsza dyrektywa nie rna zastosowania do:
a)

b)
c)

dokument6w, kt6rych wydawanie jest dzialalnosci'l
lez~q
poza
zakresem
zadan
publicznych
zainteresowanych
organ6w
sektora publicznego
okreslonych prawem lub innymi wi~z~cymi zasadami
w panstwie czlonkowskim lub, w przypadku braku
takich zasad, okreslonych zgodnie z powszechn'l
praktyk~ administracyjn~ w zainteresowanym panstwie
czlonkowskim, o ile zakres zadan publicznych jest
przejrzysty i podlega przegl~dowi;
dokument6w, do kt6rych prawa wlasnosci inteiektualnej
nalez~ do os6b trzecich;
dokument6w wyl~czonych z dostypu na podstawie
system6w dostypu Panstw Czlonkowskich, r6wniez ze
wzglydu na:
ochrony bezpieczenstwa narodowego (tj.
bezpieczenstwa panstwa), obronnosc lub

T

Art. 3. Przepis6w ustawy nie stosuje siy do informacji sektora
publicznego bydilcej w posiadaniu:
I)
jednostek publicznej radiofonii i telewizji w rozumieniu przepis6w
ustawy z dnia 29 grudnia I992 r. o radiofonii i telewizji (Oz. U.
z 20 I5 r. poz. I53I) oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A.,
2)
panstwowych instytucji kultury, samorz~dowych instytucji kultury
oraz innych podmiot6w prowadz~cych dzialalnosc kulturaln~, o kt6rej
mowa wart. 2 ustawy z dnia 25 paidziemika I99I r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (Oz. U. z 20I2 r. poz. 406,
z p6in. zm.2)), z wyj~tkiem muze6w panstwowych i muze6w
samorz~dowych w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 2I listopada
I996r. omuzeach (Oz.U. z20I2r. poz.987 i 1505), bibliotek
publicznych w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 czerwca
I997 r. o bibliotekach (Oz. U. z 20I2 r. poz. 642 i 908 oraz z 20I3 r.
poz. 829), a takze archiw6w tworz~cych panstwow~ siec archiwaln~
oraz innych jednostek organizacyjnych prowadz~cych dzialalnosc
archiwaln~
w zakresie panstwowego zasobu archiwalnego
w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 14 lipca I983 r. o narodowym

1
Zmieniona dyrektyw(! 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniaj(!C(! dyrektywy 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora
publicznego
2
l Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Oz. U. z 20I4 r. poz. 423 oraz z 20I5 r. poz. 337 i I505.
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bezpieczenstwo publiczne,
tajemnictt statystyczn~,
tajemnictt handlow~ (np. tajemnica
przedsi~tbiorstwa, zawodowa lub firmowa);
ca) dokument6w, do kt6rych dostl(p jest ograniczony na
podstawie
system6w
dostl(pu
w Panstwach
Czlonkowskich, w tym w przypadkach gdy obywatele
lub przedsi~tbiorstwa musz~ wykazac szczeg6lny
interes, aby uzyskac dostl(p do dokument6w;
cz~tsci dokument6w zawieraj~cych wyl~cznie logo,
herby i oznaczenia;
cc) dokument6w wyl~czonych z dostl(pu lub do kt6rych
dostl(p jest ograniczony na podstawie system6w dostl(pu
z powodu ochrony danych osobowych, a takze cz~tsci
dokument6w dostl(pnych na podstawie tych system6w, kt6re
to cz~tsci zawieraj~ dane osobowe, kt6rych ponowne
wykorzystywanie zostalo okreslone w przepisach jako
niezgodne z prawem dotycz~cym ochrony os6b fizycznych
w zakresie przetwarzania danych osobowych;
d) dokumenty bttd~ce w posiadaniu publicznych
nadawc6w radiowych i ich filii, a takZe innych organ6w
lub ich filii wypelniaj~cych zadania publicznej rozglosni
radiowej;
b~td~cych
w posiadaniu
instytucji
e) dokument6w
edukacyjnych i badawczych,
w tym
organizacje
ustanowione w celu przekazywania wynik6w badan,
szkoly
i uniwersytety,
z wyl~czeniem
bibliotek
uniwersyteckich oraz;
f) dokument6w b~d~cych w posiadaniu instytucji
kulturalnych innych niz biblioteki, muzea i archiwa.

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 wyj~tkiem bibliotek naukowych w rozumieniu przepis6w ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
4)
bibliotek naukowych, kt6rych organizatorami nie s~ jednostki sektora
publicznego,
5)
podmiot6w, o kt6rych mowa wart. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r.
o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z p6in. zm.3))
- chyba ze informacja ta stanowi informacjl( publiczn~ podlegaj~c~
udostl(pnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

cb)

3. Niniejsza dyrektywa opiera sitt na systemach dostl(pu
w Panstwach Czlonkowskich i pozostaje bez
uszczerbku dla tych system6w.
obowi~uj~cych
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Art. 4

Art. 4. Przepis6w ustawy nie stosuje sitt do informacji sektora
publicznego:
1)
przekazywanych mi~tdzy podmiotami wykonuj~cymi zadania
publiczne, w celu realizacji zadan okreslonych prawem;
2)
kt6rych udostl(pnianie lub przekazanie zostalo uzalei:nione od
wykazania interesu prawnego lub faktycznego na podstawie
odr~tbnych przepis6w.

Art. 6

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
wzgll(du na prywatnosc osoby fizycznej lub tajemnictt przedsittbiorcy.
Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pelni~cych funkcje
publiczne, maj~cych zwi~zek z pelnieniem tych funkcji, w tym o warunkach
powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub
I przedsittbiorca rezygnuj~ z przysluguj~cego im prawa.

Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 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 20 I 0 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 i 1418.
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3. Prawo do ponownego wykorzystywania pod! ega ograniczeniu w
zakresie informacji b~td~cych informacjami sektora publicznego, do kt6rych
dost~tp jest ograniczony na podstawie innych ustaw. Przepis ust. 2 zdanie
drugie stosuje si~t 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~zanych z obiektami b~td~cymi depozytami znajduj~cymi si~t
w posiadaniu podmiotu zobowi~zanego, o ile ich wlasciciele umownie
wyl~czyli mozliwosc ich udost~tpniania lub przekazywania w calosci
lub w okreslonym zakresie;
3)
do kt6rych prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z p6in. zm. 4l), prawa do baz danych w
rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.
U. Nr 128, poz. 1402, z p6in. zm. 5l), prawa do odmian roslin w
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej
odmian roslin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z p6in. zm. 6l), prawa
wlasnosci przemyslowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r.- Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410
oraz z 2015 r. poz. 1266 i 1505) lub prawa wlasnosci przemyslowej
podlegaj~cego ochronie na podstawie um6w mi~tdzynarodowych lub
przepis6w prawa Unii Europejskiej, przysluguj~ podmiotom innym niz
podmioty zobowi~zane;
4)
b~td~cych
w posiadaniu muze6w panstwowych, muze6w
samorz~dowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych lub
archiw6w, w przypadku gdy pierwotnym wlascicielem autorskich
praw maj~tkowych 1ub praw pokrewnych byly podmioty inne niz
podmioty zobowi~zane, a czas trwania tych praw nie wygasl.

4. Niniejsza dyrektywa pozostawia nienaruszony i w zaden
spos6b nie wplywa na poziom ochrony os6b fizycznych w
odniesieniu do przetwarzania danych osobowych zgodnie z
przepisami Unii i prawa krajowego, w szczeg6lnosci nie zmienia
zobowi~zan i praw okreslonych w dyrektywie 95/46/WE.
5. Nalozone niniejsz~ dyrektyw~ zobowi~zania stosuje si~t tylko
wtedy, kiedy s~ zgodne z przepisami um6w mi~tdzynarodowych
w sprawie ochrony praw wlasnosci intelektualnej, w
szczeg6lnosci Konwencji bemenskiej i Porozumienia TRIPS.

Definicje

Art. 2

Art. 2. Do cel6w niniejszej dyrektywy stosuje si~t nast~tpuj~ce

definicje:
1) ,organ sektora publicznego" oznacza panstwowe, regionalne
lub lokalne wladze, podmioty prawa publicznego oraz
stowarzyszenia utworzone przez jedn~ 1ub kilka takich wladz
a1bo jeden lub kilka takich podmiot6w prawa publicznego;
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Art. 2 ust. 3

3. Podmiotami, kt6re udost~tpniaj~ lub przekazuj~ informacje sektora
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, zp6in. zm.);
2)
inne niz okreslone w pkt 1 panstwowe jednostki organizacyjne
nieposiadaj~ce osobowosci prawnej;

I publicznego

Zmiany
tekstu
jednolitego
wymienionej
ustawy
zostaly
ogloszone
w
Dz.
U.
z
2006
r.
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 i 994.
5l 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.
6
) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 877, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 oraz z 2011 r. Nr 186, poz. 1099.
l

Nr

121,

poz.

843,
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3)

2) ,podmiot prawa publicznego" oznacza jakikolwiek organ:
a)

ustanowiony w szczeg6lnym celu zaspokajania potrzeb
w interesie og6lnym, kt6ry nie rna charakteru
przemyslowego lub handlowego; oraz

b)

posiadaj<fcy osobowosc prawn<f; oraz

c)

finansowany w przewazaj<fcej czttsci przez panstwo,
wladze regionalne lub lokalne czy tez inne podmioty
prawa publicznego; lub jezeli jego zarz<td podlega
nadzorowi ze strony tych podmiot6w; lub jezeli ponad
polowtt skladu jego organu administracji, zarz<fdu lub
nadzoru stanowi<t osoby mianowane przez panstwo,
wladze regionalne lub lokalne lub inne podmioty prawa
publicznego;

4)

inne niz okreslone w pkt 1 osoby prawne, utworzone w szczeg6lnym
celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemaj<fcych
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<fje w ponad 50% lub
b)
posiadaj<f ponad polowtt udzial6w albo akcj i, lub
c)
sprawuj<f nadz6r nad organem zarz<tdzaj<fcym, lub
d)
maj'l prawo do powolywania ponad polowy skladu organu
nadzorczego lub zarz<fdzaj<fcego;
zwi<tzki podmiot6w, o kt6rych mowa w pkt l-3.

3) ,dokument" oznacza:
a)

b)

jak<fkolwiek tresc niezalemie od zastosowanego nosnika
(zapisan<f na papierze lub zapisan<f w formie
elektronicznej lub zarejestrowan<f w formie dzwittkowej,
wizualnej albo audiowizualnej);

Art. 2 ust. I

1. Przez informacjt( sektora publicznego nalezy rozumiec kai:d<t tresc
lub jej czttsc, niezalei:nie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej,
elektronicznej, diwittkowej, wizualnej lub audiowizualnej), bttd'fC'f
w posiadaniu podmiot6w, kt6re udostt(pniaj<flub przekazuj<f tt( informacjy w
celu ponownego wykorzystywania.

Art. 2 ust. 2

Przez
ponowne
wykorzystywanie
nalezy
rozumiec
2.
wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadaj<fce osobowosci prawnej, zwane dalej
,ui:ytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych
lub niekomercyjnych innych niz pierwotny publiczny eel, dla kt6rego
informacja zostala wytworzona.

Art. 7 ust. 2 I

2. Przepisy ustawy nie naruszaj'l 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).

Art. 10 ust. 1

1. Podmioty zobowi<fzane, kt6re udostypniaj<f lub przekazuj'f
informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
z uzyciem system6w teleinformatycznych, S<f obowi<fzane do stosowania
format6w danych oraz protokol6w komunikacyjnych i szyfruj<tcych, jezeli to
mozliwe w formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego, okreslonych

kai:d<t czttsc tej tresci;

4) ,ponowne wykorzystywanie" oznacza wykorzystywanie przez
osoby fizyczne lub prawne dokument6w bttd<fcych w posiadaniu
organ6w sektora publicznego, do cel6w komercyjnych lub
niekomercyjnych innych niz ich pierwotne przeznaczenie w
ramach zadan publicznych, dla kt6rych te dokumenty zostaly
wyprodukowane. Ponownym wykorzystywaniem nie jest
wymiana dokument6w mittdzy organami sektora publicznego
wyl<fcznie w wykonaniu ich zadan publicznych;
5) ,dane osobowe" oznacza dane, kt6rych
przedstawiono wart. 2 lit. a) dyrektywy 95/46/WE.

definicjtt

6)

,format przeznaczony do odczytu komputerowego" oznacza
format pliku zorganizowany tak, aby aplikacje komputerowe
mogly latwo zidentyfikowac, rozpoznac i uzyskac okreslone
dane, w tym poszczeg6lne stwierdzenia fakt6w, i ich
wewntttrzn<f strukturt(;

7)

,format otwarty" oznacza format pliku, kt6ry nie jest
powi<fzany z platform<f oraz jest udostttpniany obywatelom
bez zadnych ograniczen, kt6re utrudnialyby ponowne
wykorzystywanie dokument6w;

1
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8)

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizuj~cych zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2015 r. poz .... ).

,otwarty standard formalny" oznacza standard okreslony
w formie pisemnej, wyszczeg6lniaj~cy specyfikacje
wymog6w dotycz~cych sposobu zapewnienia
interoperacyjnosci oprogramowania;

9) ,uniwersytet" oznacza jakikolwiek organ sektora publicznego,
kt6ry oferuje ksztalcenie na poziomie wyi:szym zakonczone
uzyskaniem stopnia naukowego.
Zasada og6lna
Art. 3

Art. 3 .1. Z zastrzei:eniem przepis6w ust. 2, Panstwa
zapewniaj~
moi:liwosc
ponownego
Czlonkowskie
wykorzystywania dokument6w, do kt6rych niniejsza dyrektywa
rna zastosowanie zgodnie z art. 1, do cel6w komercyjnych lub
niekomercyjnych
zgodnie
z warunkami
okreslonymi
w rozdzialach III i IV.
2.

T

Art. 5

N

W przypadku dokument6w, do kt6rych prawa wlasnosci
intelektualnej posiadaj~ biblioteki, w tym biblioteki
uniwersyteckie, muzea i archiwa, Panstwa Czlonkowskie
zapewniaj~ - w sytuacji gdy dozwolone jest ponowne
moi:liwosc
wykorzystywanie takich dokument6w
ponownego wykorzystywania tych dokument6w do cel6w
komercyjnych lub niekomercyjnych zgodnie z warunkami
okreslonymi w rozdzialach III i IV.

Art.4.1. Organy sektora publicznego przetwarzaj~, przy
wykorzystaniu srodk6w elektronicznych, gdzie jest to moi:liwe i
wlasciwe, wnioski o ponowne wykorzystywanie i udostypniaj~
dokumenty do ponownego wykorzystywania wnioskodawcy lub
jesli potrzebna jest licencja, przedstawiaj~ wnioskodawcy
koncow~ oferty licencji w rozs~dnym terminie zgodnym z
terminami ustanowionymi dla przetwarzania wniosk6w o dostyp
do dokument6w.
2. Jesli terminy lub inne reguly okreslaj~ce terminowe
udostypnianie dokument6w nie zostaly ustanowione, organy
sektora publicznego przetwarzaj~ wnioski i dostarczaj~
wnioskodawcy dokumenty do ponownego wykorzystywania lub,
jesli potrzebna jest licencja, przedstawiaj~ wnioskodawcy
koncow~ oferty licencji w terminie nie dlui:szym nii: 20 dni
roboczych od otrzymania wniosku. W przypadku obszemych lub

1

j.w.

Art. 5. Kai:demu przysluguje prawo do ponownego wykorzystywania
informacji sektora publicznego:
1)
udostypnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczeg6lnosci na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu
zobowi~zanego lub w centralnym repozytorium informacji publicznej,
o kt6rym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostypie
do informacj i publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662 oraz
z 2015 r. poz. 1309 i ... ), zwanym dalej ,centralnym repozytorium";
2)
przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie lub w innych
trybach.

Art. 20 ust. 5 I 5. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi siy w postaci papierowej
albo elektronicznej.

Wymagania stosowane przy przetwarzaniu wniosk6w o ponowne
wykorzystywanie
Art. 4

Art. 2 ust. 2;
Art. 3 pkt 2;

T
Art. 21

Art. 21. 1. Rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie
nastypuje niezwlocznie, nie p6iniej jednak nii: w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku.

2. Jei:eli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie moi:e zostac
rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowi~zany zawiadamia w tym
terminie wnioskodawcy o przyczynach op6inienia oraz o terminie, w jakim
rozpatrzy wniosek, nie dlui:szym jednak nii: 2 miesi~ce od dnia zloi:enia tego
wniosku.
Art. 22 ust.
6. W przypadku odmowy wyrai:enia zgody na ponowne
6.
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 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, prawa do
odmian roslin w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie
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skomplikowanych zam6wieil termin ten moze bye przedluzony o
kolejne 20 dni roboczych. W takich przypadkach zawiadamia sit;
wnioskodawct; w cil!gu trzech tygodni od otrzymania wniosku
wstt;pnego, ze przetwarzanie jego wniosku wymaga wit;cej
czasu.
3. W przypadku decyzji odmownej organy sektora publicznego
informujll wnioskodawct; o przyczynach odmowy na podstawie
odpowiednich przepis6w systemu dostt;pu danego Pailstwa
Czlonkowskiego lub krajowych przepis6w przyjt;tych zgodnie
z niniejszll dyrektywl!, w szczeg6lnosci art. I ust. 2 lit. a) - cc)
lub art. 3. Jesli decyzja odmowna jest oparta na art. I ust. 2 lit.
b), organ sektora publicznego zamieszcza odniesienie do osoby
fizycznej lub prawnej, kt6ra jest posiadaczem praw Gesli jest
znana) albo do licencjodawcy, od kt6rego organ sektora
publicznego uzyskal dany material. Do zamieszczenia takiego
odniesienia nie Sl! zobowil!zane biblioteki, w tym biblioteki
uniwersyteckie, muzea i archiwa.

prawnej odmian roslin, prawa wlasnosci przemyslowej w rozumieniu ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej lub prawa
wlasnosci przemyslowej podlegajllcego ochronie na podstawie um6w
mit;dzynarodowych lub przepis6w prawa Unii Europejskiej, przyslugujllce
podmiotom innym niz podmioty zobowil!zane, podmiot zobowil!zany
wskazuje osobt; fizycznl!, osobt; prawnll lub jednostkt; organizacyjnl!
nieposiadajllq osobowosci prawnej, kt6ra posiada prawa wlasnosci
intelektualnej, jezeli jest znana, albo licencjodawct;, od kt6rego podmiot
zobowil!zany uzyskal dany przedmiot praw wlasnosci intelektualnej.
Przepisu nie stosuje do podmiot6w zobowil!zanych bt;dl!cych muzeami
pailstwowymi, muzeami samorzl!dowymi, bibliotekami publicznymi,
bibliotekami naukowymi lub archiwami.
I. W zakresie nieuregulowanym ustawll do decyzji o odmowie
Art. 24 ust. I I wyrazenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora
publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub
o wysokosci oplat za ponowne wykorzystywanie stosuje sit; przepisy ustawy
z dnia I4 czerwca I960 r. - Kodeks postt;powania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 267, z p6in. zm.).

4. Kazda decyzja dotyczllca ponownego wykorzystywania
zawiera odniesienie do srodk6w odwolawczych na wypadek
gdyby wnioskodawca chcial odwolae sit; od decyzji. Srodki
odwolawcze obejmujll mozliwose przegll!du przez bezstronny
posiadajl!CY
odpowiednil!
wiedzt;
organ
odwolawczy
specjalistycznl!, taki jak krajowy organ ochrony konkurencji,
krajowy organ regulujl!CY dostt;p do dokument6w lub krajowy
organ Sl!dowy, kt6rego decyzje Sl! wil!Zl!Ce dla danego organu
sektora publicznego.
5. Spelniania wymagail niniejszego artykulu nie wymaga sit; od
organ6w sektora publicznego objt;tych art. I ust. 2 lit. d), e) it).
Art. 5

Dostt;pne formaty
Art.5.I. Organy sektora publicznego udostt;pniajll swoje
dokumenty w jakimkolwiek istniejl!cym formacie lub jt;zyku,
a jezeli jest to mozliwe i w stosownych przypadkach w formacie
otwartym
przeznaczonym
do
odczytu
komputerowego wraz z metadanymi. W miart; mozliwosci
format i metadane powinny bye zgodne z otwartymi standardami
formainymi.
2. Ust. I nie zobowil!zuje organ6w sektora publicznego do
tworzenia lub dostosowywania dokument6w ani do dostarczania
wycil!g6w z dokument6w, aby zapewnie zgodnose z przepisami
tego ustt;pu, w przypadku gdy wymagaloby to nieproporcjonalnie
duzego wysilku, wykraczajllcego poza prostl! czynnose.
3.Na podstawie niniejszej dyrektywy od organ6w sektora

T

Art. IO.

Art. 10. I. Podmioty zobowil!zane, kt6re udostt;pniajll 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,
umozliwiajl!cych odczyt maszynowy, okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia I7 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzialalnosci podmiot6w tealizujllcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 11I4 oraz z 2015 r. poz .... ).
2. Podmioty zobowil!zane nie Sl! obowil!zane 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 koniecznose podjt;cia nieproporcjonalnych
dzialail przekraczajllcych proste czynnosci.
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Art. 6

publicznego nie mozna wymagac kontynuowania tworzenia
i przechowywania okreslonego typu dokument6w w celu
ponownego ich wykorzystywania przez organizacj(( sektora
I prywatnego lub publicznego.
Zasady reguluj(!ce pobieranie oplat
Art.6.I.Jezeli
z tytulu
ponownego
wykorzystywania
dokument6w pobierane S'! oplaty, ich wysokosc
ograniczona jest do koszt6w krailcowych poniesionych
w zwi(!zku z ich reprodukowaniem, udost((pnianiem
i rozpowszechnianiem.
2.

Ust. I nie rna zastosowania do:

a)

organ6w sektora publicznego, kt6re musz(! uzyskiwac
dochody w celu pokrycia znacznej czttsci koszt6w
zwi(!zanych z wykonywaniem swoich zadail publicznych;

b)

w drodze wyj(!tku, dokument6w, kt6rych gromadzenie,
produkowanie,
reprodukowanie
i rozpowszechnianie
wymaga
od
zainteresowanych
organ6w
sektora
publicznego ponoszenia koszt6w i uzyskiwania dochod6w
wystarczaj(!cych na pokrycie znacznej czttsci tych koszt6w.
Wymogi te S(! okreslone prawem lub innymi wi(!.Z(!cymi
zasadami w Pailstwie Czlonkowskim. W przypadku braku
takich zasad wymogi okresla sitt zgodnie z powszechn(!
praktyk(! administracyjn(! w Pailstwie Czlonkowskim;

c)

bibliotek, w tym bibliotek uniwersyteckich, muze6w
i archiw6w.

3.

W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 2 lit. a) i b),
zainteresowane organy sektora publicznego obliczaj(!
l(!czne oplaty na podstawie obiektywnych, przejrzystych
i sprawdzalnych kryteri6w, kt6re zostan(! okreslone przez
Pailstwa Czlonkowskie. Calkowity doch6d tych organ6w
z wydawania dokument6w i zezwalania na ich ponowne
wykorzystywanie we wlasciwym okresie obrachunkowym
nie
moze
przekraczac
koszt6w
gromadzenia,
produkowania, reprodukowania i rozpowszechniania wraz
z rozs(!dnym zwrotem z inwestycji. Oplaty S(! obliczane
zgodnie z zasadami rachunkowosci obowi(!ZUj(!cymi wobec
danego organu sektora publicznego.

4.

Jezeli oplaty pobierane S(! przez organy sektora
publicznego, o kt6rych mowa w ust. 2 lit. c), calkowity
doch6d
z wydawania
i zezwalania
na
ponowne

T

Art. I5-I9.

Art. 15. Informacje sektora publicznego udost((pnia sitt lub przekazuje
w celu ich ponownego wykorzystywania bezplatnie.
Art. 16. I. Podmiot zobowi(!zany moze nalozyc oplat(( 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. I, uwzglttdnia sitt
koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego
w okreslony spos6b i w okreslonej formie oraz inne czynniki, jakie bttd'!
brane pod uwag(( przy nietypowych wnioskach o ponowne
wykorzystywanie, kt6re mog(! miec wplyw w szczeg6lnosci na koszt Jub
czas przygotowania Jub przekazania informacji. L(!czna wysokosc oplaty nie
moze przekroczyc sumy koszt6w poniesionych bezposrednio w celu
przygotowania Jub przekazania informacji sektora publicznego w celu
ponownego wykorzystywania w okreslony spos6b i w okreslonej formie.
Art. 17. I. Podmioty zobowi(!zane bttd(!ce muzeami pailstwowymi Jub
muzeami samorz(!dowymi w przypadku udost((pniania Jub przekazywania
informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w celach
innych niz niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub
edukacyjnym mog(! nalozyc oplaty wyzsze niz okreslone w art. I6.
2. Ustalaj(!c wysokosc oplaty, o kt6rej mowa w ust. I, uwzglttdnia sitt
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 porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw
informatyzacji okresli, w drodze rozporz(!dzenia, maksymalne stawki oplat
za ponowne wykorzystywanie nakladanych przez podmioty zobowi(!zane
bttd(!ce muzeami pailstwowymi Jub muzeami samorz(!dowymi, bior(!c pod
uwag(( koszty oraz rozs(!dny zwrot z inwestycji, o kt6rych mowa w ust. 2.
zobowi(!zany
umozliwiaj(!c
ponowne
Art. 18. Podmiot
wykorzystywanie, w spos6b staly i bezposredni w czasie rzeczywistym,
informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego
systemie teleinformatycznym, moze nalo.zyc oplat(( za ponowne
wykorzystywanie, uwzglttdniaj(!q koszty wynikaj(!ce z dostosowania
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systemu
teleinformatycznego
oraz
warunk6w
technicznych
organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

wykorzystywanie dokument6w we wlasciwym okresie
obrachunkowym nie
moze przekraczac koszt6w
gromadzenia,
produkowania,
reprodukowania,
rozpowszechniania, ochrony i ustalania praw wraz
z rozs<tdnym zwrotem z inwestycji. Oplaty Sl! obliczane
zgodnie z zasadami rachunkowosci obowi<tzuj<tcymi wobec
danego organu sektora publicznego.
Art. 7

Przejrzystosc

i

Art. 19. Podmiot zobowi<tzany wskazuje, na i:<tdanie wnioskodawcy,
spos6b obliczenia oplat za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do
zlozonego przez wnioskodawcy wniosku o ponowne wykorzystywanie.

T

Art. 11

T

Art. 11 ust. 1 11) warunki ponownego wykorzystywania, jezeli zostaly przez niego
pkt 1
okreslone·
'

Jw.

Art.7.1. W przypadku oplat standardowych za ponowne
wykorzystywanie dokument6w h¥d<tcych w posiadaniu organ6w
sektora publicznego wszelkie maj<tce zastosowanie warunki
i faktyczne kwoty oplat, w tym podstawa obliczania tych oplat,
Sl! ustanawiane z wyprzedzeniem i publikowane - jezeli jest to
mozliwe i w stosownych przypadkach - przy wykorzystaniu
srodk6w elektronicznych.
2. W przypadku oplat za ponowne wykorzystywanie innych niz
te, o kt6rych mowa w ust. 1, dany organ sektora publicznego
wskazuje z gory, jakie czynniki Sl! brane pod uwagy przy
obliczaniu tych oplat. Dany organ sektora publicznego wskazuje,
na i:<tdanie, spos6b obliczenia tych oplat w odniesieniu do
konkretnego wniosku o ponowne wykorzystywanie.
3. Wymogi, o kt6rych mowa wart. 6 ust. 2 lit. b), Sl! ustanawiane
z wyprzedzeniem przez Pailstwa Czlonkowskie. S<t one
publikowane - jezeli jest to mozliwe i w stosownych
przypadkach - przy wykorzystaniu srodk6w elektronicznych.
4. Organy sektora publicznego zapewniaj<t, aby wnioskuj<tCY
o ponowne wykorzystywanie dokument6w byli informowani
o dostypnych srodkach odwolawczych od decyzji lub praktyk,
kt6re ich dotycz<t.

Art. 8

Licencje
1. Organ sektora publicznego moze zezwolic na ponowne
wykorzystywanie bez zadnych warunk6w lub moze okreslic
warunki, w uzasadnionych przypadkach w ramach licencji.
Warunki te nie ograniczaj<t niepotrzebnie mozliwosci ponownego
wykorzystywania i nie Sl! stosowane do ograniczania
konkurencji.
2. W pailstwach czlonkowskich, w kt6rych stosowane Sl! licencje,
pailstwa czlonkowskie zapewniaj<t, ze licencje standardowe a
ponowne wykorzystywanie dokument6w sektora publicznego,
kt6re mozna dostosowac do okresloi!Y_ch wniosk6w o licencje, Sl!

Art. 12-14.

Art. 12. 1. Informacje sektora publicznego udostypnia siy lub przekazuje
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w celu ich ponownego wykorzystywania bezwarunkowo.

dost<;:pne w formacie cyfrowym i mog~ bye przetwarzane
elektronicznie. Pailstwa Czlonkowskie zach<;:caj~ wszystkie
organy
sektora publicznego
do
stosowania
licencji
standardowych.

2. Podmiot
zobowi~zany
okresla
warunki
ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego, spelniaj~cych cechy
utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepis6w ustawy z
dnia 4 lutego I994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub
stanowi~cych baz<;: danych w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 lipca
200I r. o ochronie baz danych, do kt6rych przysluguj~ mu autorskie prawa
maj~tkowe lub prawa pokrewne. Podmiot zobowi~zany okresla warunek
ponownego wykorzystywania w szczeg6lnosci dotycz~cy obowi~zku
poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie tw6rcy lub artysty
wykonawcy, jezeli jest znany.
3. Podmiot zobowi~zany moze okreslic warunki ponownego
wykorzystywania w przypadkach innych niz okreslone w ust. 2.
Art. 13. I. Warunki ponownego wykorzystywania mog~ dotyczyc:

I)
obowi~zku
poinformowania o ir6dle, czasie
i pozyskania informacji od podmiotu zobowi~zanego;

wytworzenia

2)
obowi~zku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie
wykorzystywanej;
3)
zakresu
odpowiedzialnosci
podmiotu
udost<;:pniane lub przekazywane informacje.

zobowi~zanego

za

2. Podmioty zobowi~zane b<;:d~ce muzeami pailstwowymi, muzeami
bibliotekami publicznymi, bibliotekami naukowymi lub
archiwami mog~ okreslac inne niz wymienione w ust. I warunki ponownego
wykorzystywania ograniczaj~ce wykorzystywanie informacji sektora
publicznego:
samorz~dowymi,

I) w dzialalnosci komercyjnej lub na okreslonych polach eksploatacji,
jezeli dotycz~ zbior6w o charakterze martyrologicznym oraz zawieraj~
godlo, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a takze herby, reprodukcje
order6w, odznaczeil lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych
b~di innych odznaczeil;
2) do dzialalnosci niekomercyjnej, jezeli s~ powi~zane z obiektami
obj<;:tymi roszczeniami os6b trzecich lub nieb<;:d~cymi wlasnosci~ podmiotu
zobowi~zanego.

Art. 14. Okreslenie warunk6w ponownego wykorzystywania nie moze w
spos6b
nieuzasadniony
ograniczac
mozliwosci
ponownego
wykorzystywania.

Art. 9

Rozwi~zania

praktyczne

N

Art. 5 pkt I

I I)
udostypnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczeg6lnosci
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu
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zobowi~zanego

lub w centralnym repozytorium informacji publicznej,
o kt6rym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 wrzesnia 200 I r. o dost~pie do
informacji publicznej (Oz. U. z 20I4 r. poz. 782 i I662 oraz z 20I5 r. poz.
I309 i ... ), zwanym dalej ,centralnym repozytorium";

Art. 9 Panstwa czlonkowskie wprowadzaj~ rozwi~zania
praktyczne ulatwiaj~ce wyszukiwanie dokument6w dostl(pnych
do ponownego wykorzystywania, takie jak wykazy aktyw6w
gl6wnych dokument6w wraz z odpowiednimi metadanymi,
dostl(pne - jezeli jest to mozliwe i w stosownych przypadkach w intemecie i w formatach przeznaczonych do odczytu
komputerowego, oraz portale pol~czone z wykazami aktyw6w.
W miarl( mozliwosci Panstwa Czlonkowskie ulatwiaj~
wielojl(zyczne wyszukiwanie dokument6w.
Art. IO

Brak dyskryminacji
Art.
I 0.1.
Zadne
stosowane
warunki
ponownego
wykorzystywania dokument6w nie mog~ dyskryminowac
por6wnywalnych kategorii ponownego wykorzystywania.

Art. II ust. 3 1
3. Podmiot zobowi~zany, kt6ry udostl(pnia informacje sektora
publicznego w centralnym repozytorium lub w spos6b okreslony w ust. I lub
2 informuje r6wniez o dostl(pnosci tych informacji w celu ponownego
wykorzystywania.

T

Art. 8

2. W przypadku gdy ponowne wykorzystywanie jest dokonywane przez
uZytkownik6w b~d~cych podmiotami wykonuj~cymi zadania publiczne
w ramach dzialalnosci wykraczaj~cej poza realizacjl( takich zadail, warunki
ponownego wykorzystywania lub oplaty za ponowne wykorzystywanie
okresla si~ na takich samych zasadach jak w przypadku innych
uZytkownik6w.

2. Jesli dokumenty s~ ponownie wykorzystywane przez organ
sektora publicznego jako material wejsciowy sluz~cy jego
dzialalnosci komercyjnej lez~cej poza zakresem jego zadan
publicznych, przy dostarczaniu dokument6w przeznaczonych do
tej dzialalnosci stosuje si~ takie same oplaty i inne warunki, jakie
stosuje si~ w odniesieniu do innych uzytkownik6w.

Art. II

Zakaz um6w o wyl~cznosci
Art.II.I. Ponowne wykorzystywanie dokument6w jest otwarte
dla wszystkich potencjalnych uczestnik6w rynku, nawet jesli
jeden lub kilku jego uczestnik6w juz wykorzystuje oparte na tych
dokumentach produkty o wartosci dodanej. Kontrakty i inne
umowy mi~dzy organami sektora publicznego b~td~cymi w
posiadaniu dokument6w i stronami trzecimi nie mog~ udzielac
praw wyl~cznych.
2. Jednakze jesli prawo wyl~czne jest konieczne do dostarczania
uslug
w
interesie
publicznym,
wazuosc
przyczyn
uzasadniaj~cych
przyznanie prawa wyl~cznego podlega
regulamym przegl~dom, i, w kazdym przypadku, przegl~du
dokonuje si~ co trzy lata. Umowy o wyl~cznosci zawarte po
wejsciu w zycie niniejszej dyrektywy s~ przejrzyste i podane do
publicznej wiadomosci. Niniejszy ust~p nie rna zastosowania do
digitalizacji zasob6w kulturowych.

Art. 8. I. Podmiot zobowi~zany udostl(pnia lub przekazuje informacje
sektora
publicznego
w celu
ponownego
wykorzystywania
w por6wnywalnych sytuacjach na takich samych warunkach.

T

Art. 9

Art. 9. I. Podmiot zobowi~zany, kt6ry udost~pnia lub przekazuje informacje
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, nie moze
wprowadzac ograniczenia korzystania z tych informacji przez innych
uZytkownik6w.
2. W przypadku gdy prawidlowe wykonywanie zadan publicznych wymaga
ograniczenia korzystania z informacji sektora publicznego przez innych
uZytkownik6w, podmiot zobowi~zany moze zawrzec umow~ o udzielenie
wyl~cznego prawa do korzystania z tej informacji.
3. Umowa o udzielenie wyl~cznego prawa do korzystania z informacji
sektora publicznego podlega ocenie przez podmiot zobowi~zany raz do roku
co do dalszego istnienia powod6w jej zawarcia. Jezeli w wyniku oceny
podmiot zobowi~zany stwierdzi ustanie powod6w jej zawarcia, niezwlocznie
wypowiada umow~ ze skutkiem natychmiastowym.

Art. II ust. I
pkt 5
5)

umowl( o udzielenie

wyl~cznego

prawa do korzystania z informacji
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sektora publicznego, powody jej zawarcia oraz wyniki oceny tej umowy, o
ile taka umowa zostala zawarta.

2a. NiezaleZilie od ust. l,jesli prawo wyl(!czne dotyczy
digitalizacji zasob6w kulturowych, okres obowi(!zywania
takiego prawa wyl(!cznego nie przekracza co do zasady
I 0 lat. W przypadku gdy okres ten przekracza I 0 lat,
podlega on przegl(!dowi w 11. roku oraz nastcrpnie,
w odpowiednich przypadkach, co siedem lat.
Umowy zapewniaj(!ce prawa wyl(!czne, o kt6rych mowa
w akapicie pierwszym S(! przejrzyste i podawane do
publicznej wiadomosci.
W przypadku gdy istnieje prawo wyl(!czne, o kt6rym mowa
w akapicie pierwszym, w ramach tej umowy zainteresowany
organ sektora publicznego otrzymuje bezplatnie egzemplarz
poddanych digitalizacji zasob6w kulturowych. Egzemplarz
ten jest udostcrpniany do ponownego wykorzystywania
z koncem okresu obowi(!zywania prawa wyl(!cznego.
3. Umowy o wyl(!cznosc istniej(!ce w dniu 1 lipca 2005 r.,
niekwalifikuj(!ce sicr jako wyj(!tki na mocy ust. 2, wygasaj(! wraz
z koncem obowi(!zywania kontraktu, a w kazdym przypadku
najp6iniej w dniu 3I grudnia 2008 r.
4. Bez uszczerbku dla ust. 3, umowy o wyl(!cznosci istniej(!ce
w dniu I7 lipca 2013 r., niekwalifikuj(!ce sicr jako wyWki na
mocy ust. 2 i 2a, wygasaj(! wraz z koncem obowi(!zywania
kontraktu, a w kazdym przypadku najp6iniej w dniu I8 lipca
2043 r.
Art. 12

Art. 13

Wykonanie
Panstwa Czlonkowskie wprowadz(! w zycie przepisy ustawowe,
wykonawcze i administracyjne niezbcrdne do wykonania
niniejszej dyrektywy do dnia 1 lipca 2005 r. i niezwlocznie
powiadomi(! o tym Komisjcr.
Srodki przyjcrte przez Panstwa Czlonkowskie zawieraj(!
odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie
towarzyszy ich urzcrdowej publikacji. Metody dokonywania
takiego odniesienia okreslane S(! przez Panstwa Czlonkowskie.

Przegl(!d

Postanowienia um6w zawartych przed dniem wejscia w zycie niniejszej
Art. 36 ust. 2 ustawy, niezgodne z art. 9 ust. 2, wygasaj(! wraz z koncem okresu ich
obowi(!zywania, nie p6iniej jednak niz w dniu I8 lipca 2043 r.
1

N

N

I. Komisja przeprowadza przegl(!d stosowania niniejszej
dyrektywy przed dniem I8 lipca 20 I8 r. i przekazuje wyniki
tego przegl(!du Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wraz
z wszelkimi propozycjami zmian niniejszej dyrektywy.
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2. Co 3 lata Panstwa Czlonkowskie przedstawiaj~ Komisji
sprawozdanie na temat dostt;pnosci informacji sektora
publicznego do ponownego wykorzystywania, warunk6w ich
udostt;pniania oraz praktyk w zakresie srodk6w odwolawczych.
Na podstawie tego sprawozdania, kt6re zostaje podane do
publicznej wiadomosci, Paitstwa Czlonkowskie przeprowadzaj~
przegl~d stosowania art. 6, w szczeg6lnosci w zakresie
pobierania oplat przekraczaj~cych koszty krailcowe.
3. Przegl~d, o kt6rym mowa w ust. 1, dotyczy w szczeg6lnosci
zakresu i skutk6w niniejszej dyrektywy, w tym rozmiar6w
wzrostu ponownego wykorzystywania dokument6w sektora
publicznego, skutk6w zasad stosowanych do pobierania oplat
oraz ponownego wykorzystywania urzt;dowych tekst6w natury
prawnej i administracyjnej, interakcji mit;dzy przepisami
w zakresie ochrony danych a mozliwosciami ponownego
wykorzystywania, jak r6wniez dalszych mozliwosci poprawy
prawidlowego funkcjonowania rynku wewnt;trznego i rozwoju
europejskiego sektora tresci cyfrowych.
Art. 14

Wejscie w :lycie

N

Niniejsza dyrektywa wchodzi w zycie z dniem jej opublikowania
w Dzienniku Urz~dowym Unii Europejskiej.
Art. 15

Adresaci

N

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Panstw Czlonkowskich.
Art. 2
dyrektywy
2013/37/UE
Parlamentu
Europejskiego i
Rady z dnia 26
czerwca 2013 r.
zmieniaj~cej

dyrektywt;
2003/98/WE w
sprawie
ponownego
wykorzystywani
a informacji
sektora
publicznego

Transpozycja

N

Art. 2.1. Do dnia 18 lipca 2015 r. Panstwa Czlonkowskie
przyjmuj~
i publikuj~ przepisy ustawowe, wykonawcze
i administracyjne niezbt;dne do wykonania niniejszej dyrektywy.
Niezwlocznie powiadamiaj~ one o tym Komisjt;.
Panstwa Czlonkowskie
r.

stosuj~

te przepisy od dnia 18 lipca 2015

2. Przepisy przyjt;te przez Panstwa Czlonkowskie zawieraj~
odeslanie do niniejszej dyrektywy lub odeslanie takie towarzyszy
ich urzt;dowej publikacji. Metody dokonywania takiego
odeslania okreslane s~ przez Panstwa Czlonkowskie.
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Art. 3
Dyrektywy
2013/37/UE

Art. 4
dyrektywy
2013/37/UE

- -

Wejscie w zycie
Art. 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w i:ycie dwudziestego dnia
po jej opublikowaniu w Dzienniku Urz([dowym
Unii
Europejskiej.

N

Adresaci dyrektywy

N

Art. 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Panstw
Czlonkowskich.
-
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